
ESIPUHE

Hyvc asiakas,

Kiitos, ettc valitsit Kian uudeksi autoksesi.

Korkealaatuisten ja poikkeuksellisen hyudyllisten ajoneuvojen rakentamiseen keskit-
tyvcnc maailmanlaajuisena autonvalmistajana, Kia Motors on sitoutunut tarjoamaan 
sinulle odotuksesi ylittcvcn asiakaspalvelukokemuksen.

Saat autollesi tarvittaessa teknistc apua, valtuutettuja Kian jclleenmyyjien tehdas-
koulutettuja teknikoita, suositeltuja erikoistyukaluja ja alkupercisic Kian varaosia.

Tcmc omistajan kcsikirja tutustuttaa sinut tcmcn ajoneuvon vakiovarusteiden ja lisc-
varusteiden sekc laitteiden kcyttuun, niiden ominaisuuksiin sekc ajoneuvon huolto-
tarpeisiin. Saatat tcstc syystc luytcc sellaisia selityksic ja kuvia, jotka eivct ole 
sovellettavissa omaan ajoneuvoosi. Pyydcmme sinua lukemaan tcmcn julkaisun huo-
lellisesti ja seuraamaan sen ohjeita ja suosituksia. Pidc tcmc kcsikirja aina ajoneu-
vossa sinun ja mahdollisten seuraavien omistajien tietolchteenc.

Kaikki tcmcn omistajan kcsikirjan siscltcmct tiedot olivat paikkakansapitcvic sen jul-
kaisuajankohtana. Koska Kia kuitenkin jatkaa tuotteidensa parantamista, yhtiu pidct-
tcc oikeuden tehdc muutoksia tchcn kcsikirjaan tai mihin tahansa sen valmistamiin 
ajoneuvoihin milloin tahansa ilman erillistc ilmoitusta ja mitccn velvoitteita.

Aja turvallisesti ja nauti Kia-ajoneuvostasi!

( 2020 KIA MOTORS Korea, Inc.

Kaikki oikeudet pidctetccn. Ei saa jcljentcc tai kccntcc kokonaan tai osittain ilman Kia Motors Korea, Inc:n kir-
jallista suostumusta.

Painettu Koreassa





Tcmcn kcsikirjan kcyttcminen

Haluamme, ettc ajokokemuksesi on 
mahdollisimman hyvc. Omistajan 
kcsikirjasta voi olla apua monin 
tavoin.

Suosittelemme vahvasti, ettc luet 
koko kcsikirjan. Kcsikirjan VAROI-
TUS- ja HUOMIO-osiot on luettava, 
jotta kuoleman tai vammautumisen 
mahdollisuus voidaan minimoida.

Kuvat tcydentcvct tcmcn kcsikirjan 
tekstic kuvatakseen parhaalla mah-
dollisella tavalla, miten voit nauttia 
autostasi. Lukemalla kcsikirjan saat 
tietoa ominaisuuksista, tcrkeitc tur-
vallisuustietoja sekc ajovinkkejc eri-
laisiin tieolosuhteisiin.

Tcmcn kcsikirjan yleinen rakenne on 
kuvattu Siscllysluettelossa. Kcytc 
hakemistoa, kun etsit tiettyc 
aluetta tai aihetta. Siinc on aakko-
sellinen luettelo kaikesta tcmcn 
kcsikirjan siscltcmcstc tiedosta.

Luvut: Tcssc kcsikirjassa on yhdek-
scn lukua ja hakemisto. Jokainen 
luku alkaa lyhyellc siscllysluettelolla, 
josta ncet yhdellc silmcyksellc, onko 
luvussa tietoa, jota olet etsimcssc.

Tcssc kcsikirjassa on monenlaisia 
VAROITUKSIA, HUOMIOITAVIA ja 
ILMOITUKSIA. Ncmc VAROITUKSET 
laadittiin parantamaan henkilukoh-
taista turvallisuuttasi. Lue huolelli-
sesti ja noudata KAIKKI nciden 
VAROITUKSIEN, HUOMAUTUKSIEN ja 
ILMOITUKSIEN siscltcmct menette-
lyt ja suositukset.

VAROITUS
VAROITUS tarkoittaa tilannetta, 
josta voi seurata haittaa, vakava 
loukkaantuminen tai kuolema, jos 
varoitusta ei oteta huomioon.

HUOMIO
HUOMIO tarkoittaa tilannetta, josta 
voi seurata vaurioita autoon, jos 
huomiota ei oteta huomioon.

HUOMAA
HUOMAA tarkoittaa, ettc kohdassa 
annetaan kiintoisaa tai hyudyllistc 
tietoa.
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Johdanto

Polttoainevaatimukset

Lyijytun

Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn var-
mistamiseksi suosittelemme kcyt-
tcmccn lyijytuntc bensiinic, jonka 
RON (Research Octane Number) -
oktaaniluku on 95/AKI (Anti Knock 
Index) on 91 tai suurempi.
Voit kcyttcc lyijytuntc bensiinic, 
jonka RON-oktaaniluku on 91 94/
AKI 87 90, mutta se voi aiheuttaa 
auton suorituskyvyn lievcc heiken-
tymistc. (Clc kcytc polttoaineita, 
joihin on sekoitettu metanolia.)

Muualla kuin Euroopassa
Uusi autosi on suunniteltu kcyttc-
mccn polttoainetta, jonka RON 
(Research Octane Number) -oktaa-
niluku on 91/AKI (Anti-Knock Index) 
87 tai korkeampi. (Clc kcytc poltto-
aineita, joihin on sekoitettu metano-
lia.)
Uusi autosi on suunniteltu tarjoa-
maan parhaan suorituskyvyn LYI-
JYTTUMCLLC POLTTOAINEELLA 
sekc minimoimaan pakokaasupccs-
tut ja sytytystulppien likaantumi-
sen.

HUOMIO
CLC KOSKAAN KCYTC LYIJYC SISCL-
TCVCC POLTTOAINETTA. Lyijyc 
siscltcvcn polttoaineen kcyttu on 
haitallista katalysaattorille ja vahin-
goittaa moottorin ohjausjcrjestel-
mcn happianturia vaikuttaen ncin 
pccstujen hallintaan.
Clc koskaan laita polttoainesciliuun 
muita kuin suositeltuja polttoaine-
jcrjestelmcn puhdistusaineita. (Kia 
suosittelee lisctietojen pyytcmistc 
valtuutetulta Kia-jclleenmyyjcltc/
huoltokumppanilta.)

VAROITUS
Clc ylitcytc  tankatessasi sen jcl-
keen, kun pistooli automaatti-
sesti katkaisee polttoaineen 
syutun.
Tarkista aina, ettc polttoaineen 
tcyttukorkki on hyvin kiinnitetty, 
jotta estetccn polttoaineen vuo-
taminen onnettomuustapauk-
sissa.
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Lyijyllinen (jos kuuluu varustuk-
seen)

Joissakin maissa autosi on suunni-
teltu kcyttcmccn lyijyc siscltcvcc 
bensiinic. Jos aiot kcyttcc lyijyc 
siscltcvcc bensiinic, Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetulla Kia-jclleen-
myyjcllc kysymcssc, voiko autossasi 
kcyttcc lyijyc siscltcvcc bensiinic. 
Lyijyc siscltcvcn bensiinin oktaani-
luokitus on sama kuin lyijyttumcn 
bensiinin.

Alkoholia ja metanolia siscltcvc 
bensiini

Gasohol, bensiinin ja etanolin (tun-
netaan myus nimellc vilja-alkoholi), 
ja bensiini tai gasohol, joka siscltcc 
metanolia (tunnetaan myus nimellc 
puusprii) ovat markkinoilla yhdessc 
lyijyc siscltcvcn tai lyijyttumcn ben-
siinin kanssa tai sen sijaan.

Clc kcytc gasoholia, joka siscltcc yli 
10 % etanolia, clckc kcytc bensiinic 
tai gasoholia, joka siscltcc mitccn 
mccric metanolia. Molemmat ncistc 
polttoaineista voivat aiheuttaa 
ongelmia ajettavuudessa ja vahin-
goittaa polttoainejcrjestelmcc, 
moottorin ohjausjcrjestelmcc ja 
pccstujen hallintajcrjestelmcc.

Lopeta gasoholin kcyttu, jos ajetta-
vuudessa ilmenee minkccnlaisia 
ongelmia.

Auton vauriot tai ajettavuuden 
ongelmat eivct ehkc kuulu valmista-
jan takuuseen, jos niiden syync on 
seuraavien kcyttu:
1. Gasohol, joka siscltcc yli 10 % 

etanolia.
2. Bensiini tai gasohol, joka siscltcc 

metanolia.
3. Lyijyllinen polttoaine tai lyijyllinen 

gasohol.

HUOMIO
Clc koskaan kcytc gasoholia, joka 
siscltcc metanolia. Lopeta kaikkien 
sellaisten gasohol-tuotteiden 
kcyttu, jotka vaikuttavat ajettavuu-
teen.

Muut polttoaineet

Esimerkiksi seuraavien polttoainei-
den kcyttcminen

Silikonia (Si) siscltcvc polttoaine,
MMT:tc (metyylisyklopentadie-
nyylimangaanitrikarbonyylia), 
mangaania (Mn) siscltcvc poltto-
aine,
ferroseenia (Fe) siscltcvc poltto-
aine ja
muita metallipitoisia liscaineita 
siscltcvct polttoaineet
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voivat aiheuttaa autolle ja mootto-
rille vaurioita tai aiheuttaa tukoksia, 
sytytyshciriutc, huonoa kiihty-
vyyttc, moottorin sammumista, 
katalysaattorin sulamista, epctaval-
lista korroosiota, kcyttuicn lyhene-
mistc jne.

Myus toimintahciriun merkkivalo 
(MIL) voi syttyc.

HUOMAA
Nciden polttoaineiden kcytun polt-
toainejcrjestelmclle aiheuttamat 
vahingot tai suorituskykyongelmat 
eivct ehkc kuulu uuden auton rajoi-
tetun takuun piiriin.

MTBE:n kcyttu

Kia suosittelee vclttcmccn sellais-
ten polttoaineiden kcyttuc autos-
sasi, jotka siscltcvct MTBE:tc 
(metyyliterticcristc butyylieette-
ric) yli 15,0 tilavuusprosenttia. 
(happipitoisuus 2,7 paino-%).

Polttoaine, joka siscltcc MTBE:c yli 
15,0 tilavuusprosenttia. (happipitoi-
suus 2,7 paino-%) voi heikentcc 
auton suorituskykyc ja aiheuttaa 
huyrylukon tai kcynnistysongelmia.

HUOMIO
Uuden autosi rajoitettu takuu ei 
ehkc kata polttoainejcrjestelmclle 
aiheutuneita vahinkoja tai mitccn 
suorituskykyongelmia, joiden syync 
on sellaisten polttoaineiden kcyttu, 
jotka siscltcvct yli 15,0 til.-% 
MTBE:tc (metyyliterticcrinen 
butyylieetteri). (Happipitoisuus 2,7 
painoprosenttia.)

Clc kcytc metanolia

Autossa ei saa kcyttcc metanolia 
(puuspriitc) siscltcvic polttoaineita. 
Tcmcntyyppinen polttoaine voi hei-
kentcc auton suorituskykyc ja vau-
rioittaa polttoainejcrjestelmcn, 
moottorin ohjausjcrjestelmcn ja 
pccstujen hallintajcrjestelmcn kom-
ponentteja.

Polttoaineen liscaineet

Kia suosittelee, ettc kcytct lyijy-
tuntc bensiinic, jonka RON 
(Research Octane Number) -oktaa-
niluku on 95/AKI (Anti-Knock Index) 
on 91 tai suurempi (Euroopassa) tai 
RON (Research Octane Number) -
oktaaniluku on 91/AKI (Anti-Knock 
Index) on 87 tai suurempi (muualla 
kuin Euroopassa).
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Jos asiakas ei kcytc hyvclaatuista 
liscaineita siscltcvcc bensiinic sccn-
nullisesti ja hcnellc on vaikeuksia 
kcynnistcc moottori tai moottori ei 
toimi tasaisesti, polttoainesciliuun 
on liscttcvc pullo liscainetta 15 000 
km (Euroopassa) / 10 000 km 
(Euroopan ulkopuolella).

Liscaineita on saatavana ammatti-
korjaamolta yhdessc niiden kcyt-
tuun liittyvien tietojen kanssa. Kia 
suosittelee, ettc kcyt valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

Kcyttu ulkomailla

Jos aiot ajaa autollasi toiseen maa-
han, niin varmista seuraavat:

Huomioi kaikki rekisteruintiin ja 
vakuutukseen liittyvct mccrcyk-
set.
Varmista, ettc sopivaa polttoai-
netta on saatavana.

Dieselmoottori

Dieselpolttoaine

Dieselmoottoreita saa kcyttcc vain 
kaupallisesti saatavilla olevalla die-
selpolttoaineella, joka tcyttcc stan-
dardin EN 590 tai vastaavan 
vaatimukset. (EN tarkoittaa euroop-
palaista standardia ( European 
Norm )). Clc kcytc meridieselpoltto-
ainetta, lcmmitysuljyc tai ei-hyvck-
syttyjc polttoaineen liscaineita, 

koska ne lisccvct kulumista ja 
aiheuttavat vaurioita moottorille ja 
polttoainejcrjestelmclle. Muiden 
kuin hyvcksyttyjen polttoaineiden 
ja/tai polttoaineen liscaineiden 
kcyttcmisestc seuraa takuuoikeuk-
siesi rajoittaminen.

Dieselpolttoainetta yli ketaaniarvon 
51 kcytetccn ajoneuvossasi. Jos 
saatavana on kahdentyyppistc die-
selpolttoainetta, kcytc kesc- tai tal-
vilaadun polttoaineita oikein 
lcmputilaolosuhteiden mukaisesti.

Yli -5 /C (23 /F) ... Kesclaadun die-
selpolttoaine.
Alle -5 /C (23 /F) ... Talvilaadun 
dieselpolttoaine.

Tarkista sciliun polttoainetaso hyvin 
huolellisesti: Jos moottori sammuu 
polttoaineen loppumisen takia, piirit 
on puhdistettava tcydellisesti ennen 
kcynnistcmistc uudelleen.

HUOMIO
Clc pccstc sciliuun bensiinic tai 
vettc. Jos niin kcy, on vclttcmctuntc 
tyhjentcc se pois ja valuttaa linjat 
tyhjiksi, jotta vcltetccn ruiskutus-
pumpun juuttuminen ja moottori-
vauriot.
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HUOMIO
Dieselpolttoaine (jos varustettu 
DPF:llc)
Suositellaan tarkastetun autodie-
selpolttoaineen kcyttuc DPF-jcrjes-
telmcllc varustetuille 
dieselajoneuvoille. (jos kuuluu varus-
tukseen)
Jos kcytct runsaasti rikkic siscltc-
vcc dieselpolttoainetta (yli 50 ppm 
rikkic) ja mccrittelemcttumic liscai-
neita, tcmc voi aiheuttaa vaurioita 
DPF-jcrjestelmclle ja tuottaa val-
koista savua. (jos kuuluu varustuk-
seen)

Biodiesel

Kaupallisesti saatavana olevat die-
selit siscltcvct enintccn 7 % biodie-
selic, ne on yleisesti merkitty B7 
diesel  ja niitc voidaan kcyttcc 
autossasi, jos biodiesel tcyttcc EN 
14214 -mccrityksen tai vastaavan. 
(EN tarkoittaa eurooppalaista stan-
dardia ( European Norm )). Jos kcy-
tetccn yli 7 % biopolttoaineita, jotka 
on valmistettu rypsimetyylieste-
ristc (RME), rasvahappometyylies-
teristc (FAME), 
kasviuljymetyyliesteristc (VME), 
jne., tai sekoitetaan dieseliin yli 7 % 
biodieselic siscltcvcc polttoainetta, 
siitc aiheutuu lisccntynyttc kulu-
mista tai vaurioita moottorille ja 
polttoainejcrjestelmclle. Ei-hyvck-
syttyjen polttoaineiden kcytustc 

aiheutunut komponenttien kulumi-
nen ja vauriot eivct kuulu valmista-
jan takuun piiriin.

HUOMIO
Clc koskaan kcytc polttoainetta, 
olipa se dieselic t tai B7-biodiese-
lic tai muuta, joka ei tcytc uusim-
pia polttoaineteollisuuden 
mccrityksic. (jos kuuluu varustuk-
seen)
Clc koskaan kcytc polttoaineen 
liscaineita tai kcsittelyitc, joita 
auton valmistaja ei suosittele tai 
ei ole hyvcksynyt. (jos kuuluu 
varustukseen)
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Auton muutokset

Autoa ei saa muuttaa. Muutokset 
autoosi voivat vaikuttaa sen suori-
tuskykyyn, turvallisuuteen ja kestc-
vyyteen, ja saattavat jopa rikkoa 
viranomaisten turvallisuus- ja pccs-
tumccrcyksic.

Liscksi kaikki muutoksista aiheutu-
vat vauriot ja suorituskykyongel-
mat eivct ehkc kuulu takuun piiriin.

Jos kcytct valtuuttamattomia 
schkulaitteita, se voi aiheuttaa 
auton poikkeavaa toimintaa, joh-
dinvaurioita, akun purkautumista 
ja tulipalon. Oman turvallisuutesi 
takia clc kcytc valtuuttamatto-
mia elektronisia laitteita.

Auton sisccnajo

Erityistc sisccnajojaksoa ei tarvita. 
Noudattamalla muutamia yksinker-
taisia varotoimia ensimmcisten 
1000 km (600 mailin) ajan voit 
parantaa autosi suorituskykyc, 
taloudellisuutta ja kcyttuikcc.

Clc kcytc moottoria suurilla kier-
roksilla.
Pidc ajettaessa moottorin kier-
rosluku (r/min, kierroksia minuu-
tissa) 3000 r/min alapuolella.
Clc yllcpidc samaa nopeutta pitkic 
aikoja, ei nopeaa tai hidasta. 
Moottorin sisccnajossa tarvitaan 
vaihtelevia moottorin kcyntinope-
uksia.
Vcltc ckillisic pyschtymisic, paitsi 
hctctilanteissa, jotta jarrut aset-
tuvat paikoilleen oikein.
Clc hinaa percvaunua ensimmci-
sen 2 000 km (1 200 mailin) kcy-
tun aikana.
Polttoainetalous ja moottorin 
suorituskyky saattaa vaihdella 
auton sisccnajon etenemisen 
perusteella. Se vakautuu noin 
6 000 km:n ajon jclkeen. Moottorit 
saattavat kuluttaa enemmcn 
uljyc sisccnajon aikana.
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Palovammavaara, kun auto 
pysckuidccn ja pyscytetccn

Clc pyscytc tai paikoita autoa leh-
tien paperien, uljyn tai renkaiden 
lchelle. Pakojcrjestelmcn lchellc 
voi voivat aiheuttaa tulipalovaa-
ran.
Auton kcydessc joutokcyntic kor-
kealla kierrosluvulla auton taka-
pccn koskiessa seinccn, kuuma 
pakokaasu voi vcrjctc seincc tai 
aiheuttaa tulipalon. Jctc aina riit-
tcvc vcli auton takapccn ja seincn 
vcliin.
Clc koske pakokaasu/katalysaat-
torijcrjestelmccn moottorin kcy-
dessc tai pian moottorin 
sammuttamisen jclkeen. On vaara 
saada palovammoja, koska jcrjes-
telmct ovat erittcin kuumia.

Auton kcsittelyohjeet

Kuten muiden tcmcntyyppisten 
autojen kohdalla, tcmcn auton vir-
heellinen kcsittely voi aiheuttaa hal-
linnan menetyksen, onnettomuuden 
tai auton kaatumisen.

Tcmc auton erityisominaisuuk-
sien(korkea maavara, akselivcli jne.) 
vuoksi sen painopiste on korkeam-
malla kuin muun tyyppisissc 
autoissa. Toisin sanoen niitc ei ole 
suunniteltu kccntymccn samalla 
nopeudella kuin perinteiset 2-pyu-
rcvetoiset autot.

Vcltc tercvic kccnnuksic tai ckillisic 
liikkeitc. Tcmcn auton virheellinen 
kcsittely voi aiheuttaa hallinnan 
menetyksen, onnettomuuden tai 
auton kaatumisen.

Muista lukea "Kaatumisen riskin 
vchentcminen" sivulla 5-263.
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Autosi yleiskuva

Ulkopuolen yleiskuva

Etunckymc

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Konepelti 4-48
2. Ajovalo 4-132, 7-84, 7-85
3. Vanne ja rengas 6-10, 8-5
4. Ulkotaustapeili 4-64
5. Panoraamakattoluukku 4-53
6. Tuulilasin pyyhkijcnsulat 4-141 7-47
7. Ikkunat 4-43
8. Etupuolen ultraccnianturi 4-126
9. Etututka 5-116
10.Etukamera 5-103, 5-116

OMQ4H010001
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11.Etusumuvalo 7-85
12.Kattoteline 4-197

Takanckymc

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Ovet 4-19
2. Polttoaineen tcyttuluukku 4-50
3. Takayhdistelmcvalo 7-88, 7-86, 7-87
4. Liscjarruvalo 7-90
5. Takaluukku 4-30, 4-33, 4-39
6. Antenni 4-199
7. Takanckymckamera 4-113
8. Takapuolen ultraccnianturi 4-122, 4-126
9. Takapyyhin 4-141, 7-47
10.Peruutusvalo 7-88
11.Takasumuvalo 7-89

OMQ4H010002



Autosi yleiskuva

42

Yleiskuvaus sisctiloista

Yleiskuvaus sisctiloista

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Siscpuolinen ovenkahva 4-21
2. Istuimen asennon tallennusjcrjestelmc 4-27
3. Ulkotaustapeilin taittokytkin 4-64
4. Ulkotaustapeilin ohjauskytkin 4-64
5. Ovien keskuslukitus/avauskytkin 4-21
6. Schkuikkunoiden kytkimet 4-45
7. Schkutoimisen ikkunan lukituspainike 4-46

Elektronisen lapsilukkojcrjestelmcn painike 4-23
8. Ohjauspyurcn kallistuksen/etcisyyden scctuvipu 4-60
9. Ohjauspyurc 4-59
10.Ajovalojen tasauksen scctukytkin 4-140
11.Kaistaturvallisuuspainike 5-132
12.ESC OFF -painike 5-79

OMQ4010003
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13.Schkutoimisen takaluukun avaus/sulkemispainike 4-30, 4-33, 4-39
14.Konepellin avausvipu 4-48
15.Kojelaudan sulake 7-67
16.Istuin 3-3
17.Vaihtokiekko / Vaihtovipu 5-20, 5-27, 5-37, 5-46
18.Jarrupoljin 5-64



Autosi yleiskuva

62

Kojelaudan yleiskuvaus

Kojelaudan yleiskuvaus

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Ccnentoistolaitteen kauko-ohjauspainike 4-59
2. Kuljettajan etuturvatyyny 3-57
3. Ccnimerkki 4-62
4. Ajon avustajan painike 5-182, 5-185
5.Mittaristo 4-68
6. Valojen ohjaus/vilkkujen vipu 4-132
7. Lasinpyyhkimen/-pesimen ohjausvipu 4-141
8. Virtalukko tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 5-13, 5-9
9. Tietoviihdejcrjestelmc 4-199
10.Varoitusvilkun kytkin 6-3
11.Ilmastointilaitteen hallintajcrjestelmc 4-155, 4-163
12.Etuistuimenlcmmittimen ja tuuletetun etuistuimen 

painike 4-182, 4-184

OMQ4010004L
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13.Hansikaslokero 4-179
14.Ohjauspyurcn lcmmittimen painike 4-61
15.Auto Hold -painike 5-74
16.DBC-kytkin 5-82
17.EPB-kytkin 5-68
18.Pysckuinti/nckymc-painike 4-113, 4-117, 5-238
19.Sammutusautomatiikan katkaisupainike 5-90
20.Kaistaturvallisuuspainike 4-122, 4-126, 5-238
21.Langaton latausjcrjestelmc 4-188
22.Keskikonsolin scilytyslokero 4-179
23.Virtalchtu 4-187
24.Matkustajan etuturvatyyny 3-57
25.USB-laturi 4-185
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Moottoritila

Moottoritila

Smartstream G2.5 (bensiini)

Smartstream G3.5 (bensiini)

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu 7-36
2. Jarrunestesciliu 7-40
3. Ilmansuodatin 7-44
4.Moottoriuljyn tcyttukorkki 7-31
5.Moottoriuljyn mittatikku 7-31
6. Tuulilasinpesijcn nestesciliu 7-41
7. Sulakerasia 7-65
8. Akun miinus-napa 6-6, 7-50
9. Akun plus-napa 6-6, 7-50

OMQ4070082L
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Smartstream D2.2 (Diesel)

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu 7-36
2. Jarrunestesciliu 7-40
3. Ilmansuodatin 7-44
4.Moottoriuljyn tcyttukorkki 7-34
5.Moottoriuljyn mittatikku 7-34
6. Tuulilasinpesijcn nestesciliu 7-41
7. Sulakerasia 7-65
8. Akun miinus-napa 6-6, 7-50
9. Akun plus-napa 6-6, 7-50

OMQ4070002
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Istuin

* Auton todellinen ominaisuus voi poiketa kuvissa esitetystc.

Etuistuin
1. Eteenpcin ja taaksepcin
2. Istuimen selkcnojan kulma
3. Istuinpehmusteen korkeus
4. Istuinpehmusteen kallistus
5. Istuinpehmusteen jatke (kuljetta-

jan istuin)
6. Ristiselcntuki
7. Kuljettajan istuimen asennon tal-

lennusjcrjestelmc

8. Pccntuki
9. Sisccnnousukytkin (matkustajan 

puoli)

2. rivin istuin
10.Eteenpcin ja taaksepcin
11.Selkcnojan kulma ja taitto
12.Sisccnnousukytkin/hihna*
13.Pccntuki
14.Kcsinoja

OMQ4030001
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Istuin

3. rivin istuin
15.Taittuva
16.Pccntuki

VAROITUS
Irtaimet esineet
Kuljettajan jalkatilassa olevat irtai-
met esineet voivat haitata polkimien 
kcyttuc ja mahdollisesti aiheuttaa 
onnettomuuden. Clc aseta mitccn 
etuistuinten alle.

VAROITUS
Istuimen nostaminen pystyyn
Kun palautat istuimen selkcnojan 
ylcasentoon, pidc selkcnojasta kiinni 
ja nosta se hitaasti. Varmista, ettc 
istuimen lchellc ei ole muita mat-
kustajia. Jos istuimen selkcnoja nos-
tetaan pystyyn hallitsemattomasti, 
selkcnoja saattaa ponnahtaa eteen-
pcin ja vahingoittaa jotakuta osues-
saan tchcn.

VAROITUS
Kuljettajan vastuu matkustajista
Autossa matkustaminen selkcnoja 
kallistettuna saattaa johtaa vaka-
vaan tai tappavaan vammaan 
onnettomuustilanteessa.

Jos istuimen selkcnoja on kallistet-
tuna onnettomuustilanteessa, mat-
kustajan lantio saattaa liukua 
turvavyun lanneosan alta, jolloin 
suojaamattomaan vatsaan kohdis-
tuu valtava voima. Tcstc voi seurata 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
siscisic vammoja. Kuljettajan pitcc 
pyytcc matkustajia pitcmccn selkc-
noja pystyasennossa aina, kun auto 
liikkuu.

VAROITUS
Clc kcytc istuinpehmustetta, joka 
pienentcc istuimen ja matkustajan 
vclistc kitkaa. Matkustajan lantio voi 
liukua lantiovyun alle onnettomuu-
dessa tai ckillisessc pyschdyksessc. 
Tcstc voi seurata vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja, koska tur-
vavyu ei toimi tclluin normaalisti.

ODEEV058002NR
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VAROITUS
Kuljettajan istuin

Clc koskaan yritc scctcc istuinta, 
kun auto liikkuu. Tcstc voi seurata 
hallinnan menetys ja onnetto-
muus, joka voi aiheuttaa kuole-
man, vakavia vammoja tai 
omaisuusvahinkoja.
Clc anna minkccn estcc istuimen 
selkcnojaa asettumasta normaa-
liasentoon. Tavaroiden asettami-
nen istuimen selkcnojaa vasten 
tai muulla tavoin, joka estcc sel-
kcnojan lukittumisen kunnolla, 
saattaa aiheuttaa vakavan tai 
kuolemaan johtavan vamman 
ckkipyscytys- tai turmcystilan-
teessa.
Pidc selkcnoja ajon aikana aina 
pystyasennossa ja turvavyun lan-
neosa kirecllc ja matalalla lantion 
yli. Tcmc asento suojaa sinua 
parhaiten onnettomuustilan-
teessa.
Jotta vclttyisit tarpeettomilta ja 
mahdollisesti vakavilta turvatyy-
nyn aiheuttamilta vammoilta, istu 
aina mahdollisimman kaukana 
ohjauspyurcstc niin, ettc auto on 
mukavasti hallinnassa. Suositte-
lemme, ettc rinta on vchintccn 
250 mm:n (10 tuuman) pccssc 
ohjauspyurcstc.

VAROITUS
Takaistuinten selkcnojat

Takaistuimen selkcnojan on oltava 
kunnolla lukittuna. Jos ncin ei ole, 
matkustajat ja tavarat saattavat 
lennchtcc eteenpcin ja aiheuttaa 
vakavia vammoja tai kuoleman 
ckkipyscytys- tai turmcystilan-
teessa.
Matkatavarat ja muut tavarat 
tulee asettaa pitkclleen tavarati-
lan pohjalle. Jos tavarat ovat suu-
ria, painavia tai niitc pitcc pinota, 
ne pitcc kiinnittcc. Tavaroita ei 
saa missccn tilanteessa pinota 
istuinten selkcnojia korkeam-
malle. Nciden varoitusten laimin-
lyunnistc voi seurata vakavia 
vammoja tai kuolema ckkipyscy-
tys-, turmcys- tai nurinajotilan-
teessa.
Yhdenkccn matkustajan ei tule 
matkustaa tavaratilassa tai 
maata taitettujen selkcnojien 
pccllc, kun auto liikkuu. Kaikkien 
matkustajien pitcc istua kunnolla 
istuimissa ja olla turvavuissc 
autossa matkustaessaan.
Kun istuimen selkcnoja palaute-
taan ylcasentoon, varmista sen 
lukittuminen kunnolla tyuntcmcllc 
sitc eteen- ja taaksepcin.
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Istuin

Tavaratilan mattoa ei saa irrot-
taa. Ncin vcltetccn mahdolliset 
palovammat. Lattian alla olevat 
pccstujenhallintalaitteet kuume-
nevat voimakkaasti.

VAROITUS
Kun istuin on sccdetty, tarkista 
aina, ettc se on lukittunut kunnolla 
paikalleen yrittcmcllc siirtcc sitc 
eteen- tai taaksepcin kcyttcmcttc 
lukituksen vapautusvipua. Kuljetta-
jan istuimen ckillinen tai odottama-
ton liike saattaa aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen, josta voi seu-
rata onnettomuus.

VAROITUS
Clc sccdc istuinta, kun turvavyu 
on kiinni. Istuinpehmusteen siirtc-
minen eteenpcin saattaa aiheut-
taa voimakkaan paineen vatsaan.
Ole ccrimmcisen huolellinen, jotta 
kcdet tai muut kohteet eivct jcc 
istuimen mekanismien vcliin, kun 
istuinta siirretccn.
Clc laita savukkeensytytintc latti-
alle tai istuimelle. Kun kcytct 
istuinta, sytyttimen kaasu voi 
purskahtaa sytyttimestc ja 
aiheuttaa tulipalon.
Jos takaistuimilla on matkustajia, 
ole varovainen, kun sccdct etuis-
tuimen asentoa.

Ole erityisen varovainen, kun poi-
mit istuinten alle tai istuinten ja 
keskikonsolin vcliin jccneitc pik-
kuesineitc. Kctesi voi saada viilto-
haavan tai vamman 
istuinmekanismin tercvistc reu-
noista.

Nahkaistuimien ominaisuuksia (jos 
kuuluu varustukseen)

Nahka on erikoiskcsiteltyc elcimen 
ihoa. Koska se on luonnonmateriaali, 
sen paksuus tai tiheys voi vaihdella.

Lcmputilasta ja kosteudesta riip-
puen voi luonnollisen venymisen ja 
kulumisen takia nckyc ryppyjc.
Istuinsuoja on valmistettu jousta-
vasta materiaalista matkustajien 
mukavuuden parantamiseksi.
Kehoon osuvat osat ovat kaarevia 
ja sivutukialue on korkeampi, jotta 
se tarjoaa ajomukavuutta ja -
vakautta.
Kcytun myutc materiaaliin saat-
taa muodostua ryppyjc. Se ei ole 
merkki tuotteen viallisuudesta.

HUOMIO
Takuu ei kata kcytun luontaisesti 
aiheuttamia ryppyjc tai hankaus-
kohtia.
Vyut, joissa on metalliosia, veto-
ketjut tai avaimet takataskussa 
voivat vaurioittaa istuimen kan-
gasta.
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Varmista, ettc istuin ei pccse kas-
tumaan. Se voi muuttaa nahan 
pintaa.
Farkut ja vaatteet, joista voi irrota 
vcric, voivat liata istuinpccllistc.

Etuistuimen scctu, kcsitoiminen 
(jos kuuluu varustukseen)

Etuistuinta voi scctcc istuinpeh-
musteen sivulla olevilla ohjausvi-
vuilla.

Siirtcminen eteenpcin ja taaksepcin

Sccdc istuinta ennen liikkeelle lch-
tuc ja varmista lukittuminen yrittc-
mcllc siirtcc istuinta eteen- ja 
taaksepcin vipua kcyttcmcttc. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukittunut 
kunnolla.

Istuinta siirretccn eteen- tai taak-
sepcin seuraavasti:
1. Vedc istuimen siirtovipu ylus ja 

pidc sitc ylcasennossa.
2. Liu uta istuin haluamaasi kohtaan.
3. Vapauta vipu ja varmista, ettc 

istuin on lukittunut paikalleen.

Sccdc istuinta ennen liikkeelle lch-
tuc ja varmista lukittuminen yrittc-
mcllc siirtcc istuinta eteen- ja 
taaksepcin vipua kcyttcmcttc. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukittunut 
kunnolla.

Selkcnojan taittaminen

Selkcnoja kallistetaan seuraavasti:
1. Nojaa hieman eteenpcin ja nosta 

istuimen selkcnojan kallistusvi-
pua.

2. Nojaa varovaisesti taaksepcin 
istuimessa ja sccdc selkcnoja 
haluttuun asentoon.

3. Vapauta vipu ja varmista, ettc 
selkcnoja on lukittunut paikalleen. 
(Vivun PITCC palata alkuperciseen 
asentoonsa, jotta selkcnoja lukit-
tuu.)OMQ4030008

OMQ4030009
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Istuin

Istuimen korkeuden muuttaminen 
(kuljettajan istuin)

Voit scctcc istuintyynyn korkeutta 
painamalla vipua ylus- tai alaspcin.

Voit laskea istuinpehmustetta 
painelemalla vipua alas useita 
kertoja.
Voit nostaa istuinpehmustetta 
vetcmcllc vipua ylus useita ker-
toja.

Etuistuimen scctu (schkutoiminen) 
(jos kuuluu varustukseen)

Kuljettajan istuinta voi scctcc 
istuinpehmusteen sivulla olevilla 
ohjauskytkimillc. Sccdc istuin 
oikeaan asentoon ennen liikkeelle 
lchtemistc, jotta pystyt kcyttc-
mccn ohjauspyurcc, polkimia ja 
kojelaudan kytkimic helposti.

VAROITUS
Schkutoimista istuinta voi siirtcc, 
kun virtalukko on OFF-asennossa.
Siksi lapsia ei pidc koskaan jcttcc 
valvomatta autoon.

HUOMIO
Schkukcyttuinen istuin liikkuu 
schkumoottorin avulla. Lopeta 
siirto, kun istuin on sopivassa 
asennossa. Liiallinen kcyttu saat-
taa vaurioittaa schkulaitetta.
Kcytussc schkutoiminen istuin 
kuluttaa runsaasti schkuc. Jotta 
latausjcrjestelmccn ei kohdistuisi 
tarpeetonta virran kulutusta, clc 
sccdc schkutoimista istuinta tar-
peettomasti, kun moottori ei ole 
kcynnissc.
Kcytc aina vain yhtc schkutoimi-
sen istuimen kytkintc kerrallaan. 
Jos kcytct kahta tai useampaa 
kytkintc samanaikaisesti, seu-
rauksena voi olla schkutoimisen 
istuimen moottorin tai schkuosan 
virhetoiminto.

OMQ4030010
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Siirtcminen eteenpcin ja taaksepcin

Istuinta siirretccn eteen- tai taak-
sepcin seuraavasti:
1. Siirrc istuin haluttuun asentoon 

painamalla ohjauskytkintc eteen- 
tai taaksepcin.

2. Vapauta kytkin, kun istuin on 
halutussa asennossa.

Selkcnojan taittaminen

Selkcnoja kallistetaan seuraavasti:
1. Siirrc selkcnoja haluttuun kul-

maan painamalla ohjauskytkintc 
eteen- tai taaksepcin.

2. Vapauta kytkin, kun istuin on 
halutussa asennossa.

Istuintyynyn kaltevuuden ja kor-
keuden scctu

Muuttaaksesi istuimen korkeutta:
1. Nosta istuinpehmusteen etuosaa 

vetcmcllc ohjauskytkimen 
etuosaa ylus tai tai laske paina-
malla sitc alas.
Nosta istuinpehmustetta vetc-
mcllc ohjauskytkimen takaosaa 
ylus tai tai laske painamalla sitc 
alas.

2. Vapauta kytkin, kun istuin on 
halutussa asennossa.

OMQ4030012
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Istuin

Ristiselcntuen scctu (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Ristiselcntukea voi scctcc paina-
malla istuimen sivulla olevaa ristise-
lcntuen kytkintc.
1. Voit lisctc tukea painamalla kytki-

men etuosaa tai vchentcc sitc 
painamalla kytkimen takaosaa.

2. Vapauta kytkin, kun se saavuttaa 
halutun asennon.

Istuimen korkeuden scctu, kuljet-
tajan istuin (jos kuuluu varustuk-
seen)

1. Voit nostaa istuintyynyn jatkeen 
korkeutta painamalla kytkimen 
etuosaa tai laskea sitc painamalla 
kytkimen takaosaa.

2. Vapauta kytkin, kun istuintyynyn 
jatke on halutussa asennossa.

Etumatkustajan istuimen hallinta 
(jos kuuluu varustukseen)

Takaistuimen matkustaja voi kcyt-
tcc kytkimic ohjaamaan etumat-
kustajan istuinta.

OMQ4030011

OMQ4030016

OMQ4030014
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Liukuminen eteen tai taakse:
Paina kytkintc (1) siirtccksesi 
etumatkustajan istuinta eteen-
pcin. Paina kytkintc (2) siirtcck-
sesi etumatkustajan istuinta 
taaksepcin.

Kulman scctu:
Paina kytkintc (3) kallistaaksesi 
etumatkustajan istuinta eteen-
pcin. Paina kytkintc (4) kallistaak-
sesi etumatkustajan istuinta 
eteenpcin.

Niskatuki (etuistuimen)

Kuljettajan ja etumatkustajan istui-
missa on niskatuki parantamaan 
matkustajan turvallisuutta ja muka-
vuutta.

Niskatuki liscc kuljettajan ja etu-
matkustajan mukavuutta, ja sen 
liscksi se suojaa pcctc ja niskaa tur-
mcystilanteessa.

VAROITUS
Jotta niskatuki toimisi mahdolli-
simman hyvin onnettomuudessa, 
se tulee scctcc niin, ettc niska-
tuen keskiosa on samalla korkeu-
della kuin matkustajan pccn 
painopiste. Useimpien ihmisten 
pccn painopiste on silmien ylc-
osan tasolla. Sccdc pcctuki myus 
mahdollisimman lchelle pcctc. 
Siksi istuimessa ei suositella kcy-
tettcvcn pehmustetta, joka estcc 
vartalon painautumisen istuimen 
selkcnojaan.

Clc kcytc autoa, jos niskatuet on 
poistettu tai siirretty, sillc mat-
kustajat voivat loukkaantua vaka-
vasti onnettomuustapauksessa. 
Oikein sccdetyt niskatuet saatta-
vat suojata niskavammoilta.
Clc sccdc kuljettajan istuimen 
pcctuen asentoa, kun auto liikkuu.

OMQ4030082L
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Istuin

HUOMIO
Kun takaistuimilla ei ole matkustajia, 
sccdc pccntuen korkeus alimpaan 
asentoonsa. Takaistuimen pccntuet 
voivat heikentcc nckyvyyttc taak-
sepcin.

Scctu eteen- ja taaksepcin (jos 
kuuluu varustukseen)

Pccntukia voidaan scctcc eteen-
pcin kolmeen eri asentoon vetcmcllc 
pccntukea eteenpcin haluttuun 
kohtaan.

Scctccksesi niskatuen sen takim-
maiseen asentoon tyunnc se tcysin 
taakse ja vapauta se.

Sccdc niskatuki siten, ettc se tukee 
pcctc ja niskaa kunnolla.

Korkeuden scctcminen ylus ja alas

Pccntuen nostaminen:
1. Vedc se ylus haluttuun asentoon 

(1).
2. niskatuen laskemiseksi: paina ja 

pidc painettuna niskatuen vapau-
tuspainiketta (2).

3. Laske pccntuki haluttuun asen-
toon (3).

VAROITUS
Varmista, ettc pccntuet lukkiutuvat 
turvallisesti paikolleen scctcmisen 
jclkeen, jotta matkustajien turvalli-
suus olisi taattu.

HUOMIO
Jos kallistat istuimen selkcnojaa 
eteenpcin, kun niskatukea ja istuin-
pehmustetta on nostettu, niskatuki 
saattaa osua hcikcisysuojaan tai 
auton muihin osiin.

OMQ4030021
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Niskatuen irrottaminen

Tyyppi A

Tyyppi B

Pccntuen irrottaminen:
1. Kallista istuimen selkcnojaa (2) 

taaksepcin kallistusvivulla tai -
kytkimellc (1).

2. Nosta niskatuki ylcasentoon niin 
pitkclle, kuin se menee.

3. Paina pccntuen vapautuspaini-
ketta (3) samalla kun vedct sitc 
yluspcin (4).

VAROITUS
CLC KOSKAAN anna kenenkccn 
matkustaa istuimella, jonka niska-
tuki on irrotettu.

Niskatuen asentaminen takaisin

Tyyppi A

ODEEV058008NR
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Tyyppi B

Pccntuen asettaminen takaisin pai-
koilleen:
1. Aseta pccntuen tangot (2) reikiin 

samalla painaen vapautuspaini-
ketta (1).

2. Kallista istuimen selkcnojaa (4) 
taaksepcin kallistusvivulla tai -
kytkimellc (3).

3. Sccdc niskatuki asianmukaiselle 
korkeudelle.

VAROITUS
Varmista aina, ettc pccntuet lukit-
tuvat paikolleen niiden uudelleen-
asennuksen ja oikeaan asentoon 
scctcmisen jclkeen.

Istuimen selcn tasku

Etuistuimen selkcnojassa on kak-
soistasku (1) kirjojen tai karttojen 
scilyttcmiseksi, sekc USB-laturi (2) 
(jos kuuluu varusteisiin) takamat-
kustajia varten.

VAROITUS
Istuimen selcn taskut
Clc aseta raskaita tai tercvic esi-
neitc selkcnojien taskuihin. Onnet-
tomuudessa ne voivat pudota 
taskusta ja loukata auton matkus-
tajia.

Pikkutasku (2. rivin istuin 6 mat-
kustajan autossa) (jos kuuluu 
varustukseen)

2. rivin istuintyynyssc on pieni tasku 
pikkuesineiden scilytystc varten.

OMQ4030025
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Takaistuimen scctu

Eteenpcin ja taaksepcin (2. rivin 
istuin)

Istuinta siirretccn eteen- tai taak-
sepcin seuraavasti:
1. Vedc istuimen siirtovipu ylus ja 

pidc sitc ylcasennossa.
2. Liu uta istuin haluamaasi kohtaan.
3. Vapauta vipu ja varmista, ettc 

istuin on lukittunut paikalleen.

Sccdc istuinta ennen liikkeelle lch-
tuc ja varmista lukittuminen yrittc-
mcllc siirtcc istuinta eteen- ja 
taaksepcin vipua kcyttcmcttc. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukittunut 
kunnolla.

Istuimen selkcnojan kulma (2. rivin 
istuin)

Selkcnoja kallistetaan seuraavasti:
1. Vedc selkcnojan kallistusvipua 

yluspcin.
2. Pitele vipua ja sccdc selkcnoja 

haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, ettc 

selkcnoja on lukittunut paikalleen. 
(Vivun PITCC palata alkuperciseen 
asentoonsa, jotta selkcnoja lukit-
tuu.)

Kyyncrnojan scctu (2. rivin istuin 6/
7 matkustajan autossa)

3. rivin istuimelle pccsy ja poistumi-
nen:
1. Vie takaistuimen turvavyu takais-

tuimen vyun ohjaimen lcpi. Kun 
olet asentanut turvavyun, kiristc 
se vetcmcllc yluspcin.

OMQ4030026
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2. Paina kytkintc (1) 2. rivin istuimen 
pccllc ja paina kytkintc (2) 2. rivin 
istuimen alaosassa avataksesi 
lukituksen.

2. rivin istuimen lukituksen voi 
avata vetcmcllc hihnaa (jos 
varusteena), joka sijaitsee 2. rivin 
istuimen selkcnojan alla. Jos hihna 
sijaitsee 2. rivin istuimen selkcn-
ojan alla, sen paikka on ilmoitettu 
etiketillc.

3. 2. rivin istuimen selkcnojan voi 
taittaa ja istuimen voi tyuntcc 
etuccriasentoon.
Sisccn ja ulos tultaessa on 2. rivin 
istuimen voi liu uttaa takaccria-
sentoon ja selkcnojaa voi vetcc 
tiukasti taakse, kunnes se nap-
sahtaa paikoilleen. Varmista, ettc 
istuin on lukittunut paikoilleen.

VAROITUS
Clc yritc koskaan tehdc scctuc 
auton liikkuessa tai kun 2. rivin istui-
mella on matkustaja, sillc istuin voi 
liikkua ckkic ja sillc istuva matkus-
taja voi saada vammoja.

OMQ4030006
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Takaistuimen taittaminen

Takaistuimet voidaan taittaa vain 
pitkien tavaroiden kuljettamiseksi 
tai auton matkatavaratilan suuren-
tamiseksi.

VAROITUS
Alas taittuvien istuimen selkcnojien 
tarkoitus on antaa mahdollisuus 
kuljettaa pitkic esineitc, jotka ovat 
mahdu tavaratilaan.
Clc koskaan anna matkustajien istua 
alas taitetun selkcnojan pccllc auton 
liikkuessa. Se ei ole sopiva istuma-
paikka eikc turvavuitc voida kcyt-
tcc. Siitc voi aiheutua vakava 
vamma tai kuolema onnettomuuden 
tai ckillisen pyschdyksen tapauk-
sessa. Esineet, joita kuljetetaan alas 
kccnnetyllc selkcnojalla eivct saa 
ulottua korkeammalle kuin etuis-
tuinten selkcnojien ylcreuna. 
Muussa tapauksessa kuorma voi liu-
kua eteenpcin ja aiheuttaa vammoja 
tai vaurioita ckillisen pyschdyksen 
tapauksessa.

Takaistuimen selkcnojan taittami-
nen alas
1. Laita takaistuimen turvavyun 

solki takaistuinten selkcnojan ja 
tyynyn vcliin ja laita turvavyun 
hihna ohjaimeen, jotta turvavyu ei 
vahingoittuisi.

2. rivin istuin

3. rivin istuin (jos varusteena)

OMQ4030071
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2. Aseta etuselkcnoja pystyasen-
toon, ja tarvittaessa liu uta etuis-
tuinta eteenpcin.

3. Laske takaniskatuet alimpaan 
asentoon.

4. Vedc ylus selkcnojan taittovipu (2. 
rivi) tai hihna (3. rivi) ja taita 
istuinta sitten kohti auton 
etuosaa. Kun palautat istuimen 
selkcnojan pystyasentoon, var-
mista aina, ettc se on lukkiutunut 
asentoonsa, tyuntcmcllc selkcn-
ojan ylcosaa.

2. rivin istuin

3. rivin istuin (jos varusteena)

5. Takaistuimen kcyttcmiseksi istui-
men selkcnojaa on nostettava ja 
vedettcvc taakse vetcmcllc tait-
tovipua (2. rivi) tai hihnaa (3. rivi).
Vedc selkcnojaa tiukasti, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.
Varmista, ettc selkcnoja on lukit-
tunut paikoilleen.

2. rivin istuin

OMQ4030003
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3. rivin istuin (jos varusteena)

6. Palauta takaistuimen vyu oikeaan 
asentoon.

2. rivin istuimen taitto (3. riviltc). 
(jos kuuluu varustukseen)

2. rivin istuimen taittokytkin sijait-
see 3. rivin istuimen oikealla sivulla.

2. rivin istuimen selkcnoja taittuu.

Jos painat vasenta kytkintc, vasem-
man puolen ja keskimmcisen istui-
men selkcnoja taittuu.

Kun painat oikea kytkintc, oikean 
puolen istuimen selkcnoja taittuu.

VAROITUS
Takaistuimen taitto
Clc taita takaistuimia (2. ja 3. rivi), 
jos takaistuimilla on matkustajia, 
lemmikkejc tai matkatavaroita.
Se voi vahingoittaa matkustajia, 
lemmikkejc tai matkatavaroita.

VAROITUS
Istuimen nostaminen pystyyn
Kun palautat istuimen selkcnojan 
ylcasentoon, pidc selkcnojasta kiinni 
ja nosta se hitaasti. Jos istuimen 
selkcnoja nostetaan pystyyn pitc-
mcttc kiinni, selkcnoja saattaa pon-
nahtaa eteenpcin ja vahingoittaa 
jotakuta osuessaan tchcn.

HUOMIO
Takaistuimen turvavyut
Kun palautat takaistuimen selkcn-
ojat (2. ja/tai 3. rivi) pystyasentoon, 
muista palauttaa takaolkavyut 
oikeaan asentoon. Kun turvavyun 
hihna vedetccn takaistuimen vyun-
ohjainten lcpi, vyut eivct jcc kiinni 
istuinten taakse tai alle.

OMQ4030039
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HUOMIO
Takaistuimen turvavyun solkien 
vahingoittuminen
Kun taitat takaistuimen (2. ja/tai 3. 
rivi) selkcnojan, laita solki taskuun 
selkcnojan ja tyynyn vclissc. Jos toi-
mit ncin, takaistuimen selkcnoja ei 
vahingoita solkea.

VAROITUS
Kuorma
Kuorma on aina kiinnitettcvc, jotta 
estetccn sen sinkoutuminen 
autossa turmcyksen sattuessa, jol-
loin se voi aiheuttaa vammoja auton 
matkustajille. Clc aseta esineitc 
takaistuimille (2. ja/tai 3. rivi), koska 
niitc ei voi kiinnittcc kunnolla ja ne 
voivat turmcyksessc osua etuistui-
miin.

VAROITUS
Kuormaaminen
Varmista, ettc moottori on sammu-
tettuna, automaattivaihteisto P 
(pysckuinti) -asennossa tai kcsi-
vaihteisto on R (peruutus) -asen-
nossa tai 1. Vaihteella ja 
seisontajarru on tiukasti kytketty 
aina, kun kuormaat tai purat tava-
roita. Jos ncitc vaiheita ei suoriteta, 
auto voi liikkua, jos vaihdevipu siir-
tyy vahingossa toiseen asentoon.

Niskatuki (takaistuimen)

Takaistuimet on varustettu niska-
tuilla kaikissa istuinpaikoissa mat-
kustajan turvallisuuden ja 
mukavuuden takia.

Niskatuki liscc etumatkustajien 
mukavuutta, ja sen liscksi se suojaa 
pcctc ja niskaa turmcystilanteessa.

VAROITUS
Jotta niskatuki toimisi mahdolli-
simman hyvin onnettomuudessa, 
se tulee scctcc niin, ettc niska-
tuen keskiosa on samalla korkeu-
della kuin matkustajan pccn 
painopiste. Useimpien ihmisten 
pccn painopiste on silmien ylc-
osan tasolla. Sccdc pcctuki myus 
mahdollisimman lchelle pcctc. 
Siksi istuimessa ei suositella kcy-
tettcvcn pehmustetta, joka estcc 
vartalon painautumisen istuimen 
selkcnojaan.

OMQ4030083L
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Clc kcytc autoa, jos niskatuet on 
poistettu tai siirretty, sillc mat-
kustajat voivat loukkaantua vaka-
vasti onnettomuustapauksessa. 
Oikein sccdetyt niskatuet saatta-
vat suojata niskavammoilta.
Clc sccdc kuljettajan istuimen 
pcctuen asentoa, kun auto liikkuu.

HUOMIO
Kun takaistuimilla ei ole matkustajia, 
sccdc pccntuen korkeus alimpaan 
asentoonsa. Takaistuimen pccntuet 
voivat heikentcc nckyvyyttc taak-
sepcin.

Korkeuden scctcminen ylus ja alas 
(toisen ja kolmannen rivin istuimet)

Voit nostaa niskatukea vetcmcllc 
sen yluspcin haluttuun asentoon (1). 
Voit laskea niskatukea painamalla 
niskatuen tuessa olevaa vapautus-
painiketta (3) ja laskemalla niska-
tuen haluttuun asentoon (2).

Irrotus (toisen ja kolmannen rivin 
istuimet)

Irrota pccntuki nostamalla se aivan 
ylcasentoon ja painamalla sitten 
pccntuen vapautuspainiketta (1) 
samalla kun vedct pccntukea ylus-
pcin (2).

Asenna pccntuki takaisin paikalleen 
asettamalla pccntuen tangot (3) 
reikiin painaen samalla vapautuspai-
niketta (1). Sccdc pccntuki sitten 
sopivalle korkeudelle.

VAROITUS
Varmista, ettc pccntuet lukkiutuvat 
turvallisesti paikolleen scctcmisen 
jclkeen, jotta matkustajien turvalli-
suus olisi taattu.

OMQ4030031
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Kcsinoja (jos kuuluu varustukseen)

Kyyncrnojan kcyttcmiseksi se on 
vedettcvc istuimen selkcnojasta.

Kyyncrnojan scctu (2. rivin istuin 6 
matkustajan autossa) (jos kuuluu 
varustukseen)

Sccdettcvc kyyncrnoja sijaitsee 2. 
rivin istuimen selkcnojan kummalla-
kin puolella. Kyyncrnojan kcyttcmi-
seksi se on vedettcvc istuimen 
selkcnojasta ja sccdettcvc halut-
tuun kulmaan. Vedc sitc taakse lait-
taaksesi kyyncrnojan takaisin.

Turvavyut

Turvavyut on suunniteltu asettu-
maan kehon luustolle ja niitc on 
kcytettcvc lantion, rintakehcn ja 
hartioiden pccllc.

Turvavyujcrjestelmc

VAROITUS
Jotta turvavyujcrjestelmcn suo-
jaus olisi mahdollisimman teho-
kasta, turvavyutc on kcytettcvc 
aina, kun auto liikkuu.
Turvavuiden tehokkuus on par-
haimmillaan, kun selkcnojat ovat 
pystyasennossa.
13-vuotiaat ja sitc nuoremmat 
lapset on aina kiinnitettcvc asian-
mukaisesti takaistuimella. Clc 
koskaan salli lasten matkustaa 
etuistuimella. Jos yli 13-vuotias 
lapsi on sijoitettava etuistuimelle, 
hcnet on kytkettcvc oikein turva-
vuihin ja istuin on siirrettcvc mah-
dollisimman kauas taakse.
Clc koskaan kcytc olkavyutc kai-
nalon alla tai selkcsi takana. Vcc-
rin sijoitettu olkavyu voi aiheuttaa 
vakavia vammoja onnettomuu-
den sattuessa. Olkavyun tulisi kul-
kea olkapccn puolivclissc ja 
solisluun yli.
Clc kcytc turvavyutc helposti rik-
koutuvien esineiden pccllc. Jos 
tapahtuu ckillinen pyschdys tai 
isku, turvavyu voi vahingoittaa 
esinettc.

OMQ4030033
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Vcltc kiertyneen turvavyun kcyt-
tuc. Kiertynyt turvavyu ei suojaa 
niin tehokkaasti. Onnettomuuden 
yhteydessc se saattaa jopa lei-
kata ihoon. Varmista, ettc vyun 
hihna on suorassa, eikc ole kierty-
nyt.
Ole varovainen, ettet vahingoita 
vyun hihnaa tai solkea. Jos vyun 
hihna tai solki vaurioituu, vaihda 
se.

VAROITUS
Turvavyut on suunniteltu pitcmccn 
ruumiin luista rakennetta, ja niitc 
olisi kcytettcvc matalalla lantion 
edessc tai lantion, rinnan ja hartioi-
den edessc, vyustc riippuen; vyun 
lantio-osan kcyttcmistc vatsan 
alueella on vcltettcvc.
Turvavyut tulisi scctcc mahdollisim-
man tiukaksi mukavuuttakin silmcllc 
pitcen, jotta ne tarjoavat sen suojan, 
jolle ne on suunniteltu.
Luysc vyu vchentcc huomattavasti 
kcyttcjcn saamaa suojaa.
Hihnan saastuminen kiillotteella, 
uljyillc ja kemikaaleilla ja erityisesti 
akkuhapolla on vcltettcvc.
Puhdistus on turvallista miedolla 
saippualla ja vedellc. Vyu on vaih-
dettava, jos hihna on kulunut, saas-
tunut tai vahingoittunut. On 
vclttcmctuntc vaihtaa koko vyuko-
koonpano sen jclkeen, kun se oli 
kcytussc suuren kolarin yhteydessc, 

vaikka sen vaurio ei olisikaan silmin 
nchtcvc. Vuitc ei saa kcyttcc hihna 
kiertyneenc. Jokaista vyukokoonpa-
noa saa kcyttcc vain yksi matkus-
taja; vyun sijoittaminen matkustajan 
sylissc istuvan lapsen ympcri on 
vaarallista.

VAROITUS
Kcyttcjc ei saa tehdc muutoksia 
tai liscyksic, jotka joko estcvct 
turvavyun scctulaitteita toimi-
masta luysyyden poistamiseksi, 
tai estcvct turvavyurakenteen 
scctcmisen luysyyden poistami-
seksi.
Kun kiinnitct turvavyun, varmistu, 
ettet kiinnitc sitc toisen istuimen 
solkeen. Se on hyvin vaarallista ja 
turvavyu ei tarjoa samaa suojaa, 
kuin oikein kiinnitetty vyu.
Clc avaa turvavyutc tai lukitse ja 
avaa sitc toistuvasti ajon aikana. 
Tcstc voi seurata hallinnan mene-
tys ja onnettomuus, joka voi 
aiheuttaa kuoleman, vakavia 
vammoja tai omaisuusvahinkoja.
Kun kiinnitct turvavyutc, varmista 
ettc vyu ei kulje kovien tai helposti 
rikkoutuvien kappaleiden yli.
Tarkista, ettei soljen siscllc olisi 
vieraita esineitc. Turvavyu ei ehkc 
kiinnity varmasti.
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Turvavyun varoitus

Turvavyun varoitusvalo ja varoitu-
sccni toimivat seuraavissa olosuh-
teissa.

Kuljettajan turvavyu
Olipa kuljettajan turvavyu kiinni-
tetty tai ei, varoitusvalo syttyy 
noin 3 6 sekunniksi joka kerta, 
kun virtalukko tai moottorin 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike asetetaan 
ON-asentoon. Jos kuljettajan tur-
vavyu eri ole kytketty, varoitu-
sccni kuuluu noin 6 sekunnin ajan 
ja varoitusvalo palaa, kunnes kul-
jettajan turvavyu kiinnitetccn.
Jos ryhdyt ajamaan ja kuljettajan 
turvavyu ei ole kiinni ja ajat alle 20 
km/h tai pyschdys, varoitusvalo 
syttyy. Jos jatkat ajamista vyu 
kiinnittcmcttc ja nopeutesi ylittcc 
20 km/h, turvavyun varoitusccni 
kytkeytyy enintccn 100 sekun-
niksi.
Kun kuljettajan turvavyu avataan 
ajon aikana, varoitusvalo syttyy, 
kun nopeus on alle 20 km/h. Jos 
nopeus on 20 km/h tai enemmcn, 
varoitusvalo vilkkuu ja varoitu-
sccni kuuluu enintccn 100 sekun-
nin ajan.

Etumatkustajan turvavyu
Olipa matkustajan turvavyu kiin-
nitetty tai ei, varoitusvalo syttyy 
noin 3-6 sekunniksi joka kerta, 
kun virtalukko asetetaan ON-
asentoon. Jos kuljettajan turvavyu 
eri ole kytketty, varoitusvalo 
pysyy pccllc, kunnes kuljettajan 
turvavyu kiinnitetccn.
Jos ryhdyt ajamaan ja matkusta-
jan turvavyu ei ole kiinni ja ajat 
alle 20 km/h tai pyschdys, varoi-
tusvalo syttyy. Jos jatkat ajamista 
vyu kiinnittcmcttc ja nopeutesi 
ylittcc 20 km/h, turvavyun varoi-
tusccni kytkeytyy enintccn 100 
sekunniksi.
Kun matkustajan turvavyu ava-
taan ajon aikana, varoitusvalo 
syttyy, kun nopeus on alle 20 km/
h. Jos nopeus on 20 km/h tai 
enemmcn, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusccni kuuluu enintccn 100 
sekunnin ajan.

VAROITUS
Vccrcssc asennossa matkustami-
nen vaikuttaa haitallisesti etuistui-
men turvavyun 
varoitusvalojcrjestelmccn. On tcr-
kecc, ettc kuljettaja neuvoo mat-
kustajia asettumaan istuimelle 
oikein, kuten tcssc kcsikirjassa on 
ohjeistettu.

ODEEV068095NR
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HUOMAA
Etumatkustajan turvavyun varoi-
tusvalo on mittaristossa.
Vaikka etumatkustajan paikka 
olisi tyhjc, turvavyun varoitusvalo 
vilkkuu tai syttyy 6 sekunnin 
ajaksi.
Etumatkustajan turvavyun varoi-
tusvalo voi toimia, jos istuimella 
on matkatavaroita.

Takamatkustajan turvavyun varoi-
tus (jos kuuluu varustukseen)

2. rivin istuin

* (1) Vasen puoli, (2) Keski, (3) Oikea 
puoli

3. rivin istuin (jos varusteena)

* 2. rivin istuin: (1) Vasen puoli, (2) 
Keski, (3) Oikea puoli

* 3. rivin istuin: (4) Vasen puoli, (5) 
Oikea puoli

Euroopassa
Muistutuksena takamatkustajalle 
matkustajan turvavyun varoitus-
valot syttyvct noin kuuden 
sekunnin ajaksi aina kun virta-
avain kccnnetccn ON-asentoon 
riippumatta siitc, onko vyu kiinni-
tetty.
Jos aloitat ajamisen kiinnittc-
mcttc turvavyutc tai avaat tur-
vavyun, kun ajat alle 20 km/h 
nopeudella, vastaava varoitusvalo 
palaa edelleen.
Jos ryhdyt ajamaan kiinnittc-
mcttc turvavyutc tai avaat tur-
vavyun ajaessasi yli 20 km/h, 
turvavyun varoitusccni kuuluu 
noin 35 sekunnin ajan, ja vastaava 
varoitusvalo vilkkuu.

OMQ4030091L
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Muualla kuin Euroopassa
Muistutuksena takamatkustajalle 
matkustajan turvavyun varoitus-
valot syttyvct noin kuuden 
sekunnin ajaksi aina kun virta-
avain kccnnetccn ON-asentoon 
riippumatta siitc, onko vyu kiinni-
tetty.
Jos lchden ajamaan turvavyu kiin-
nittcmcttc, turvavyun varoitus-
valo vilkkuun noin 70 sekuntia.
Jos avaat turvavyun ja ajat yli 20 
km/h, turvavyun varoitusvalo 
vilkkuu noin 70 sekunnin ajan.
Jos avaat turvavyun ja ajat yli 20 
km/h, turvavyun varoitusccni 
kuuluu noin 35 sekunnin ajan ja 
vastaava varoitusvalo vilkkuu.
Jos takaovi avataan tai suljetaan 
alle 10 km/h nopeudessa, varoi-
tusvalo ja ccnimerkki eivct toimi, 
vaikka ajaisit yli 20 km/h nopeu-
della.

Turvavyu - kuljettajan 3 pisteen 
jcrjestelmc, jossa on hctclukitussi-
sccnveto.

Kiinnitc turvavyu:

Turvavyun kiinnittcmiseksi: vedc 
se ulos sisccnvetolaitteesta ja 
aseta metalliliuska (1) solkeen (2). 
Kielekkeen lukittuessa solkeen 
kuuluu selkec naksahdus.

Turvavyu scctyy automaattisesti 
oikeaan pituuteen vasta kun lantio-
vyun osuus on sccdetty kcsin, jotta 
se sopii napakasti lantiosi ympcrille. 
Jos nojaat eteenpcin hitaalla, tasai-
sella liikkeellc, vyu laajentuu ja antaa 
sinun liikkua. Jos kuitenkin tapahtuu 
ckillinen pyschdys tai isku, vyu lukit-
tuu paikoilleen. Se lukittuu myus, jos 
yritct nojata eteenpcin liian 
nopeasti.

ODEEV058025NR
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HUOMAA
Jos et pysty vetcmccn turvavyutc 
ulos sisccnvetolaitteesta, nykcise 
sitc tiukasti ulos ja vapauta se. Sit-
ten pystyt vetcmccn vyun ulos 
tasaisesti.

VAROITUS
Sinun tulisi asettaa vyu lantio-osa 
mahdollisimman matalalle ja sen 
tulisi kulkea turvallisesti lantion, eikc 
vyutcrun yli. Jos lantiovyu sijaitsee 
liian korkealla vyutcrullcsi, se voi 
lisctc loukkaantumisen mahdolli-
suutta turmcyksen sattuessa. 
Molempien kcsivarsien ei tulisi olla 
hihnan alla tai sen yllc. Toisen niistc 
tulee olla sen pccllc ja toisen alla 
kuvan esittcmcllc tavalla.
Clc koskaan laita turvavyutc kcsi-
varren alle oven vierellc.

Vapauta turvavyu:

Paina vapautuspainiketta (1) luki-
tussoljessa.

Kun se vapautetaan, vyun tcytyy 
automaattisesti vetcytyc takaisin 
sisccnvetolaitteeseen.

Jos ncin ei tapahdu, niin varmista, 
ettc vyu ei ole kiertynyt, ja yritc 
uudelleen.

Olkavyun korkeuden scctu

Voit scctcc olkavyun kiinnityksen 
korkeutta johonkin neljcstc eri 
asennosta parhaan mukavuuden ja 
turvallisuuden saavuttamiseksi.

Sccdettcessc turvavyu ei saa olla 
liian lchellc kaulaa. Muuten se ei 
suojaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Olkaosuus on sccdettcvc 
niin, ettc se kulkee rintakehcsi poikki 
ja puolivclistc oven puoleista har-
tiaasi, eikc kaulasi poikki.

Scctccksesi turvavyun kiinnityksen 
korkeutta, laske tai nosta korkeus-
scctu sopivaan kohtaan.

Nosta korkeusscctuc vetcmcllc 
sitc ylus (1).

ODEEV058078NR
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Laske sitc vetcmcllc sitc alas (3) 
samalla painaen korkeussccdun 
painiketta (2).

Lukitse kiinnike paikalleen vapautta-
malla painike. Kokeile liu uttaa kor-
keusscctuc varmistaaksesi, ettc se 
on lukittunut paikoilleen.

Vccrin sijoitettu turvavyu voi 
aiheuttaa vakavia vammoja onnet-
tomuuden sattuessa.

VAROITUS
Varmista, ettc olkavyun kiinnike 
on lukittu sopivalle korkeudelle. 
Clc koskaan aseta turvavyutc 
kaulasi tai kasvojesi eteen.
Turvavuiden vaihtamatta jcttcmi-
nen onnettomuuden jclkeen voi 
johtaa siihen, ettc mahdollisesti 
vaurioituneet turvavyut eivct tar-
joa suojaa seuraavan onnetto-
muuden yhteydessc, mikc voi 
johtaa henkiluvahinkoihin tai kuo-
lemaan. Vaihdata turvavyut mah-
dollisimman paina 
onnettomuuden jclkeen.

HUOMIO
CLC taita takaistuimen selkcnojan 
vasenta puolta, kun keskimmcisen 
takaistuimen turvavyu on kiinni-
tetty. VAPAUTA AINA keskimmcisen 
takaistuimen turvavyu ennen taka-
istuimen selkcnojan vasemman 
puolen taittamista. Jos keskimmci-

sen takaistuimen turvavyu on kyt-
ketty, kun takaistuimen selkcnojan 
vasen puoli taitetaan alas, selkcn-
ojan ylcosa voi vccntyc ja turvavyu 
voi vahingoittua, jolloin selkcnoja 
lukkiutuu ala-asentoon.

Turvavyu on lukittava kunkin istuin-
tyynyn solkeen, jotta se olisi kun-
nolla kiinni.

1. Oikean takaturvavyun kiinnitys-
solki

2. Keskimmcisen takaturvavyun 
kiinnityssolki

3. Vasemman takaturvavyun kiinni-
tyssolki

VAROITUS
Ennen takaturvavyun kiinnittcmistc 
on tarkistettava, ettc salpa vastaa 
turvavyun solkea. Jos kytket oikean 
tai vasemman turvavyun salpaa 
keskivyun solkeen vckisin, virheelli-
nen kiinnitys ei suojaa sinua tur-
mcyksessc.

OMQ4030070
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Kcytettcessc takaistuimen keski-
paikan turvavyutc, on kcytettcvc 
solkea, joka on merkitty CENTER.

HUOMIO
Clc pakota oikean tai vasemman 
turvavyun salpaa keskivyun solkeen.
Varmista, ettc kiinnitct keskimmci-
sen takaistuimen turvavyun kes-
kimmcisen takaistuimen solkeen.
Jos et tee ncin, vccrin kytketty tur-
vavyu ei anna turvaa.

Takaturvavyun laittaminen scily-
tykseen

Takaturvavyun soljet voi laittaa sci-
lytykseen taskuun takaselkcnojan ja 
tyynyn vcliin, kun niitc ei kcytetc.

2. rivin istuin

3. rivin istuin

1. Vie takaistuimen turvavyu takais-
tuimen vyun ohjainten lcpi. Se 
auttaa vclttcmccn solkien jccmi-
sen kiinni istuinten taakse tai alle.

2. Kun olet asentanut turvavyun, 
kiristc se vetcmcllc yluspcin.

HUOMIO
Kun vedct turvavyun auki kcyttcck-
sesi sitc, kieli tulee vetcc hitaasti 
ulos turvavyun ohjaimesta, jotta 
ohjain ei irtoa verhoilusta.

OMQ4030073
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Vapauta turvavyu:

Turvavyu vapautetaan paina-
malla vapautuspainiketta (1) luki-
tussoljella.
Kun se vapautetaan, vyun tcytyy 
automaattisesti vetcytyc takai-
sin sisccnvetolaitteeseen.
Jos ncin ei tapahdu, niin varmista, 
ettc vyu ei ole kiertynyt, ja yritc 
uudelleen.

Turvavyu esikiristimellc

Autosi on varustettu kuljettajan ja 
etumatkustajan turvavuiden esiki-
ristimellc.

Esikiristimen tarkoitus on varmis-
taa, ettc turvavyu on tiukasti mat-
kustajan kehoa vasten tietyissc 
turmcyksissc.

Esikiristimellc varustetut turvavyut 
voivat aktivoitua turmcyksissc, 
joissa turmcys on riittcvcn vakava.

Kun auto pyschtyy ckillisesti tai jos 
matkustaja yrittcc nojata eteen-
pcin liian nopeasti, turvavyun 
sisccnvetolaite lukittuu paikoilleen. 
Tietyissc etuturmcyksissc esikiris-
tin aktivoituu ja vetcc turvavyun 
tiukemmalle matkustajan kehoa 
vasten.

Jos jcrjestelmc aistii liiallisen jcnni-
tyksen kuljettajan tai matkustajan 
turvavuissc, kun esikiristinjcrjes-
telmc aktivoituu, sisccnvetolaitteen 
esikiristimen kuorman rajoitin 
vapauttaa osan paineesta kysei-
sessc turvavyussc. (jos kuuluu 
varusteisiin)

VAROITUS
Oman turvallisuuden vuoksi on var-
mistettava, ettc vyun hihna ei ole 
luyscllc tai kiertynyt ja se istuu 
hyvin istuimellasi.

ODEEV058078NR
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HUOMAA
Esikiristinjcrjestelmc aktivoituu 
nokka- ja sivukolareissa, jos auto on 
varustettu sivuturvatyynyillc tai 
turvaverhoilla.

Turvavyujcrjestelmcn esikiristinjcr-
jestelmc koostuu seuraavista pcc-
komponenteista. Niiden sijainnit 
nckyvct kuvassa:

1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Etusisccnvetolaitteen esijcnnitin
3. SRS-ohjausmoduuli

VAROITUS
Jotta parhaan edun turvavyun esiki-
ristimestc:
1. Turvavyun tcytyy toimia kunnolla 

ja olla sccdetty oikeaan asen-
toon. Lue ja noudata kaikkia tcr-
keitc auton kcyttcjien 
turvallisuusvarusteita  mm. tur-
vavuitc ja turvatyynyjc koskevia 
tietoja, jotka on annettu tcssc 
oppaassa.

2. Varmista, ettc sinc ja kaikki mat-
kustajat kcyttcvct turvavyutc 
asianmukaisesti.

HUOMAA
Kun esikiristimillc varustetut tur-
vavyut aktivoituvat, voi kuulua 
voimakas ccni ja hienoa, savulta 
ncyttcvcc pulyc voi tulla nckyviin 
matkustamoon. Ncmc ovat nor-
maalia toimintaa, eivctkc ole vaa-
rallista.
Hieno puly on vaaratonta, mutta 
se voi aiheuttaa ihocrsytystc eikc 
sitc saa hengittcc sisccn pitkcc 
aikaa. Pese kaikki altistuneet 
ihoalueet perusteellisesti sellaisen 
onnettomuuden jclkeen, jossa esi-
kiristimellc varustetut turvavyut 
aktivoituivat.
Koska SRS-turvatyynyn aktivoiva 
anturi on liitetty esikiristimellc 
varustettuun turvavyun, SRS-
turvatyynyn varoitus syttyy mit-
taristossa noin 3-6 sekunniksi sen 
jclkeen, kun virtalukko tai MOOT-
TORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -
painike on asetettu ON-asen-
toon, minkc jclkeen sen pitcisi 
sammua.

OON039121NR
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HUOMIO
Jos esikiristimellc varustettu turva-
vyu ei toimi oikein, SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo syttyy, vaikka SRS-
turvatyynyssc ei olisi toimintahci-
riutc. Jos SRS-turvatyynyn varoi-
tusvalo ei syty, kun virtalukko on 
kccnnetty ON-asentoon tai se jcc 
pcclle sytyttyccn noin 3 6 sekun-
niksi tai jos se syttyy ajon aikana, 
vie jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Esikiristimellc varustetut turva-
vyut on tarkoitettu toimimaan 
vain kerran. Aktivoitumisen jcl-
keen esikiristimellc varustetut 
turvavyut on vaihdettava. Kaikki 
turvavyut tulisi vaihtaa aina, kun 
ne olivat kcytussc turmcyksen 
aikana.
Esikiristimellc varustetun turva-
vyun mekanismi kuumenee akti-
voinnin aikana. Clc kosketa 
turvavuiden esikiristimien raken-
teisiin muutamaan minuuttiin sen 
jclkeen, kun ne ovat aktivoituneet.

Clc yritc tarkastaa tai vaihtaa esi-
kiristimellc varustettuja turva-
vuitc itse. Vie jcrjestelmc 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Clc yritc huoltaa tai korjata tur-
vavuiden esikiristimic itse.
Jos esikiristinturvavyu-kokonai-
suuksia kcsitellccn vccrin, niiden 
kolhimisen tai muuttamisen kiel-
toja, tarkastusta, vaihtamista, 
huoltamista tai korjaamista kos-
kevia ohjeita ei noudateta, seu-
rauksena ne voivat toimia vccrin 
tai aueta yllcttcen aiheuttaen 
vakavia vammoja.
Kcytc aina turvavyutc, kun ajat 
tai matkustat moottoriajoneu-
vossa.
Jos auto tai esikiristimellc varus-
tettu turvavyu aiotaan romuttaa, 
ota yhteyttc ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee, ettc kcyt valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
Auton etualueen korityut voivat 
vaurioittaa turvavyun esikiristin-
jcrjestelmcc. Tcstc syystc vie jcr-
jestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ettc kcyt valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
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Turvavuiden turvaohjeita

VAROITUS
Kaikkien auton matkustajien on aina 
kcytettcvc turvavuitc. Turvavyut ja 
lasten turvajcrjestelmct vchentc-
vct vakavien tai kuolemaan johta-
vien vammojen riskic kaikille 
matkustajille turmcyksen tai ckilli-
sen pyschtymisen tapahtuessa. 
Ilman turvavyutc, matkustajat voi-
vat joutua liian lchelle aktivoituvaa 
turvatyynyc, iskeytyc siscrakentei-
siin tai lentcc ulos ajoneuvosta. 
Oikein kcytettcvct turvavyut 
vchentcvct ncitc riskejc huomatta-
vasti.
Noudata aina tcssc oppaassa 
annettuja turvavuihin, turvatyynyi-
hin ja turvaistuimiin liittyvic ohjeita.

Vauvat ja pikkulapset

Sinun tulisi tuntea maasi erityisvaa-
timukset. Lasten- ja/tai vauvanis-
tuimet on asetettava ja 
asennettava asianmukaisesti 
takaistuimelle.

Lisctietoja nciden turvajcrjestelmien 
kcytustc, katso "Lasten turvajcrjes-
telmc (CRS)" sivulla 3-36.

VAROITUS
Jokainen ajoneuvossa oleva henkilu, 
myus vastasyntyneet ja lapset, on 
aina oltava kunnolla kiinnitettync. 
Clc koskaan pidc lasta kcsissc tai 
sylissc ajoneuvon liikkuessa. Kolarin 
aikana syntyvct suuret voimat voi-
vat irrottaa lapsen sylistcsi ja heit-
tcc hcnet siscpintoja vasten. Kcytc 
aina lapsen pituudelle ja painolle 
sopivaa turvajcrjestelmcc.

HUOMAA
Pienet lapset ovat onnettomuusti-
lanteessa parhaiten suojassa vam-
moilta, kun he ovat oikein 
kiinnitettyinc takaistuimelle turva-
jcrjestelmccn, joka tcyttcc oman 
maasi turvallisuusstandardien vaa-
timukset. Ennen kuin ostat lasten 
turvajcrjestelmcn, varmista, ettc 
siinc on merkintc, joka ilmaisee 
istuimen tcyttcvcn oman maasi 
turvallisuusstandardit. Turvaistui-
men on oltava sopiva lapsen pituu-
delle ja painolle. Tarkista ncmc 
tiedot lasten turvajcrjestelmcn 
merkinnuistc. Katso kohta "Lasten 
turvajcrjestelmc (CRS)" sivulla 3-36.
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Vanhemmat lapset

Kun lapsi on liian iso lasten turvajcr-
jestelmiin, hcnet on aina sijoitet-
tava takaistuimelle ja hcnen on 
kcytettcvc auton lantio/olkavuitc. 
Lantiovyun tcytyy olla kiinni ja istua 
tiukasti lantiolla mahdollisimman 
alhaalla. Tarkista vyun istuvuus 
sccnnullisesti. Lapsen liikehdintc voi 
siirtcc vyun pois paikoiltaan. Onnet-
tomuuden tapauksessa lasten tur-
vallisuus on paras kun he ovat 
kiinnitettyinc asianmukaiseen tur-
vajcrjestelmccn takapenkillc. Jos 
suurikokoinen (yli 13-vuotias) lapsi 
on sijoitettava etuistuimelle, lapsi on 
kiinnitettcvc turvallisesti kcytettc-
vissc olevalla lantio/olkavyullc ja 
istuin on aivan taka-asentoon. 13-
vuotiaat ja sitc nuoremmat lapset 
tulee kiinnittcc turvallisesti takais-
tuimelle. CLC KOSKAAN sijoita 13-
vuotiasta lasta etuistuimelle. CLC 
KOSKAAN laita taaksepcin suunnat-
tua lasten istuinta etuistuimelle.

Jos olkahihnaosa koskettaa hieman 
lapsen kaulaa tai kasvoja, yritc siir-
tcc lapsi lchemmcs auton keskikoh-
taa. Jos olkavyu edelleen koskettaa 
lapsen kaulaan tai kasvoja, hcnet on 
palautettava lasten turvajcrjestel-
mccn.

VAROITUS
Olkavyut lapsilla

Clc anna olkavyun olla koskaan 
kontaktissa lasten kaulan tai kas-
vojen kanssa, kun auto on liik-
keessc.
Jos lasten turvavyut eivct ole 
kunnolla kiinnitettyjc tai sccdet-
tyjc, on vaara kuolla tai saada 
vammoja.

Raskaana olevat naiset

Turvavyun kcyttuc suositellaan ras-
kaana oleville naisille vammojen 
mahdollisuuden vchentcmiseksi 
onnettomuustilanteessa. Turva-
vyutc kcytettcessc, lantiovyuosa 
tulee asettaa mahdollisimman 
matalalle ja tiukasti lanteille, ei vat-
san yli. Pyydc tcsmcllisic suosituk-
sia lcckcriltc.

VAROITUS
Raskaana olevat naiset
Raskaana olevat naiset eivct saa 
koskaan laittaa turvavyun lantio-
osaa vatsan alueelle, jolla sikiu sijait-
see, tai vatsan ylcpuolelle, missc 
vyu voi murskata sikiun turmcyksen 
sattuessa.
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Loukkaantunut henkilu

Turvavyutc on kcytettcvc, kun 
loukkaantunutta henkiluc kuljete-
taan. Kun tcmc on tarpeen, kysy 
neuvoa lcckcriltc.

Yksi henkilu turvavyutc kohden

Kaksi henkiluc (lapset mukaan 
lukien) eivct koskaan saa yrittcc 
kcyttcc samaa turvavyutc. Tcmc 
voi onnettomuustapauksessa 
pahentaa vammojen laatua.

Clc asetu makuulle

Jotta vammautumisen vaaraa voi-
daan vchentcc onnettomuuden sat-
tuessa ja turvavyut toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti, kaik-
kien matkustajien pitcc istua pys-
tyssc ja etuistuimien pitcc olla 
pystyasennossa, kun auto liikkuu. 
Turvavyu ei voit tarjota kunnollista 
suojausta, jos henkilu on makuulla 
takaistuimella tai etuistuin on kallis-
tetussa asennnossa.

VAROITUS
Ajaminen selkcnoja kallistettuna 
liscc vakavien tai kuolemaan johta-
via vammojen mahdollisuutta tur-
mcyksen tai ckillisen pyschtymisen 
yhteydessc. Turvajcrjestelmien 
(turvavyut ja turvatyynyt) tarjo-
ama suoja heikentyy huomatta-
vasti, jos kallistat selkcnojaa. 
Turvavuiden on oltava tiiviisti lan-

tiota ja rintakehcc vasten, jotta ne 
toimivat oikein. Mitc enemmcn sel-
kcnojaa kallistetaan, sitc suurempi 
on mahdollisuus, ettc matkustajan 
lantiot liukuvat lantiovyun alle 
aiheuttaen vakavia siscisic vammoja 
tai ettc matkustajan kaula joutuu 
olkavyun kohdalle. Kuljettajan ja 
matkustajien on aina istuttava selkc 
kiinni istuimen selkcnojassa, asian-
mukaisesti vyutettync ja selkcnoja 
pystyasennossa.

Turvavuiden hoito

Turvavyujcrjestelmcc ei koskaan 
saa purkaa tai muuttaa. Liscksi on 
varmistettava, ettc turvavyut ja 
vuiden laitteet eivct vaurioidu ovien 
saranoista, ovista tai muusta vcc-
rinkcytustc.

VAROITUS
Kun palautat takaistuimen takai-
sin pystyasentoon, kun selkcnoja 
on taitettu alas, varo, ettc et 
vahingoita vyutc tai sen solkea. 
Varmista, ettc hihna tai solki ei jcc 
kiinni tai puristuksiin takaistui-
melle. Jos turvavyun hihna on 
vahingoittunut tai solki ei ole luja 
ja voi pettcc kolarissa tai ckkipy-
schdyksessc, voi aiheutua vakavia 
vammoja. Jos turvavyun hihna tai 
solki on vahingoittunut, ne on 
vaihdettava heti.



Autosi turvaominaisuudet

363

Lasten turvajcrjestelmc (CRS)

Turvavyut voivat kuumeta sulje-
tussa autossa kescllc.
Ne voivat aiheuttaa palovammoja 
vauvoille ja pikkulapsille.

Sccnnulliset tarkastukset

On suositeltavaa, ettc kaikki turva-
vyut tarkastetaan sccnnullisesti 
kaikkien kulumien ja vaurioiden 
varalta. Kaikki vaurioituneet osat on 
vaihdettava mahdollisimman pian.

Pidc vyut puhtaina ja kuivina

Turvavyut on pidettcvc puhtaina ja 
kuivina. Jos vyu likaantuu, se voi-
daan puhdistaa miedolla saip-
pualiuoksella ja lcmpimcllc vedellc. 
Valkaisua, vcrjcystc, voimakkaita 
pesuaineita tai hankaavia aineita ei 
saa kcyttcc, koska ne saattavat 
vahingoittaa ja heikentcc vyutc.

Milloin vaihtaa turvavyut

Koko turvavyurakenne tai -raken-
teet on vaihdettava, jos auto on 
ollut onnettomuudessa. Tcmc on 
tehtcvc vaikka nckyvic vaurioita ei 
olisi. Vie jcrjestelmc tclluin vaihdet-
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kccntymistc valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin puoleen.

Lasten turvajcrjestelmc (CRS)

Suosituksemme: Lapset aina 
takaistuimella

VAROITUS
Kiinnitc lapset aina asianmukaisesti 
autossa. Kaikenikciset lapset mat-
kustavat turvallisemmin takaistui-
milla. Clc koskaan aseta selkc 
menosuuntaan asennettua lasten 
turvajcrjestelmcc matkustajan 
etuistuimelle, ellei turvatyynyc ole 
kytketty pois pccltc.

Alle 13-vuotiaiden lasten on aina 
matkustettava takaistuimilla, ja hei-
dct on aina kiinnitettcvc oikein, jotta 
vammautumisen riski voidaan mini-
moida onnettomuustilanteessa , 
ckillisessc pyschdyksessc tai ckilli-
sessc liikkeessc.

Onnettomuustilastojen mukaan lap-
set ovat paremmassa turvassa 
takaistuimille kiinnitettync kuin 
etuistuimilla. Mikcli lapsi on liian iso 
turvajcrjestelmccn, hcnen on kcy-
tettcvc auton turvavuitc.

Useimmissa maissa on mccrcyksic, 
jotka vaativat lapsia matkustamaan 
hyvcksytyissc lasten turvajcrjestel-
missc.
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Lakisccteiset ikc- tai pituus/paino-
rajoitukset, joiden perusteella voi-
daan kcyttcc turvavuitc lasten 
turvajcrjestelmcn sijaan, vaihtele-
vat eri maissa, joten ota selvcc vaa-
timuksista omassa maassasi ja 
niissc maissa, joissa matkustat.

Lasten turvajcrjestelmct on asen-
nettava oikein auton istuimiin. Kcytc 
aina kaupallisesti saatavana olevaa 
lasten turvajcrjestelmcc, joka tcyt-
tcc maasi vaatimukset.

Lasten turvajcrjestelmc (CRS)

Vauvat ja nuoremmat lapset on kiin-
nitettcvc asianmukaiseen selkc 
menosuuntaan tai kasvot 
menosuuntaan asennettuun turva-
jcrjestelmccn, joka on ensin kiinni-
tetty oikein auton istuimeen. Lue 
lasten turvajcrjestelmcn valmistajan 
ohjeet asennuksesta ja kcytustc, ja 
noudata niitc.

VAROITUS
Noudata aina lasten turvajcrjes-
telmcn valmistajan asennus- ja 
kcyttuohjeita.
Kiinnitc lapsesi aina turvallisesti 
lasten turvajcrjestelmccn.
Clc kcytc kantokaukaloa tai tur-
vaistuinta, joka kiinnittyy selkcn-
ojan pcclle, se ei ehkc tarjoa 
riittcvcc suojaa onnettomuusti-
lanteessa.

Onnettomuuden jclkeen vie jcr-
jestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Lasten turvajcrjestelmcn (CRS) 
valinta

Kun valitset turvajcrjestelmcc lap-
sellesi, huomioi aina seuraavat:

Varmista, ettc lasten turvajcrjes-
telmcssc on merkintc, joka var-
mistaa, ettc istuin tcyttcc oman 
maasi sovellettavat turvallisuuss-
tandardit.
Lasten turvajcrjestelmcn saa 
asentaa vain, jos se on hyvcksytty 
vaatimusten ECE-R44 tai ECE-
R129 mukaisesti.
Valitse lapsen turvajcrjestelmc 
lapsesi pituuden ja painon 
mukaan. Vaadittu merkintc tai 
kcyttuohje tyypillisesti antaa 
ncmc tiedot.
Valitse lasten turvajcrjestelmc, 
joka sopii siihen auton istuimeen, 
jossa sitc kcytetccn.
Jos kaipaat tietoja lasten turva-
jcrjestelmcn sopivuudesta auton 
istuimiin, katso "Kunkin istuinpai-
kan sopivuus turvavuillc kiinnitet-
tcville, iSize- ja ISOFIX-
turvajcrjestelmille YK:n mccrcys-
ten mukaisesti (tietoja auton 
kcyttcjille ja turvaistuinten val-
mistajille)" sivulla 3-45.
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Lasten turvajcrjestelmc (CRS)

Lue lasten turvajcrjestelmcn 
mukana tulleet varoitukset ja 
ohjeet asennuksesta ja kcytustc, 
ja noudata niitc.

Lasten turvajcrjestelmien tyypit

Lasten turvajcrjestelmic on kolmea 
tyyppic:

Taaksepcin suunnattu CRS
Eteenpcin suunnattu CRS
Istuinkoroke

Ne luokitellaan lapsen icn, pituuden 
ja painon perusteella.

Selkc menosuuntaan -turvajcrjes-
telmc

Selkc menosuuntaan asennetussa 
lasten turvajcrjestelmcssc lapsi on 
tuettu selkc istuinpintaa vasten. 
Vyujcrjestelmc pitcc lapsen paikoil-
laan. Onnettomuustilanteessa se 
pitcc lapsen turvajcrjestelmcssc ja 
vchentcc arkoihin kaulan ja selkc-
rangan alueisiin kohdistuvaa rasi-
tusta.

Kaikkien alle yksivuotiaitten lasten 
on aina matkustettava selkc 
menosuuntaan asennetussa lasten 
turvajcrjestelmcssc. On olemassa 
erilaisia selkc menosuuntaan asen-
nettuja lasten turvajcrjestelmic: 
vain vauvoille tarkoitettuja turvajcr-
jestelmic voidaan kcyttcc vain selkc 
menosuuntaan. Vaihdettavissa ja 
kolmitoimisissa (3-in-1) lasten tur-
vajcrjestelmissc on tyypillisesti suu-
remmat pituus- ja painorajoitukset 
selkc menosuuntaan -asennossa, 
joten lasta voi pitcc pidempccn 
selkc menosuuntaan.

Jatka turvajcrjestelmcn kcyttuc 
selkc menosuuntaan niin kauan kuin 
lapsi on turvaistuimen valmistajan 
ilmoittamissa pituus- ja painora-
joissa.

Kasvot menosuuntaan -turvajcr-
jestelmc

ODEEV058035NR

ODEEV058036NR
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Kasvot menosuuntaan -turvajcrjes-
telmcssc lapsen keho kiinnitetccn 
vuillc. Pidc lapset turvavuillc kiinni-
tettyinc kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvajcrjestelmcssc, 
kunnes he saavuttavat turvajcrjes-
telmcn valmistajan ilmoittaman 
pituus- tai painorajan.

Kun lapsi kasvaa ulos kasvot 
menosuuntaan asennetusta turva-
jcrjestelmcstc, hcn on valmis istuin-
korokkeelle.

Istuinkorokkeet

Korokeistuin on lasten turvajcrjes-
telmc, joka on tarkoitettu paranta-
maan auton turvavuiden sopivuutta. 
Istuinkoroke ohjaa turvavyun niin, 
ettc se asettuu oikein lapsesi kehon 
vahvimpien osien ympcrille. Pidc 
lasta istuinkorokkeella niin kauan, 
kuin hcn on tarpeeksi iso kcyttc-
mccn turvavuitc oikein.

Jotta turvavyu asettuu oikein, lan-
tiovyun on oltava mukavasti ylcrei-
sien pccllc, ei vatsalla. Olkavyun on 
kuljettava mukavasti olan ja rinta-
kehcn yli, ei kaulan tai kasvojen koh-
dalta. Alle 13-vuotiaiden lasten on 
aina matkustettava oikein kiinnitet-
tyinc, jotta vammautumisen riski 
voidaan minimoida onnettomuusti-
lanteessa , ckillisessc pyschdyk-
sessc tai ckillisessc liikkeessc.

Lasten turvaistuinjcrjestelmcn 
(CRS) asentaminen

VAROITUS
Ennen kuin asennat lapsen turvajcr-
jestelmcn, aina:
Lue lasten turvajcrjestelmcn val-
mistajan ohjeet ja noudata niitc.
Varoitusten ja ohjeiden huomiotta 
jcttcminen voi aiheuttaa VAKAVAN 
VAMMAN tai KUOLEMAN vaaran, jos 
tapahtuu onnettomuus.

VAROITUS
Jos auton niskatuet estcvct lasten 
turvajcrjestelmcn oikean asennuk-
sen, kyseisen istuimen niskatukea 
on sccdettcvc tai se on poistettava 
kokonaan.

Kun olet valinnut lapsellesi sopivan 
turvajcrjestelmcn ja tarkastanut, 
ettc turvajcrjestelmc sopii oikein 
istumapaikkaan, oikeassa asennuk-
sessa on yleensc kolme yleisvai-
hetta:

Kiinnitc lasten turvajcrjestelmc 
oikein autoon. Kaikki lasten turva-
jcrjestelmct on kiinnitettcvc 
autoon lantiovyullc tai lantio/
olkavyun lantio-osalla tai ISOFIX-
ylchihnalla ja/tai ISOFIX-kiinnitys-
pisteellc ja/tai tukijalalla.
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ISOFIX-kiinnikkeet ja ylchihnakiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjcrjestelmc) lapsille

Varmista, ettc turvajcrjestelmc 
on tiukasti kiinni. Kun olet asenta-
nut lasten turvajcrjestelmcn 
autoon, varmista, ettc se on tiu-
kasti kiinni auton istuimessa vetc-
mcllc ja tyuntcmcllc jcrjestelmcc 
eteenpcin ja sivuttain. Turvavuihin 
kiinnitettcvc lasten turvajcrjes-
telmc on asennettava mahdolli-
simman tiukalle. Jonkin verran 
sivuttaisliikettc voidaan kuitenkin 
odottaa. Kun asennat lasten tur-
vajcrjestelmcc, sccdc auton 
istuinta ja selkcnojaa (ylus ja alas, 
eteenpcin ja taaksepcin) niin, ettc 
lapsesi mahtuu turvaistuimeen 
mukavalla tavalla.
Kiinnitc lapsi turvajcrjestelmccn. 
Varmista, ettc lapsi on oikein kiin-
nitetty turvajcrjestelmccn sen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Lasten turvajcrjestelmcstc voi tulla 
erittcin kuuma suljetussa autossa. 
Palovammojen estcmiseksi tarkista 
istuinpinta ja soljet ennen kuin ase-
tat lastasi turvajcrjestelmccn.

ISOFIX-kiinnikkeet ja ylchihna-
kiinnitys (ISOFIX-kiinnitysjcrjes-
telmc) lapsille (jos kuuluu 
varustukseen)

ISOFIX-jcrjestelmc pitcc lasten tur-
vajcrjestelmcn paikoillaan ajon 
aikana ja onnettomuudessa. Jcrjes-
telmc on suunniteltu helpottamaan 
lasten turvajcrjestelmcn asenta-
mista ja vchentcmccn turvaistui-
men vccrcn asennuksen riskic. 
ISOFIX-jcrjestelmc kcyttcc auton 
kiinnikkeitc ja kiinnityspisteitc las-
ten turvajcrjestelmcc varten. ISO-
FIX-jcrjestelmcn ansiosta lasten 
turvajcrjestelmc voidaan kiinnittcc 
takaistuimelle turvavuitc kcyttc-
mcttc.

ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autoon 
kiintecsti kuuluvia metallitankoja. 
Jokaisessa ISOFIX-istumapaikassa 
on kaksi alakiinnikettc, joihin voi 
asentaa alakiinnikkeellisen lasten 
turvajcrjestelmcn.

Voit kcyttcc autossa ISOFIX-jcrjes-
telmcc, vain jos turvajcrjestelmcs-
scsi on ISOFIX-kiinnittimet.

Lasten turvajcrjestelmcn valmistaja 
antaa ohjeet siitc, miten lasten tur-
vajcrjestelmcc kcytetccn ISOFIX-
kiinnityspisteisiin kiinnitettync.

ISOFIX-kiinnityspisteet on asen-
nettu takaistuimen vasempaan ja 
oikeaan reunapaikkaan. Niiden 
sijainnit nckyvct kuvassa.



41

3

3

Autosi turvaominaisuudet ISOFIX-kiinnikkeet ja ylchihnakiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjcrjestelmc) lapsille

VAROITUS
Clc yritc asentaa turvajcrjestelmcc 
takaistuimen keskikohdalle ISOFIX-
kiinnikkeiden avulla. Tcllc istuimella 
ei ole ISOFIX-kiinnityspisteitc. Tur-
vaistuimen asennus keski-istui-
melle reunapaikkojen kiinnikkeillc voi 
vaurioittaa kiinnikkeitc.

1. ISOFIX -ankkurin asennon ilmaisin
2. ISOFIX -ankkuri

ISOFIX-kiinnitykset sijaitsevat 
oikean ja vasemman takaistuimen 
istuinpaikan selkcnojan ja istuintyy-
nyn vclissc ja ne on merkitty sym-
boleilla.

Lasten turvajcrjestelmcn kiinnittc-
minen ISOFIX-kiinnitysjcrjestel-
mcllc  (jos kuuluu varustukseen)

Asenna ISOFIX-yhteensopiva lasten 
turvajcrjestelmc toiseen takaistui-
men reunapaikoista:
1. Siirrc turvavyun solki pois ISOFIX-

kiinnikkeiden kohdalta.
2. Siirrc kiinnityspisteistc pois kaikki 

muut esineet, jotka voivat estcc 
lasten turvajcrjestelmcn turvalli-
sen kytkenncn ISOFIX-kiinnitys-
pisteisiin.

3. Aseta lasten turvajcrjestelmc 
auton istuimelle ja kiinnitc se ISO-
FIX-kiinnityspisteisiin turvajcrjes-
telmcn valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

4. Noudata turvajcrjestelmcn val-
mistajan ohjeita ISOFIX-turvajcr-
jestelmcn oikeasta asennuksesta 
ISOFIX-kiinnikkeisiin.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi ISOFIX-jcrjestelmcc:

Lue kaikki lasten turvajcrjestel-
mcn mukana toimitetut asennus-
ohjeet ja noudata niitc.

OMQ4030043

OMQ4030044
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ISOFIX-kiinnikkeet ja ylchihnakiinnitys (ISOFIX-
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Estc lasta kurottelemasta sisccn-
vetcmcttumic turvavuitc ja tart-
tumasta niihin kiinnittcmcllc 
kaikki takaistuimen kcyttcmcttu-
mct turvavyut ja viemcllc vyut 
lapsen takaa. Lapsi voi kuristua, 
jos olkavyu kiertyy kaulan ympcri 
ja turvavyu kiristyy.
Yhteen kiinnityspisteeseen EI SAA 
KOSKAAN kiinnittcc useaa lasten 
turvajcrjestelmcc. Tcmc voi 
aiheuttaa kiinnikkeen tai kiinni-
tyksen luystymisen tai murtumi-
sen.
Anna jclleenmyyjcsi aina tarkistaa 
ISOFIX- (i-Size) jcrjestelmc 
onnettomuuden jclkeen. Onnetto-
muus voi vaurioittaa ISOFIX-jcr-
jestelmcc, jolloin se ei encc 
varmista turvajcrjestelmcn kiinni-
pysymistc.

Lasten turvajcrjestelmcn kiinnittc-
minen ylchihnakiinnike -jcrjestel-
mcllc (jos kuuluu varustukseen)

Lasten turvajcrjestelmcn kiinnitys-
koukut sijaitsevat istuimen takana.

1. Vedc turvajcrjestelmcn hihna sel-
kcnojan yli.
Autot, joissa on sccdettcvc niska-
tuki, vedc hiha niskatuen alta sen 
kannattimien vclistc, muussa 
tapauksessa hihna on vedettcvc 
selkcnojan yli.

2. Yhdistc ylchihna ylchihnan kiinni-
tykseen ja kiinnitc turvajcrjes-
telmc tiukasti istuimeen 
kiristcmcllc ylchihna sitten turva-
jcrjestelmcn valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia asen-
taessasi ylchihnaa:

Lue kaikki lasten turvajcrjestel-
mcn mukana toimitetut asennus-
ohjeet ja noudata niitc.

OMQ4030042
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Yhteen ISOFIX-ylchihnan kiinni-
tyspisteeseen EI SAA KOSKAAN 
kiinnittcc useaa lasten turvajcr-
jestelmcc. Tcmc voi aiheuttaa 
kiinnityspisteen tai kiinnikkeen 
luystymisen tai murtumisen.
Clc liitc ylchihnaa mihinkccn 
muuhun kuin ylchihnan kiinnitys-
pisteeseen. Se ei ehkc toimi 
oikein, jos se kiinnitetccn johonkin 
muuhun.
Lasten turvajcrjestelmien kiinni-
tyspisteet on suunniteltu kestc-
mccn vain sellaisia kuormia, joita 
niihin kohdistuu, kun lasten turva-
jcrjestelmc on kiinnitetty oikein.
Niitc ei saa missccn tapauksessa 
kcyttcc aikuisten turvavuitc tai 
varusteita varten, tai muiden esi-
neiden tai laitteiden kiinnittcmi-
seen autossa.

Lasten turvajcrjestelmcn kiinnittc-
minen lantio/olkavyun avulla

Jos ei kcytetc ISOFIX-jcrjestelmcc, 
kaikki lasten turvajcrjestelmct on 
kiinnitettcvc takaistuimelle turva-
vyun lantio-osan avulla.

Asenna lasten turvajcrjestelmc 
takaistuimille seuraavasti:
1. Sijoita lasten turvajcrjestelmc 

takaistuimelle ja vedc lantio/olka-
vyu turvajcrjestelmcn ympcri tai 
lcpi turvajcrjestelmcn valmista-
jan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, ettc turvavyu ei ole 
kiertynyt.

2. Kiinnitc lantio/olkavyun salpa sol-
keen. Varmista, ettc kuulet nap-
sahduksen. Sijoita 
vapautuspainike niin, ettc sitc on 
helppo kcyttcc hctctilanteessa.

ODEEV058041NR
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3. Kiristc turvavyutc mahdollisim-
man paljon vetcmcllc sitc alaspcin 
turvajcrjestelmcssc ja syuttc-
mcllc sitc samalla takaisin sisccn-
vetolaitteeseen.

4. Varmista, ettc turvavyu pitcc las-
ten turvajcrjestelmcn tiukasti 
paikoillaan tyuntcmcllc ja vetc-
mcllc turvajcrjestelmcc.

Jos lasten turvajcrjestelmcn valmis-
taja suosittelee ylchihnan kcyttuc 
lantio/olkavyun kanssa, katso 
tcmcn luvun kohtaa Lasten turva-
jcrjestelmcn kiinnittcminen ylchih-
nakiinnityksellc.

Irrota turvajcrjestelmc painamalla 
soljen vapautuspainiketta ja vetc-
mcllc lantio/olkavyu sitten pois tur-
vajcrjestelmcstc ja antamalla vyun 
vetcytyc kokonaan sisccn.

ODEEV058043NR
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Kunkin istuinpaikan sopivuus turvavuillc kiinnitettcville, iSize- ja ISOFIX-
turvajcrjestelmille YK:n mccrcysten mukaisesti (tietoja auton kcyttcjille ja 
turvaistuinten valmistajille)

Kyllc: Soveltuu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
Ei: Ei sovellu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
"-": Ei koske
Taulukko perustuu LHD-autoon. Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko pctee myus RHD-
autoon.
RHD-auton etumatkustajan istuimeen liittyen, kcytc istuinpaikan numero 3 tietoja.

F: Kasvot ajosuuntaan

R: Kasvot taaksepcin

CRS-luokat

Istuinpaikat

1 2

3

4 5 6 7 8 9Turva-
tyyny 
pccllc

Turva-
tyyny 
pois

Yleinen, turva-
vyullinen laste-
nistuin

Kaikki mas-
saryhmct

- - Ei Kyllc*1

(F, R)
Kyllc
(F, R)

Kyllc
(F, R)

Kyllc
(F, R)

Kyllc*2*
3

(F, R)
-

Kyllc*2*
3

(F, R)

i-koon CRS
ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, 
R2

- - Ei Ei
Kyllc
(F, R)

Ei
Kyllc
(F, R)

Ei - Ei

Kantokori
(ISOFIX sivuttain 
asennettava 
lasten turvajcr-
jestelmc)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- - Ei Ei Ei Ei Ei Ei - Ei

ISOFIX-lastenis-
tuin* CRS
(*: ISOFIX-laste-
nistuin CRS)

ISOFIX CRF:
R1

- - Ei Ei
Kyllc
(R)

Ei
Kyllc
(R)

Kyllc*2

(R)
- Kyllc*2

(R)

ISOFIX lasten 
turvajcrjes-
telmc  pieni

ISOFIX CRF:
F2,F2X, 
R2,R2X

- - Ei Ei
Kyllc
(F, R)

Ei
Kyllc
(F, R)

Kyllc*4

(F, R)
- Kyllc*4

(F, R)

ISOFIX lasten 
turvajcrjes-
telmc  suuri*
(*: ei istuinkorok-
keita)

ISOFIX CRF:
F3,R3

- - Ei Ei
Kyllc
(F, R)

Ei
Kyllc
(F, R)

Kyllc
(F)

-
Kyllc
(F)

Istuinkoroke  
pienempi leveys

ISO CRF:
B2

- - Ei Ei Kyllc Ei Kyllc Kyllc - Kyllc

Istuinkoroke  
tcyslevec

ISO CRF:
B3

- - Ei Ei Kyllc Ei Kyllc Kyllc - Kyllc
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*1. Yleiskcyttuisen lasten turvajcrjestelmcn asentamista varten 1. rivin 
matkustajan istuimen selkcnojan tulee olla pystyasennossa.

*2. Clc koskaan asenna tukijalalla varustettua lasten turvajcrjestelmcc kol-
mannen rivin istuimelle.

*3. Lasten turvajcrjestelmcc asennettaessa 2. rivin istuimen tulee olla aivan 
etuasennossa.

*4. R2X ei ole sallittu 3. rivillc

* Jos auton niskatuet estcvct turvaistuimen oikean asennuksen, kyseisen 
istuimen niskatukea on sccdettcvc tai se on poistettava kokonaan

* Clc koskaan aseta kasvot menosuuntaan asennettua lasten turvajcrjestel-
mcc matkustajan etuistuimelle, ellei turvatyynyc ole kytketty pois pccltc

* Kolmannen rivin istuimet ovat kcytettcvissc, jos autosi on kuusi- tai seit-
semcnpaikkainen.

* Kun lasten turvajcrjestelmcc asennetaan 2. rivin istuimille, siirrc istuin 
aivan taka-asentoon.

Istuimen 
numero

Sijainti autossa Istuinpaikat

1 Edessc vasemmalla

2 Edessc keskellc

3 Edessc oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellc

6 2. rivi oikealla

7 3. rivi vasemmalla

8 3. rivi keskellc

9 3. rivi oikealla
OMQ4030084L
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Autosi turvaominaisuudet ISOFIX-kiinnikkeet ja ylchihnakiinnitys (ISOFIX-
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Autolle suositellut YK-mccrcysten mukaiset lasten turvaistuimet

Lasten turvajcrjestelmcvalmistajien tietoja

Britax Rumer: www.britax.com

Osann: www.osann.de

Massa-
ryhmc

Nimi Valmistaja Kiinnityksen tyyppi ECE-hyvcksyntcnro

Ryhmc 0-1

BABY-SAFE 2 i-
KOKO ja BABY-
SAFE i-KOON 

JALUSTA

Britax Romer
ISOFIX tukijalalla, selkc 

menosuuntaan
R129  E1  000008

Ryhmc 1 Duo Plus Britax Romer ISOFIX ja ylchihna R44  E1  04301133

Ryhmc 2 KidFix2 R Britax Romer
ISOFIX ja auton vyu, kcytc 
CRS lantiovyun ohjainta

E1 - 04301304

Ryhmc 3 Dream Nania/OSANN Auton vyu E2 - 0403011
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Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetystc.

1.Matkustajan etuturvatyyny
2. Kuljettajan etuturvatyyny
3. Sivuturvatyyny*
4. Turvaverhot*
5. Kuljettajan keskiturvatyyny*
6. Etumatkustajan turvatyynyn ON/

OFF-katkaisin*

* : jos kuuluu varusteisiin

OMQ4030069L

OMQ4030085L
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Autosi turvaominaisuudet Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

VAROITUS
Myus turvatyynyillc varustetuissa 
autoissa kuljettajan ja matkusta-
jien tule kcyttcc auton turvavuitc, 
jotta onnettomuuden riskit ja 
vakavuus voidaan minimoida kola-
rissa ja auton pyuriessc ympcri.
Turvatyynyt ja esikiristimet siscl-
tcvct rcjchtcvic kemikaaleja.
Jos auto romutetaan poista-
matta turvatyynyjc ja esikiristi-
mic, on olemassa tulipalovaara. 
Ennen kuin romutat auton, ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.
Pidc SRS-osat ja johdot loitolla 
vedestc tai muista nesteistc. Jos 
SRS-komponentit eivct toimi 
vedelle tai nesteille altistumisen 
vuoksi, se voi johtaa tulipaloon tai 
vakaviin henkiluvahinkoihin.

Miten turvatyynyjcrjestelmc toimii
Turvatyynyt aktivoituvat (tcytty-
vct tarvittaessa) vain, kun virta-
lukko tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ON-asennossa, ja ne voivat akti-
voitua noin 3 minuutin kuluessa, 
kun virta on katkaistu.

Turvatyynyt tcyttyvct nopeasti, 
nokka- tai sivuturmcys tapahtuu 
(jos auto on varustettu sivuturva-
tyynyillc tai turvaverhoilla) suojel-
lakseen matkustajia fyysisiltc 
vammoilta.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
Turvatyynyt tcyttyvct nopeasti 
myus, jos auto pyurchtcc ympcri 
(jos auto on varustettu sivuturva-
tyynyillc tai turvaverhoilla) suojel-
lakseen matkustajia fyysisiltc 
vammoilta.

Ei ole yhtc tiettyc nopeutta, 
missc turvatyynyt laukeavat.
Yleisesti turvatyynyt on suunni-
teltu laukeamaan onnettomuuden 
vakavuuden ja sen suunnan 
mukaisesti. Ncmc kaksi tekijcc 
mccrittcvct, tuottavatko anturit 
schkuisen laukeamisen/tcyttymi-
sen signaalin.
Turvatyynyjen laukeaminen mcc-
rcytyy useista tekijuistc, mukaan 
lukien auton nopeus, turmcys-
kulma sekc niiden ajoneuvojen tai 
kohteiden tiheys ja jcykkyys, joi-
hin autosi osuu turmcyksessc. 
Mccrccvic tekijuitc on muitakin.
Etuturvatyynyt tcyttyvct ja tyh-
jentyvct kokonaan hetkessc.
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On kcytcnnussc mahdotonta 
nchdc turvatyynyn tcyttymistc 
onnettomuustilanteessa. On 
todennckuisempcc, ettc ncet 
tyhjentyneet tyynyt roikku-
massa scilytyspaikoistaan tur-
mcyksen jclkeen.
Auttaakseen suojaamisessa voi-
makkaassa kolarissa turvatyyny-
jen on tcytyttcvc nopeasti. 
Turvatyynyn tcyttymisnopeus on 
seuraus siitc ccrimmcisen 
lyhyestc ajasta, jolloin turmcys 
tapahtuu ja turvatyynyn tcytyy 
ehtic tcyttymccn matkustajan ja 
auton rakenteiden vcliin, ennen 
kuin matkustaja turmcc kyseisiin 
rakenteisiin. Tcmc nopea tcytty-
minen vchentcc hengenvaarallis-
ten vammojen riskic 
voimakkaassa kolarissa ja on siten 
osa turvatyynyjen suunnittelua.
Turvatyynyn tcyttyminen voi kui-
tenkin myus aiheuttaa vammoja, 
joihin voi siscltyc kasvojen han-
kautumia, mustelmia ja murtu-
neita luita, koska nopea 
tcyttyminen aiheuttaa turvatyy-
nyjen laajenemisen suurella voi-
malla.
Joissakin olosuhteissa osuminen 
ohjauspyurcn turvatyynyyn voi 
aiheuttaa kuolemaan johtavia 
vammoja, etenkin jos matkustaja 
on sijoitettu liian lchellc turvatyy-
nyc.

VAROITUS
Jotta turmcyksessc avautuvien 
turvatyynyjen aiheuttamat vaka-
vat henkiluvammat tai kuoleman-
tapaukset voidaan vclttcc, 
kuljettajan on istuttava mahdolli-
simman kaukana ohjauspyurcn 
turvatyynystc. Etumatkustajan 
tulee aina tyuntcc istuimensa 
mahdollisimman pitkclle taakse ja 
istua istuimella selkc kiinni selkc-
nojassa.
Turmcyksessc turvatyynyt tcyt-
tyvct nopeasti ja matkustaja voi-
vat saada vammoja turvatyynyn 
avautumisvoima takia, jos he 
eivct istu oikeassa asennossa.
Turvatyynyn tcyttyminen voi 
aiheuttaa vammoja, mm. kasvojen 
tai vartalon hankaumia sekc rik-
koontuvan lasin aiheuttamia vam-
moja tai palovammoja.

Melu ja savu

Kun turvatyynyt laukeavat, niistc 
kuuluu voimakas ccni ja niistc pcc-
see savua ja jauhetta auton sisclle. 
Tcmc on normaalia ja se aiheutuu 
turvatyynyn tcyttulaitteen syty-
tyksestc. Turvatyynyn tcyttymisen 
jclkeen voit tuntea huomattavaa 
epcmukavuutta hengityksessc, 
koska rinta koskettaa sekc turva-
vyutc ettc turvatyynyc, sekc myus 
savun ja jauheen hengittcmisestc 
johtuen. Avaat ovet ja/tai ikkunat 
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mahdollisimman pian turmcyksen 
jclkeen, jotta voit vclttcc savun ja 
jauheen aiheuttamat haitat ja 
lyhentcc niille altistumisen.

Vaikka savu ja jauhe eivct ole myr-
kyllisic, ne voivat crsyttcc ihoa (sil-
mic, nencc, kurkkua jne.). Jos ncin 
tapahtuu, pese ja huuhtele heti kyl-
mcllc vedellc ja hakeudu lcckcrin 
hoitoon, jos oireet jatkuvat.

VAROITUS
Kun turvatyynyt avautuvat, nii-
hin liittyvct osat ohjauspyurcssc 
ja/tai kojetaulussa ja/tai kattokis-
kojen kummallakin puolella etu- ja 
takaovien ylcpuolella ovat erit-
tcin kuumia. Jotta estcisit vam-
mat, clc kosketa turvatyynyn 
scilytysalueen siscosiin heti sen 
jclkeen, kun turvatyyny on tcyt-
tynyt.
Clc asenna tai aseta mitccn lisc-
varusteita turvatyynyjen avautu-
misalueelle, kuten kojetaululle, 
ikkunoilla, pylvcisiin ja kattokiskoi-
hin.

Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitusmerkintc lasten turvajcr-
jestelmclle

Tyyppi A

Tyyppi B

VAROITUS
Clc koskaan aseta selkc 
menosuuntaan suunnattua las-
ten turvajcrjestelmcc matkusta-
jan etuistuimelle, ellei 
matkustajan turvatyynyc ole kyt-
ketty pois pccltc. Tcyttyvc mat-
kustajan puolella oleva 
turvatyyny voi iskec selkc 
menosuuntaan asennettua las-
ten turvajcrjestelmcc ja tappaa 
lapsen.

OSP2I039031
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Ccrimmcisen vakava vaara! Clc 
kcytc selkc menosuuntaan suun-
nattua lasten turvajcrjestelmcc 
istuimella, joka on suojattu edessc 
turvatyynyllc.
Clc kiinnitc lasten turvajcrjestel-
mcc etumatkustajan istuimelle. 
Jos etumatkustajan turvatyyny 
tcyttyy, se voi aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja.

Liscksi suosittelemme, ettc et laita 
myuskccn kasvot eteenpcin suun-
nattuja lasten turvajcrjestelmic 
etumatkustajan paikalle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny tcyttyy, se 
voi aiheuttaa lapselle vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

Jos auto on varustettu matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
mellc, voit aktivoida tai katkaista 
etumatkustajan turvatyynyn tarvit-
taessa.

Lisctietoja on kohdassa "Lasten tur-
vajcrjestelmc (CRS)" sivulla 3-36. 
(jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
CLC KOSKAAN kcytc selkc 
menosuuntaan asennettavaa las-
ten turvajcrjestelmcc istuimella, 
jonka edessc on AKTIIVINEN TUR-
VATYYNY. Siitc voi aiheutua LAP-
SELLE VAKAVA VAMMA TAI 
KUOLEMA.

Kun lapset laitetaan takana istu-
maan reunapaikoille autoissa, 
joissa on sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot, varmista, ettc lasten 
turvajcrjestelmc on mahdollisim-
man etccllc auton sivusta ja kiin-
nitc lasten turvajcrjestelmc 
varmasti paikoilleen.
Sivuturvatyynyjen ja/tai turva-
verhojen aktivoituminen voi 
aiheuttaa lapsella vakavia vam-
moja tai johtaa kuolemaan.

Turvatyynyn varoitus- ja merkki-
valo

Turvatyynyn varoitusvalo

Turvatyynyjen varoitusvalojen tar-
koitus kojetauluissa on varoittaa 
mahdollisesta viasta turvatyy-
nyissc  tcydentcvcssc turvajcrjes-
telmcssc (SRS).

Kun virtalukko tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
asetetaan ON-asentoon, varoitus-
valon pitcisi syttyc noin 3 6 sekun-
niksi ja sammua sitten.

Tarkistuta jcrjestelmc, jos:
Valo ei syty hetkeksi, kun kytket 
virran pcclle.
Sytyttyccn valo palaa noin 3 6 
sekuntia.

ODEEV068100NR
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Valo syttyy, kun auto on liik-
keessc.
Valo vilkkuu, kun asetat virta-
avaimen tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painikkeen 
ON-asentoon.

Matkustajan etuturvatyynymoduuli 
ON-merkkivalo (jos kuuluu varus-
tukseen)

Matkustajan etuturvatyy-
nyn ON-merkkivalo palaa 
yleensc noin neljc sekuntia, 

kun virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
laitetaan ON-asentoon. Mutta jos 
virtalukko tai MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike viedccn 
ON-asentoon 3 minuutin kuluessa 
siitc, kun virtalukko laitettu OFF-
asentoon, merkkivalo ei syty.

Matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy myus, kun mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin on ON-asennossa.

Matkustajan etuturvatyynymoduuli 
OFF-merkkivalo (jos kuuluu varus-
tukseen)

Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo palaa yleensc 

noin neljc sekuntia, kun virta-avain 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike laitetaan ON-
asentoon. Mutta jos virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike viedccn ON-asentoon 
3 minuutin kuluessa siitc, kun virta-
lukko laitettu OFF-asentoon, merk-
kivalo ei syty.

Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo syttyy myus, kun mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin laitetaan OFF-asentoon ja se 
sammuu, kun matkustajan etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkin on laite-
taan ON-asentoon.

OMQ4030086L
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HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkimessc on toimintahci-
riu, etumatkustajan OFF-merkki-
valo ei syty (matkustajan 
etuturvatyynyn ON-merkkivalo syt-
tyy) ja matkustajan etuturvatyyny 
tcyttyy nokkakolarissa, vaikka mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin on asetettu OFF-asentoon.
Tcssc tapauksessa matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ja 
turvatyynyjcrjestelmc on tarkistet-
tava ammattikorjaamossa.
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

SRS-turvatyynyjcrjestelmcn kom-
ponentit ja toiminnot

* Auton todelliset SS-turvatyynyjcr-
jestelmcn komponentit voivat poi-
keta kuvissa esitetystc.

SRS-jcrjestelmc muodostuu seu-
raavista komponenteista:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2. Matkustajan etuturvatyynymo-

duuli
3. Sivuturvatyynymoduulit*
4. Turvaverhomoduulit*
5. Sisccnvetolaitteen esikiristimen 

yksikut
6. Turvatyynyn varoitusvalo
7. SRS-ohjausmoduuli (SRSCM)/kaa-

tumisanturi
8. Etuturmcysanturit
9. Sivuturmcysanturit
10.Sivupaineanturit
11.Matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin*
12.Kuljettajan keskiturvatyynymo-

duuli*

* : jos kuuluu varusteisiin

Turvatyynyjcrjestelmcn ohjausyk-
sikku (SRSCM) seuraa jatkuvasti 
kaikkia SRS-komponentteja, kun 
virta-avain tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa, mccrittcckseen, onko 
tapahtunut riittcvcn voimakas sivu-
turmcys, jotta turvatyynyjen tai 
turvavuiden esikiristimien laukaisu 
olisi tarpeen.

OMQ4030068L
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SRS-turvatyynyn varoitusvalo koje-
taulussa syttyy noin 6 sekunnin 
kuluttua siitc, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on kccnnetty ON-
asentoon, minkc jclkeen turvatyy-
nyn varoitusvalon tulisi sammua.

VAROITUS
Jos jokin seuraavista seikoista ilme-
nee, se on merkki SRS-turvatyyny-
jen toimintahciriustc. Vie 
jcrjestelmc tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Valo ei syty hetkeksi, kun kytket 
virran pcclle.
Valo pysyy pccllc kun se on pala-
nut noin kuusi (6) sekuntia.
Valo syttyy, kun auto on liik-
keessc.
Valo vilkkuu, kun asetat virta-
avaimen tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painikkeen 
ON-asentoon.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Turvatyynymoduulit koostuvat tur-
vatyynyistc, jotka ovat ohjauspyu-
rcn keskellc ja matkustajan puolen 
etupaneelin verhoilussa hansikaslo-
keron ylcpuolella. Kun SRSCM 
havaitsee riittcvcn voimakkaan 
iskun auton etuosaan, se laukaisee 
etuturvatyynyt automaattisesti.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

ODEEV058048NR
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Laukeamisen jclkeen suoraan peh-
musteisiin muovatut saumat irtoa-
vat toisistaan turvatyynyjen 
laajentumisen paineen takia. Kan-
sien suurempi aukeaminen mahdol-
listaa sitten turvatyynyjen 
tcyttymisen tcyteen.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Lauennut turvatyyny yhdessc 
oikein kcytetyn turvavyun kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkusta-
jan eteenpcin suuntautuvaa liikettc, 
mikc vchentcc pccn ja rintakehcn 
vammojen vaaraa.

Tcyttymisen jclkeen turvatyyny 
alkaa heti tyhjentyc, jolloin kuljet-
taja voi scilyttcc nckyvyyden 
eteenpcin ja kyvyn ohjata autoa tai 
kcyttcc muita hallintalaitteita.

Matkustajan etuturvatyyny

VAROITUS
Clc asenna tai aseta mitccn lisc-
varusteita (juomapidike, CD-
pidike, tarrat jne.) etumatkusta-
jan paneeliin hansikaslokeron ylc-
puolelle, jossa matkustajan 
turvatyyny sijaitsee. Tcllaiset esi-
neet muuttuvat vaarallisiksi sin-
koillessaan turmcyksessc ja ne 
voivat aiheuttaa vammoja, jos 
matkustajan turvatyyny tcyttyy.
Kun asenna nestemcisen ilman-
raikastimen auton sisclle, clc laita 
sciliutc lchelle mittaristoa tai 
kojetaulun pinnalle.
Se voi muuttua vaaralliseksi sin-
gotessaan turmcyksessc ja se voi 
aiheuttaa vammoja, jos matkus-
tajan turvatyyny tcyttyy.

ODEEV058050NR
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VAROITUS
Jos turvatyyny aukeaa, se voi 
aiheuttaa voimakkaan ccnen ja 
autoon voi vapautua hienoa pulyc. 
Ncmc olosuhteet ovat normaa-
leja eivctkc ole vaarallisia - ilma-
tyynyt on pakattu tchcn hienoon 
jauheeseen. Turvatyynyn aukea-
misen aikana vapautunut puly voi 
aiheuttaa ihon tai silmien crsy-
tystc ja pahentaa astmaa joissa-
kin tapauksissa. Pese altistuneet 
ihon osat perusteellisesti kyl-
mcllc vedellc ja miedolla saip-
pualla onnettomuuden jclkeen, 
jossa turvatyynyt ovat avautu-
neet.
SRS-turvatyyny voi toimia vain, 
kun virta-avain on ON-asennossa. 
Jos turvatyynyn varoitusvalo ei 
syty tai palaa jatkuvasti sytyt-
tyccn noin 6 minuutiksi, kun 
virta-avain on kytketty ON-asen-
toon, tai kun moottori on kcynnis-
tetty, syttyy moottorin 
kcynnistyksen jclkeen, turva-
tyyny ei toimi kunnolla. Vie jcrjes-
telmc tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Ennen sulakkeen vaihtamista tai 
akkunavan irrottamista kccnnc 
virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike 
LOCK-asentoon ja irrota virta-
avain tai laita MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike OFF-
asentoon. Clc koskaan irrota tai 
vaihda turvatyynyyn liittyvcc 
sulaketta, kun virtakytkin tai 
ENGINE START/STOP -painike on 
ON-asennossa. Jos tctc varoi-
tusta ei noudateta, SRS-turva-
tyynyn varoitusvalo syttyy.

Kuljettajan ja matkustajan etutur-
vatyynyt

Kuljettajan etuturvatyyny

OMQ4030045
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Matkustajan etuturvatyyny

Autosi on varustettu tcydentcvcllc 
turvajcrjestelmcllc (Supplemental 
Restraint System, turvatyynyt), ja 
lantio/olkavuillc sekc kuljettajan 
ettc matkustajan istuinpaikoilla.

Jcrjestelmcn asennus autoon on 
ilmoitettu "AIR BAG  merkinncllc 
ohjauspyurcn pccllyksellc ja mat-
kustajan puolen etupaneelissa han-
sikaslokeron ylcpuolella.

Turvatyynyjcrjestelmc koostuu tur-
vatyynyistc, jotka on asennettu 
suojusten alle, jotka ovat ohjaus-
pyurcn keskellc ja matkustajan puo-
len etupaneelin verhoilussa 
hansikaslokeron ylcpuolella.

SRS:n tarkoitus on antaa auton kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle 
liscsuojaa pelkcn turvavyujcrjestel-
mcn liscksi riittcvcn vakavassa etu-
turmcystilanteessa.

VAROITUS
Kuljettajan tulee asettaa kctensc 
ohjauspyurclle kello 9:00 ja 3:00 
kohdalle. Matkustajan kcsien tulisi 
levctc sylissc.

VAROITUS
Kcytc aina turvavuitc ja lasten tur-
vajcrjestelmic  jokaisella matkalla, 
joka kerta, jokaiselle! Turvatyynyt 
tcyttyvct huomattavalla voimalla ja 
silmcnrcpcyksessc. Turvavyut aut-
tavat pitcmccn matkustajat 
oikeassa asennossa, jotta turvatyy-
nyt tarjoavat parhaan suojauste-
honsa. Turvatyynyjen kanssa 
turvavyun vccrin kiinnittcneet tai 
laiminlyuneet matkustajat voivat 
sada vakavia vammoja, kun turva-
tyynyt tcyttyvct. Noudata aina 
tcssc oppaassa annettuja turvavui-
hin, turvatyynyihin ja turvaistuimiin 
liittyvic ohjeita.
Vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen mahdollisuuden vchentc-
miseksi ja turvajcrjestelmcn maksi-
maalisen turvallisuushyudyn 
saamiseksi:

Clc koskaan aseta lasta mihinkccn 
lastenistuimeen tai istuinkorok-
keelle etuistuimelle.
Kiinnitc aina lapset turvavuihin 
takapenkille (ABC - Always Buckle 
Children). Se on turvallisin paikka 
kaikenikcisille lapsille.

OMQ4030046
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Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 
vahingoittaa matkustajia, jotka 
istuvat vccrcssc asennossa etuis-
tuimilla.
Siirrc istuimesi mahdollisimman 
kauas taakse etuturvatyynyistc, 
mutta niin, ettc scilytct auton 
hallinnan.
Sinc tai matkustajasi ette kos-
kaan saa istua tai nojata tarpeet-
toman lchellc turvatyynyjc. 
Epcasianmukaisesti istuvat kul-
jettajat ja matkustajat voivat 
loukkaantua vakavasti turvatyy-
nyn tcyttyessc.
Clc koskaan nojaa ovea tai keski-
konsolia vasten - istu aina suo-
rassa.
Mitccn esineitc ei saa asentaa 
ohjauspyurcn, kojetaulun tai han-
sikaslokeron ylcpuolella olevan 
etumatkustajan paneelin turva-
tyynymoduulien pcclle, sillc sellai-
set esineet voivat aiheuttaa 
vahinkoja, jos auto joutuu niin 
vakavaan turmcykseen, ettc tur-
vatyynyt laukeavat.
Clc ncpelui tai irrota turvatyyny-
jen johdotuksia tai muita kompo-
nentteja. Se voi johtaa 
loukkaantumiseen turvatyynyjen 
vahingossa tapahtuvan aukeami-
sen vuoksi tai SRS: n toimintaky-
vyttumyyden takia.

Jos SRS-turvatyynyjen varoitus-
valo jcc palamaan ajoneuvoa aja-
essa, vie jcrjestelmc 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Turvatyynyt voivat toimia vain 
kerran  tarkistuta jcrjestelmc 
ammattikorjaamossa.
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
SRS on suunniteltu avaamaan 
etuturvatyynyt vain silloin, kun 
turmcys on riittcvcn voimakas ja 
turmcyskulma on pienempi kuin 
30/ ajoneuvon pituusakseliin nch-
den edestcpcin. Liscksi, turvatyy-
nyt aukeavat vain yhden kerran. 
Turvavyut on pidettcvc aina kiin-
nitettync.
Etuturvatyynyjen ei tulisi avautua 
sivuturmcyksissc, takaturmcyk-
sissc tai kaatumisen yhteydessc. 
Etuturvatyynyt eivct myuskccn 
avaudu jos etuturmcys tapahtuu 
avautumiskynnystc pienemmcllc 
nopeudella.
Lasten turvajcrjestelmcc ei saa 
koskaan sijoittaa etuistuimelle. 
Vauva tai pikkulapsi voi saada 
vakavia vammoja tai jopa kuolla 
turvatyynyn avautuessa onnet-
tomuustapauksessa.
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13-vuotiaat ja sitc nuoremmat 
lapset on aina kiinnitettcvc asian-
mukaisesti takaistuimella. Clc 
koskaan salli lasten matkustaa 
etuistuimella. Jos yli 13-vuotias 
lapsi on sijoitettava etuistuimelle, 
hcnet on kytkettcvc oikein turva-
vuihin ja istuin on siirrettcvc mah-
dollisimman kauas taakse.
Jotta turvallisuus olisi mahdolli-
simman hyvc kaikentyyppisissc 
turmcyksissc, kuljettajan ja kaik-
kien matkustajien on kcytettcvc 
turvavuitc riippumatta siitc, onko 
heidcn istuinpaikallaan myus tur-
vatyyny, jotta vakavan onnetto-
muuden tai kuoleman vaara 
voidaan minimoida turmcysta-
pauksessa. Clc istu tai nojaa tar-
peettoman lchelle turvatyynyc 
ajoneuvon liikkuessa.
Jos istut huonosti tai vccrcssc 
asennossa, voit saada onnetto-
muudessa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Kaikkien mat-
kustajien tcytyy istua pystyasen-
nossa selkcnoja pystyssc 
istuintyynyn keskellc turvavyut 
pccllc alat edessc ja jalkaterct 
lattialla siihen asti, kun auto on 
pysckuity ja virta-avain otettu 
pois.

SRS-turvatyyny jcrjestelmcn 
tcytyy avautua hyvin nopeasti 
turmcyssuojauksen takaami-
seksi. Jos matkustaja on pois pai-
koiltaan, koska hcn ei kcytc 
turvavyutc, nopeasti tcyttyvc 
turvatyyny voi iskec voimakkaasti 
matkustajaan, aiheuttaen vaka-
via tai kohtalokkaita vammoja.

VAROITUS
Clc kiinnitc esineitc
Mitccn esineitc (kuten turmcysle-
vyn kantta, matkapuhelimen pidi-
kettc, juoman pidikettc, hajustetta 
tai tarroja) ei saa sijoittaa ohjaus-
pyurcn, kojetaulun, tuulilasilasin ja 
etumatkustajan paneeliin hansikas-
lokeron ylcpuolelle tai turvatyyny-
moduulien pcclle tai niiden lchelle. 
Sellaiset esineet voivat aiheuttaa 
vahinkoja, jos auto joutuu niin vaka-
vaan turmcykseen, ettc turvatyy-
nyt laukeavat. Clc aseta mitccn 
esineitc turvatyynyn pcclle tai tur-
vatyynyn ja itsesi vcliin.
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Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Matkustajan turvatyynyn toimin-
nan voi katkaista matkustajan tur-
vatyynyn ON/OFF-kytkimen avulla, 
jos lasten turvajcrjestelmc on asen-
nettu etumatkustajan istuimelle tai 
etumatkustajan istuimella ei ole 
matkustajaa.

Lapsen turvallisuuden takaamiseksi 
matkustajan etuturvatyynyn toi-
minta on katkaistava, kun etumat-
kustajan istuimelle on 
poikkeuksellisesti asennettava 
taaksepcin suunnattu lastenistuin.

Matkustajan etuturvatyynyn pois-
taminen kcytustc tai aktivoiminen 
uudestaan

Matkustajan etuturvatyynyn 
poistamiseksi kcytustc on pcc-
avain asetettava matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
meen ja se on kccnnettcvc OFF-
asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-ilmaisin ( ) syttyy ja jcc 
palamaan, kunnes matkustajan 
etuturvatyyny aktivoidaan uudel-
leen.
Matkustajan etuturvatyynyn 
aktivoimiseksi on pccavain ase-
tettava matkustajan etuturva-
tyynyn ON/OFF-kytkimeen ja se 
on kccnnettcvc ON-asennossa.

Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo sammuu ja matkustajan 
etuturvatyynyn ON-merkkivalo 

( ) syttyy ja jcc palamaan, kunnes 

matkustajan etuturvatyynyn toi-
minta katkaistaan uudelleen.

OCDW039070 OMQ4030092L
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VAROITUS
Etuturvatyynyn ON/OFF-katkai-
sinta on kccnnettcvc samanlaisella 
jcykcllc laitteella. Tarkista aina etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkimen tila 
ja matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-merkkivalon tila.

HUOMAA
Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin on asetettu ON-
asentoon, matkustajan etuturva-
tyyny on aktivoitunut, lapsen tai 
vauvan turvaistuinta ei saa asen-
taa etumatkustajan istuimelle.
Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin on asetettu OFF-
asentoon, matkustajan etuturva-
tyyny ei ole aktivoitunut.

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin ei toimi kunnolla, 

turvatyynyn varoitusvalo ( ) 

kojetaulussa syttyy. Jos matkus-
tajan etuturvatyynyn OFF-merk-
kivalo ( ) ei syty (matkustajan 

etuturvatyynyn ON-merkkivalo 
syttyy), SRS-ohjausyksikku akti-
voi uudestaan matkustajan etu-
turvatyynyn ja se tcyttyy 
nokkakolarissa, vaikka matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kyt-
kin on asetettu OFF-asentoon.

Vie jcrjestelmc tclluin tarkastuk-
seen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ettc kcyt valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo 
ei syty, kun virtalukko tai ENGINE 
START/STOP -painike on laitettu 
ON-asentoon tai se syttyy, kun 
autoa ajetaan, vie jcrjestelmc tar-
kastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa siitc, ettc 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin on oikeassa asen-
nossa.
Katkaise matkustajan etuturva-
tyyny vain, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on katkaistu, 
muuten SRS-ohjausmoduulissa 
voi ilmetc toimintahciriu.
Ja voi olla myus vaara, ettc kuljet-
tajan turvatyynyt ja/tai etumat-
kustajan turvatyynyt ja/tai 
sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
eivct laukea normaalista tai lain-
kaan turmcyksessc.
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Clc koskaan aseta kasvot taakse-
pcin suunnattua lasten turvais-
tuinta matkustajan etuistuimelle, 
ellei matkustajan turvatyynyc ole 
kytketty pois pccltc. Vauva tai 
pikkulapsi voi saada vakavia vam-
moja tai jopa kuolla turvatyynyn 
avautuessa onnettomuustapauk-
sessa.
Vaikka auto on varustettu mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimellc, lasten turvajcr-
jestelmcc ei saa asentaa etumat-
kustajan istuimelle. Lasten 
turvajcrjestelmcc ei saa koskaan 
sijoittaa etuistuimelle. Kun lapsi 
on liian iso lasten turvajcrjestel-
miin, hcnet on aina sijoitettava 
takaistuimelle ja hcnen on kcy-
tettcvc auton lantio/olkavuitc. 
Onnettomuuden tapauksessa las-
ten turvallisuus on paras kun he 
ovat kiinnitettyinc asianmukai-
seen turvajcrjestelmccn takapen-
killc.
Heti, kun lastenistuinta ei encc 
tarvita etumatkustajan istui-
mella, etumatkustajan turvatyy-
nyn toiminta on katkaistava.
Clc koskaan laita mitccn pikkuesi-
neitc sivuturvatyynyn istuimeen 
kiinnitettyjen etikettien pieniin 
koloihin. Turvatyynyn avau-
tuessa, esine voi vaikuttaa avau-
tumiseen ja aiheuttaa 
odottamattoman onnettomuu-
den tai henkiluvahingon.

VAROITUS
Clc kiinnitc esineitc
Mitccn esineitc (kuten turmcysle-
vyn kantta, matkapuhelimen pidi-
kettc, juoman pidikettc, hajustetta 
tai tarroja) ei saa sijoittaa ohjaus-
pyurcn, kojetaulun, tuulilasilasin ja 
etumatkustajan paneeliin hansikas-
lokeron ylcpuolelle tai turvatyyny-
moduulien pcclle tai niiden lchelle. 
Sellaiset esineet voivat aiheuttaa 
vahinkoja, jos auto joutuu niin vaka-
vaan turmcykseen, ettc turvatyy-
nyt laukeavat. Clc aseta mitccn 
esineitc turvatyynyn pcclle tai tur-
vatyynyn ja itsesi vcliin.

Sivuturvatyyny ja edessc keskellc 
oleva turvatyyny (jos kuuluu varus-
tukseen)

Autosi on varustettu sivuturvatyy-
nyllc molemmilla etuistuimilla.

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetystc.

OMQ4030074
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Turvatyynyn tarkoitus on tarjota 
auton kuljettajalle ja/tai etumatkus-
tajalle liscsuojaa turvavyun tarjoa-
man suojan liscksi.

Sivuturvatyynyt ja kuljettajan keski-
turvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan tietyissc sivuturmcyksissc 
turmcyksen vakavuuden, kulman, 
nopeuden ja osumakohdan perus-
teella. Sivuturvatyynyjc ja kuljetta-
jan keskiturvatyynyc ei ole 
suunniteltu laukeamaan kaikissa 
sivuturmcystilanteissa.

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetystc.

VAROITUS
Clc anna matkustajien nojata pcc-
tccn tai vartaloaan ovien pcclle, 
asettaa kcsivarsiaan oville, ojentaa 
kcsic ikkunasta tai laittaa esineitc 
ovien matkustajien vcliin, kun istui-
met on varustettu sivuturvatyy-
nyillc ja/tai turvaverhoilla.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot

Molemminpuoliset sivuturvatyy-
nyt avautuvat mccrctyissc kie-
rchtcmistilanteissa
Turvaverho saattaa laueta, jos 
anturi havaitsee tilanteen kaatu-
misena.

VAROITUS
Sivuturvatyyny ja kuljettajan kes-
kiturvatyyny tcydentcvct kuljet-
tajan ja matkustajan 
turvavyujcrjestelmic niitc kuiten-
kaan korvaamatta. Tcstc syystc 
turvavuitc tcytyy kcyttcc aina 
auton liikkuessa. Sivuturvatyynyt 
tcyttyvct vain mccrctyissc sivu-
turmcyksissc tai kaatumistilan-
teissa (vain kaatumisanturilla 
varustetut autot), jotka ovat riit-
tcvcn vakavia auton matkusta-
jien vahingoittumiseksi.

OMQ4030049
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Paras suoja sivuturvatyynyjc ja 
niiden avautumisen aiheuttamia 
vammoja vastaan on se, ettc 
molemmat etuistuimilla olevat 
matkustajat istuvat pystyasen-
nossa turvavyut kiinni.
Clc kcytc mitccn istuimien lisc-
pccllisic.
Istuimien liscpccllisten kcyttu voi 
vchentcc jcrjestelmcn tehoa tai 
estcc sen toiminnan.
Jotta sivuturvatyynyn ja kuljetta-
jan keskiturvatyynyn odottama-
ton aukeaminen ja niiden 
aiheuttamat henkiluvahingot voi-
daan vclttcc on vcltettcvc sivu-
turmcysanturin kolhut, kun virta-
avain on kytketty.
Jos istuin tai istuimen pccllinen 
vaurioituu, niin suosittelemme, 
ettc jcrjestelmc annetaan 
ammattikorjaamon huolletta-
vaksi.
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.

VAROITUS
Clc kiinnitc esineitc

Clc aseta mitccn esineitc turva-
tyynyn pcclle tai turvatyynyn ja 
itsesi vcliin. Clc myuskccn liitc 
mitccn esineitc turvatyynyn 
tcyttymisalueille, kuten ovi, oven 
sivuikkuna sekc etu- ja takapilarit.

Clc aseta mitccn esineitc oven ja 
istuimen vcliin. Niistc voi tulla 
vaarallisia ammuksia, jos sivutur-
vatyyny laukeaa.
Clc asenna mitccn lisclaitteita 
sivulle tai lchelle sivuturvatyynyjc.

Turvaverhot (jos kuuluu varustuk-
seen)

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetystc.

Turvaverhot sijaitsevat kattokaitei-
den molemmilla puolilla etu- ja 
takaovien ylcpuolella.

OMQ4030077
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Ne on suunniteltu auttamaan suo-
jaamaan etumatkustajien ja toisen 
rivin istuimen sivupaikkojen matkus-
tajien pcctc tietyissc sivuturmcyk-
sissc.

Turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan tietyissc sivuturmcyksissc 
turmcyksen vakavuuden, kulman, 
nopeuden ja osumakohdan perus-
teella. Turvaverhoja ei ole suunni-
teltu laukeamaan kaikissa 
sivuturmcystilanteissa, etu- tai tur-
mcyksissc tai useimmissa pyurimis-
tilanteissa.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot

Molemminpuoliset sivuturvatyy-
nyt avautuvat mccrctyissc kie-
rchtcmistilanteissa
Turvaverho saattaa laueta, kun 
anturi havaitsee tilanteen kaatu-
misena.

VAROITUS
Clc ripusta painavia esineitc vaa-
teripustimiin turvallisuutesi takia.
Jotta sivuturvatyynyt ja turva-
verhot tarjoavat parhaan suo-
jauksen, kummankin etuistuimen 
ja sivuistuimen matkustajan tulee 
istua suorassa turvavyut kiinni.
On tcrkecc, ettc lapset istuvat 
lasten turvaturvajcrjestelmcssc 
takaistuimella.

Kun lapset laitetaan istumaan 
taakse reunaistuimille, heidcn 
tulee istua asiaan kuuluvissa las-
ten turvajcrjestelmissc.
Aseta lasten turvajcrjestelmc 
mahdollisimman kauas ovesta ja 
varmista, ettc se on lukitussa 
asennossa.
Clc anna matkustajien nojata 
pcctccn tai vartaloaan ovien 
pcclle, asettaa kcsivarsiaan oville, 
ojentaa kcsic ikkunasta tai laittaa 
esineitc ovien matkustajien vcliin, 
kun istuimet on varustettu sivu-
turvatyynyillc ja/tai turvaver-
hoilla.
Clc yritc avata tai korjata mitccn 
turvaverhojcrjestelmcn kompo-
nenttia. Jos tarpeen vie jcrjes-
telmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Jos et noudata yllc annettuja 
ohjeita, auton matkustajat voi saada 
vammoja tai kuolla onnettomuu-
dessa.
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VAROITUS
Clc kiinnitc esineitc

Clc aseta mitccn esineitc turva-
tyynyn pcclle. Clc myuskccn liitc 
mitccn esineitc turvatyynyn 
tcyttymisalueille, kuten ovi, oven 
sivuikkuna sekc etu- ja takapilarit 
ja katon sivureuna.
Clc ripusta vaateripustimeen 
kovia tai rikkoontuvia esineitc kuin 
vaatteita.
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Turvatyynyn turmcysanturit

* Anturien todellinen asema voi poiketa kuvituksesta.
1. Tcydentcvcn turvajcrjestelmcn (SRS) ohjausmoduuli/kaatumisanturi (jos 

kuuluu varustukseen)
2. Etuturmcysanturi
3. Sivupaineanturit (etuovi) (jos kuuluu varustukseen)
4. Sivuturmcysanturi (B-pylvcs) (jos kuuluu varustukseen)
5. Sivuturmcysanturi (C-pylvcs) (jos kuuluu varustukseen)

OMQ4H030002
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VAROITUS
Clc turmcc esineisiin tai anna nii-
den iskujen kohdistua paikkoihin, 
joihin turvatyynyt tai anturit on 
asennettu.
Se voi saada turvatyynyt tcytty-
mccn yllcttcen, mikc voi aiheut-
taa vakavan henkiluvahingon tai 
kuoleman.
Jos anturien asennuspaikka tai 
kulma muutetaan millccn tavalla, 
turvatyynyt voivat aueta, kun nii-
den ei pitcisi, tai ne eivct vclttc-
mcttc aukea, kun niiden pitcisi, 
mikc voi johtaa vakavaan henkilu-
vahinkoon tai kuolemaan.
Clc tcstc syystc yritc tehdc huol-
toa turvatyynyjen antureille tai 
niiden lchellc. Vie jcrjestelmc 
huollettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Ongelmia voi aiheutua, jos antu-
rien kulmia on muutettu, koska 
sivuturmcysanturien asennuksen 
etupuskuria, koria tai B-pilaria on 
muutettu. Jos tcmc on laita, vie 
jcrjestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ettc kcyt valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Autosi suunniteltu vaimenta-
maan turmcyksen iskuja ja avaa-
maan turvatyyny(t) kolarissa. Jos 
asennat autoon puskurin pcclliset 
tai vaihdat puskurin muuhun kuin 
alkupercisosaan, se voi vaikuttaa 
auton kolarissa ja turvatyynyn 
avautumiseen.

VAROITUS
Kaatumisanturilla varustetut autot
Jos auto on varustettu sivuturva-
tyynyillc ja turvaverhoilla, aseta 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike OFF- tai ACC-asentoon 
ja odota 3 minuuttia, kun autoa 
hinataan.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voi-
vat aueta, kun sytytysvirta on kyt-
ketty ja katkaistu 3 minuutin 
kuluessa ja kaatumisanturit havait-
sevat tilanteen kaatumisena.

Miksi turvatyynyni ei lauennut tur-
mcyksessc? (Turvatyynyn tcytty-
misen ja tcyttymisen estymisen 
ehdot)

On monentyyppisic onnettomuuk-
sia, joissa turvatyynyn ei odoteta 
tarjoavan liscsuojaa.

Ncitc ovat perccnajot, toiset tai kol-
mannet turmcykset ketjukolareissa 
sekc hitaan nopeuden turmcykset.
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Turvatyynyn tcyttymisolosuhteet

Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt on suunniteltu 
tcyttymccn etuturmcyksessc riip-
puen sen voimakkuudesta, nopeu-
desta ja turmcyskulmasta.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot (jos 
kuuluu varustukseen)

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetystc.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu tcyttymccn, kun sivu-
turmcysanturit havaitsevat tur-
mcyksen, riippuen sen voimasta, 
nopeudesta ja kulmista.

Myus sivuturvatyynyt ja turvaver-
hot on suunniteltu laukeamaan, kun 
kaatumisanturi havaitsee auton 
kaatumisen.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan) turvatyynyt on 
suunniteltu vain laukeamaan etu-
turmcyksissc, ne voivat laueta 
myus muun tyyppisissc turmcyk-
sissc, jos etuosan anturit havaitse-
vat riittcvcn iskun. Sivuturvatyynyt 
(sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot) 
on suunniteltu tcyttymccn sivutur-
mcyksissc, mutta ne voivat tcyttyc 
muissa turmcyksissc, jos sivutur-
mcysanturit havaitsevat riittcvcn 
iskun.

OMQ4H030003

OMQ4030078

OMQ4H030004



71

3

3

Autosi turvaominaisuudet Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voi-
vat tcyttyc, jos kaatumisanturit 
varoittavat kaatumismahdollisuu-
desta (vaikka ncin ei tapahdu) tai 
muista tilanteista, mm. auton kaa-
tuessa hinattaessa. Vaikka sivutur-
vatyynyt ja/tai turvaverhot eivct 
tarjoa suojaa sivuturmcyssuojaa 
auton kaatuessa, ne aukeavat suo-
jamaan matkustajia autosta sinkou-
tumiselta, erityisesti niitc, jotka 
kcyttcvct turvavyutc.

Jos auton koriin iskee tuyssy tai 
huonolaatuisen tien kohta tai reuna-
kiveen, turvatyynyt voivat laueta. 
Aja varovasti kunnostamattomilla 
teillc tai pinnoilla, joita ei ole tarkoi-
tettu autoliikenteelle, jotta vclte-
tccn turvatyynyjen laukeaminen.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
Myus sivuturvatyynyt ja turvaver-
hot on suunniteltu laukeamaan, kun 
kaatumisanturi havaitsee auton 
kaatumisen.

Olosuhteet, joissa turvatyyny ei 
tcyty

Tietyissc hitaan nopeuden tur-
mcyksissc turvatyynyt eivct ehkc 
laukea. Turvatyynyt on suunni-
teltu olemaan laukeamatta sellai-
sissa tilanteissa, koska ne eivct 
ehkc tarjoa liscsuojaa turvavuiden 
liscksi tcllaisissa turmcyksissc.

Tyynyjc ei ole suunniteltu tcytty-
mccn takaturmcyksissc, koska 
matkustajat iskeytyvct taakse-
pcin turmcyksen vaikutuksesta. 
Siinc tapauksessa tcyttyneet tur-
vatyynyt eivct voi tarjota 
liscetuja.

Etuturvatyynyt eivct ehkc laukea 
sivuturmcyksissc, koska matkus-
tajat liikkuvat turmcyksen suun-
taan ja siten sivuturmcyksessc 
etuturvatyynyt eivct tarjoa heille 
liscsuojaa.

OMQ4H030005
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Jos varusteena sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot eivct kuitenkaan 
vclttcmcttc tcyty iskun vakavuu-
desta, auton nopeudesta ja tur-
mcyskulmasta riippuen.
Vinossa turmcyksessc iskun 
voima voi kohdistua matkustajiin 
suunnassa, missc turvatyynyt 
eivct pystyisi tarjoamaan 
liscetuja, joten anturit eivct ehkc 
laukaise mitccn turvatyynyjc.

Juuri ennen turmcystc kuljettajat 
usein jarruttavat voimakkaasti. 
Voimakas jarrutus laskee auton 
keulaosaa, mikc voi aiheuttaa sen 
tyuntymisen toisen, korkeam-

malla maavaralla varustetun ajo-
neuvon alle. Turvatyynyt eivct 
ehkc tcyty tcssc alle ajotilan-
teessa, koska anturien havaitse-
mat hidastumisvoimat voivat 
heikentyc merkittcvcsti alle 
ajossa.

Turvatyynyt eivct ehkc tcyty 
kaatumisonnettomuuksissa, 
koska auto ei voi havaita niitc.
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaver-
hot voivat tcyttyc kuitenkin 
auton kierchdettyc ympcri sivu-
turmcyksessc tai sen jclkeen.

OMQ4H030007
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HUOMAA
Jos kuitenkin sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot voivat tcyttyc, kun 
auto kccntyy ympcri sivuturmcyk-
sessc, jos auto on varustettu sivu-
turvatyynyillc ja/tai turvaverhoilla.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
Jos sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
voivat kuitenkin tcyttyc auton kaa-
tuessa, kun kaatumisanturi havait-
see tilanteen.

HUOMAA
ilman kaatumisanturia
Jos kuitenkin sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot voivat tcyttyc, kun 
auto kccntyy ympcri sivuturmcyk-
sessc, jos auto on varustettu sivu-
turvatyynyillc ja/tai turvaverhoilla.

Turvatyynyt eivct ehkc laukea, jos 
auto turmcc esineisiin kuten valo-
tolppiin tai puihin, missc iskukohta 
on rajoitettu ja auton rakenne 
absorboi turmcysvoimat.

SRS:n hoito

SRS on kcytcnnussc huoltovapaa, 
eikc siinc ole osia, joita voit itse 
huoltaa turvallisesti.

Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo ei 
syty tai pysyy pccllc, vie jcrjestelmc 
tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
SRS:n komponenttien tai johti-
mien muuttaminen, mukaan 
lukien minkc tahansa merkintujen 
lisccminen turvatyynyn kansiin 
tai muutokset rungon rakentee-
seen, voivat vaikuttaa haitallisesti 
SRS:n suorituskykyyn ja johtaa 
mahdollisiin henkiluvahinkoihin.

OMQ4H030009
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Kcytc turvatyynyjen suojakansien 
puhdistamiseen vain pehmecc ja 
kuivaa tai puhtaalla vedellc kostu-
tettua kangasta. Liuottimet tai 
puhdistusaineet voivat vaikuttaa 
haitallisesti turvatyynyjen suojuk-
siin ja jcrjestelmcn oikeaan toi-
mintaan.
Mitccn esineitc ei saa sijoittaa 
turvatyynymoduulien pcclle tai 
lchelle ohjauspyurccn, kojetau-
luun ja etumatkustajan hansikas-
lokeron ylcpuolella olevaan 
paneeliin, koska sellaiset esineet 
voivat aiheuttaa vahinkoa, jos ajo-
neuvo joutuu riittcvcn vakavaan 
onnettomuuteen, joka aiheuttaa 
turvatyynyjen tcyttymisen.
Turvatyynyjen tcyttyessc, vie 
jcrjestelmc vaihdettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Clc peukaloi tai irrota SRS:n joh-
toja tai muita SRS-jcrjestelmcn 
osia. Se voi johtaa loukkaantumi-
seen turvatyynyjen vahingossa 
tapahtuvan tcyttymisen vuoksi 
tai SRS: n toimintakyvyttumyy-
den takia.
Jos turvatyynyjcrjestelmcn osia 
tcytyy hcvittcc, tai ajoneuvo 
romutetaan, on noudatettava 
tiettyjc turvatoimia. Valtuutettu 
Kia-jclleenmyyjc tuntee ncmc 
turvatoimet ja voi antaa sinulle 
tarvitsemasi tiedot. Nciden varo-

toimien ja toimenpiteiden noudat-
tamatta jcttcminen voi lisctc 
henkiluvahinkojen riskic.
Jos auto on kastunut siscltc ja 
lattiapccllyste on lcpimcrkc tai 
lattianpccllyste seisoo vedessc, 
clc kcynnistc moottoria. Vie auto 
tclluin tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-jclleenmyyjccn/huoltokump-
paniin.

Tcrkeitc liscturvaohjeita
Clc koskaan anna matkustajien 
matkustaa tavaratilassa tai taite-
tun selkcnojan pccllc. Kaikkien 
matkustajien tulee istua pysty-
asennossa, tcysin taakse nojat-
tuna istuimillaan turvavyun 
ollessa kiinnitettync ja jalat lat-
tialla.
Matkustajat eivct saa poistua 
istuimilta tai vaihtaa istuimia, kun 
auto liikkuu. Matkustaja, joka ei 
kcytc turvavyutc onnettomuuden 
tai hctcjarrutuksen aikana, voi 
heittelehtic auton siscllc muita 
matkustajia vasten tai ulos 
autosta.
Kaikki turvavyut on suunniteltu 
kiinnittcmccn yhden matkustajan. 
Jos useampi kuin yksi henkilu 
kcyttcc samaa turvavyutc, he 
voivat loukkaantua vakavasti tai 
kuolla turmcyksen sattuessa.
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Clc kcytc mitccn liscvarusteita 
istuimien vuissc. Laitteet, joiden 
vcitetccn parantavan matkusta-
jien mukavuutta tai kohdistavan 
turvavyun uudelleen, voivat 
vchentcc turvavyun tarjoamaa 
suojaa ja lisctc vakavan loukkaan-
tumisen mahdollisuutta onnetto-
muudessa.
Matkustajat eivct saisi sijoittaa 
kovia tai tercvic esineitc itsensc 
ja turvatyynyjen vcliin. Kovien tai 
tercvien esineiden pitcminen 
sylisscsi tai suussasi voi johtaa 
loukkaantumisiin, jos turvatyyny 
tcyttyy.
Pidc matkustajat poissa turva-
tyynyjen suojusten luota. Kaikkien 
matkustajien tulee istua pysty-
asennossa, tcysin taakse nojat-
tuna istuimillaan turvavyun 
ollessa kiinnitettync ja jalat lat-
tialla. Jos matkustajat ovat liian 
lchellc turvatyynyjen suojakan-
sia, he voivat loukkaantua, jos 
turvatyynyt tcyttyvct.
Clc kiinnitc tai laita mitccn esi-
neitc turvatyynyn suojuksien 
pcclle tai sen lchelle. Mikc 
tahansa etu- tai sivuturvatyyny-
jen suojakansiin tai niiden eteen 
asetettu esine voi hciritc turva-
tyynyjen asianmukaista toimin-
taa.

Clc muuta etuistuimia.Etuistui-
mien muuttaminen voi vaikuttaa 
tcydentcvcn turvajcrjestelmcn 
anturikomponenttien tai sivutur-
vatyynyjen toimintaan.
Clc aseta esineitc etuistuimien 
alle. Esineiden asettaminen etuis-
tuimien alle voi vaikuttaa tcyden-
tcvcn turvajcrjestelmcn 
anturikomponenttien ja turvavui-
den toimintaan.
Clc koskaan pidc lasta tai vauvaa 
sylisscsi. Vauva tai lapsi voi louk-
kaantua vakavasti tai kuolla 
onnettomuuden sattuessa. Kaik-
kien vauvojen ja lasten tulee olla 
kunnolla kiinnitettync asianmu-
kaisissa lasten turvaistuimissa tai 
takaistuimen turvavuillc.

VAROITUS
Vccrc istumisasento voi aiheuttaa 
matkustajien siirtymisen liian 
lchelle aukeavaa turvatyynyc, 
iskeytymisen siscrakenteeseen 
tai sinkoutumisen ulos ajoneu-
vosta aiheuttaen vakavia vam-
moja tai kuoleman.
Istu aina suoraan selkcnojan 
ollessa pystyasennossa, keskellc 
istuintyynyc turvavyun ollessa 
kiinni, jalat mukavasti ojennettuna 
ja jalkapohjat lattialla.
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Varusteiden lisccminen turvatyy-
nyillc varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen

Jos muutat autoasi muuttamalla 
sen koria, puskurijcrjestelmcc, etu- 
tai takalokasuojia tai ajokorkeutta, 
se voi vaikuttaa autosi turvatyyny-
jcrjestelmcn toimintaan.

Turvatyynyn varoitusvalot (jos 
kuuluu varustukseen)

Turvatyynyjen varoitusmerkinnct 
on kiinnitetty varoittamaan mat-
kustajia turvatyynyjcrjestelmien 
mahdollisista riskeistc.

OMQ4030064
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Avaimet

Kirjoita avaimen numero muistiin

Avainkoodinumero on meistetty 
avainkoodilevyyn.

Jos hukkaat avaimesi, Kia suositte-
lee, ettc otat yhteyttc valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
niin. Poista avainkoodietiketti ja sci-
lytc se turvallisessa paikassa. liscksi 
kirjoita avaimen koodinumero muis-
tiin ja scilytc sitc turvallisessa pai-
kassa (clc autossa).

VAROITUS
Clc koskaan jctc avaimiasi autoon
Lasten jcttcminen yksin autoon 
avainten kanssa on vaarallista, 
vaikka auto on ACC- tai ON-asen-
nossa.
Valvomattomat lapset voivat laittaa 
avaimen virtalukkoon tai painaa 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta tai kcyttcc schkuik-
kunoita tai muita ohjauksia, tai jopa 
saada auton liikkeelle, mistc voi 
aiheutua VAKAVIA VAMMOJA TAI 
JOPA KUOLEMA. Clc koskaan jctc 
avainta autoosi lasten kanssa ilman 
valvontaa, kun moottori on kcyn-
nissc.

Pariston vaihtaminen

Etcavain tai clyavain kcyttcc litium-
paristoa, joka normaalisti kestcc 
useita vuosia.

Kun paristo tcytyy vaihtaa, noudata 
seuraavia menettelytapoja.
1. Aseta kapea tyukalu aukkoon ja 

avaa etc- tai clyavaimen kansi 
varovasti.

2. Vaihda paristo uuteen (CR2032). 
Vaihtaessasi pariston, varmista, 
pariston sopiva sijoittuminen.

3. Asenna paristo poistoon nchden 
kccnteisessc jcrjestyksessc.

Jos hukkaat etc- tai clyavaimesi, Kia 
suosittelee, ettc otat yhteyttc val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppaniin.

OMQ4040498L
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Avaimet

HUOMIO
Etc- tai clyavain on suunniteltu 
toimimaan hciriuttumcsti vuosia, 
siinc voi kuitenkin esiintyc toimin-
tahciriutc, jos se altistuu kosteu-
delle tai staattiselle schkulle. Jos 
et ole varma, miten avainta kcy-
tetccn tai paristo vaihdetaan, Kia 
suosittelee, ettc otat yhteyttc 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppaniin.
Vccrcn pariston kcyttcminen voi 
aiheuttaa ettc- tai clyavaimen 
toimintahciriutc. Varmista, ettc 
kcytct oikeaa paristoa.
Vclttccksesi vahingoittamasta 
etc- tai clyavainta clc pudota tai 
kastele sitc, clckc altista lcmmulle 
tai auringonvalolle

HUOMIO
Vccrin hcvitetty paristo voi 
olla haitallinen ympcris-
tulle ja ihmisten tervey-
delle.

Hcvitc akku paikallisen lainsccdcn-
nun ja mccrcysten mukaisesti.

Etcavain

Etcavaimen avulla voit lukita ja 
avata ovet ja takaluukun.

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet lukkiutuvat, jos lukitus-
painiketta painetaan ovien ollessa 
kiinni.

Varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettc kaikki ovet on 
lukittu.

Mutta, jos jokin ovi, konepelti tai 
takaluukku jcc kuitenkin avoimeksi, 
varoitusvalot eivct vilku. Jos kaikki 
ovet, konepelti ja takaluukku ovat 
kiinni lukituspainikkeen painalluksen 
tapahtuessa, varoitusvalot vilkahta-
vat kerran.

OBDC049030RE
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Lukituksen avaaminen (2)

Ncin kaikkien ovien lukitus aukeaa, 
jos lukituksen avauspainiketta pai-
netaan.

Varoitusvilkut vilkkuvat kaksi kertaa 
osoittaakseen, ettc kaikki ovet on 
avattu.

Kun olet painanut tctc painiketta, 
ovet lukittuvat automaattisesti ellet 
avaa jotain ovea 30 sekunnin 
kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaaminen 
(3)

Jos tctc painiketta painetaan yli 
sekunnin ajan takaluukun lukitus 
avataan ja se aukeaa auton valinto-
jen mukaan.

Kun takaluukku on avattu ja sitten 
suljettu, takaluukku lukittuu auto-
maattisesti.

Kcynnistcminen

Voit kcynnistcc auton asettamatta 
avainta paikoilleen.

* Lisctietoja on kohdassa "MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-13.

HUOMAA
Etcavaimen vaurioitumisen estcmi-
nen:

Pidc etcavain poissa vedestc tai 
muista nesteistc ja tulesta. Jos 
etcavaimen siscosat kastuvat 
(juomien tai kosteuden takia) tai 
se kuumenee, siscisissc piireissc 
voi ilmetc virhetoimintoja ja auton 
takuu voi raueta.
Vcltc etcavaimen pudottamista 
tai heittcmistc.
Suojaa etcavainta ccrilcmputi-
loilta.

VAROITUS
Ka suosittelee, ettc kcytct valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin varaosia. Jos kcytetccn 
jclkimarkkinoilta hankittua avainta, 
virta-avain ei vclttcmcttc palaa ON 
-tilaan kcynnistyksen jclkeen. Jos 
ncin tapahtuu, kcynnistin kcy edel-
leen ja kcynnistysmoottori voi 
vahingoittua ja liian korkea virta joh-
doissa voi aiheuttaa tulipalon.



Auton ominaisuudet

104

Avaimet

Mekaaninen avain

Jos etcavain ei toimi normaalisti, 
voit lukita tai avata oven mekaani-
sella avaimella.

Avaimen taittaminen auki:
paina vapautuspainiketta, jolloin 
se kccntyy auki automaattisesti.

Avaimen taittaminen kiinni:
taita avain kokoon painalla vapau-
tuspainiketta.

HUOMIO
Clc taita avainta painamatta vapau-
tuspainiketta. Se voi vaurioittaa 
avainta.

Lchettimen varoitukset

HUOMAA
Lchetin ei toimi, jos tapahtuu jokin 
seuraavista:

Virta-avain on virtalukossa.
Ylitit toimintaetcisyyden (noin 10 
m [30 jalkaa]).
Lchettimen akku on vchissc.
Muut ajoneuvot tai esineet estc-
vct signaalin.
Scc on erittcin kylmc.
Lchetin on lchellc radiolchetintc, 
kuten radioasemaa tai lentokent-
tcc, mikc voi hciritc lchettimen 
normaalia toimintaa.

Kun lchetin ei toimi oikein, avaa ja 
sulje ovet mekaanisella avaimella. 
Jos sinulla on ongelmia lchettimen 
kanssa, Kia suosittelee, ettc otat 
yhteyttc valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppaniin.

Jos lchetin on lchellc matka- tai 
clypuhelinta, lchettimestc lchtevc 
signaali saattaa estyc puhelimen 
normaalin toiminnan aiheutta-
mana. Tcmc on erityisen tcrkecc, 
kun puhelin on toiminnassa, kuten 
soitettaessa ja vastaanotettaessa 
puheluja, tekstiviestejc ja/tai 
lchetettcessc/vastaanotettaessa 
schkuposteja.
Vcltc asettamasta kauko-ohjainta 
ja puhelinta samaan housujen tai 
takin taskuun ja pidc ne riittcvcn 
etccllc toisistaan.

OBDC049028RE
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Clyavain (jos kuuluu varustukseen)

Clyavaimella voi lukita tai avata 
oven ja kcynnistcc moottorin laitta-
matta avainta sisclle.

Tyyppi A

Tyyppi B

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet lukkiutuvat, jos lukitus-
painiketta painetaan ovien ollessa 
kiinni.

Varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettc kaikki ovet on 
lukittu.

Mutta, jos jokin ovi, konepelti tai 
takaluukku jcc kuitenkin avoimeksi, 
varoitusvalot eivct vilku. Jos kaikki 
ovet, konepelti ja takaluukku ovat 
kiinni lukituspainikkeen painalluksen 
tapahtuessa, varoitusvalot vilkahta-
vat kerran.

Lukituksen avaaminen (2)

Ncin kaikkien ovien lukitus aukeaa, 
jos lukituksen avauspainiketta pai-
netaan.

Varoitusvilkut vilkkuvat kaksi kertaa 
osoittaakseen, ettc kaikki ovet on 
avattu.

Kun olet painanut tctc painiketta, 
ovet lukittuvat automaattisesti ellet 
avaa jotain ovea 30 sekunnin 
kuluessa.

Percluukku auki (3)

Jos tctc painiketta painetaan yli 
sekunnin ajan takaluukun lukitus 
avataan ja se aukeaa auton valinto-
jen mukaan.

Kun takaluukku on avattu ja sitten 
suljettu, takaluukku lukittuu auto-
maattisesti.

Etckcynnistys (4) (jos kuuluu 
varustukseen)

Voit kcynnistcc auton kcyttcmcllc 
clyavaimen etckcynnistyspaini-
ketta (4).

OMQ4040499L
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Auton etckcynnistys:
Lukitse ovet painamalla oven luk-
kopainiketta (1) enintccn 10 m 
(32 jalan) pccssc autosta.
Paina etckcynnistyspainiketta yli 
2 sekuntia 4 sekunnin kuluessa 
ovien lukitsemisen jclkeen.

Paina etckcynnistyspainiketta ker-
ran auton sammuttamiseksi.

Jos autolle ei tehdc mitccn toimia/
ajeta auto sammuu 10 minuutin 
kuluttua etckcynnistyksen jclkeen.

Clykcs etcpysckuintiavustin (RSPA) 
(5,6) (jos kuuluu varustukseen)

Clykcs etcpysckuintiavustin (RSPA) 
auttaa kuljettajia pysckuimccn 
kcyttcen antureita mittamaan pai-
koitustilaa ja ohjaamaan ohjauspyu-
rcc, vaihteita ja auton nopeutta 
auton paikoittamiseksi puoliauto-
maattisesti. Clyavaimen avulla kul-
jettaja voi siirtcc autoa eteen ja 
taakse kcyttcen eteen/taakse-pai-
nikkeita (5, 6) clyavaimella. Lisctie-
toja on kohdassa "Clykcs 
etcpysckuintiavustin (RSPA) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 5-238.

Kcynnistcminen

Voit kcynnistcc auton asettamatta 
avainta paikoilleen.

* Lisctietoja on kohdassa "MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-13.

Mekaaninen avain

Jos clyavain ei toimi normaalisti, voit 
lukita tai avata oven mekaanisella 
avaimella.

Mekaanisen avaimen vetcminen 
ulos:

paina ja pidc vapautuspainiketta 
(1) painettuna ja poista mekaani-
nen avain (2).

Mekaanisen avaimen uudelleen-
asennus:

aseta avain reikccn ja paina sitc, 
kunnes kuuluu napsahtava ccni.

OMQ4040500L
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Clyavaimen varotoimet

HUOMAA
Jos hukkaat clyavaimesi jostain 
syystc, et voi kcynnistcc mootto-
ria. Hinauta ajoneuvosi ja ota tar-
vittaessa yhteyttc 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-jclleenmyyjccn/
huoltokumppaniin.
Yhteen autoon voidaan rekiste-
ruidc enintccn 2 clyavainta. Jos 
hukkaat clyavaimesi, Kia suosit-
telee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-jclleenmyyjccn/
huoltokumppaniin.
Clyavain ei toimi, jos tapahtuu 
jokin seuraavista:
- Clyavain on lchellc radiolche-

tintc, kuten radioasemaa tai 
lentokenttcc, mikc voi hciritc 
clyavaimen normaalia toimin-
taa.

- Clyavain on lchellc kaksisuun-
taista mobiiliradiota tai matka-
puhelinta.

- Toisen auton clyavainta kcyte-
tccn lchellc autoasi.
Kun clyavain ei toimi oikein, 
avaa ja sulje ovet mekaanisella 
avaimella. Jos sinulla on ongel-
mia clyavaimen kanssa, Kia 
suosittelee, ettc otat yhteyttc 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppaniin.

Varashclytinjcrjestelmc (jos kuuluu 
varustukseen)

Varashclytinjcrjestelmc on suunni-
teltu tarjoamaan suojaa luvatto-
malta tunkeutumiselta autoon

Varashclyttimellc varustetussa 
autossa on kiinnitettync merkintc 
seuraavalla tekstillc:
1. VAROITUS
2. TURVAJCRJESTELMC

Tcmc jcrjestelmc toimii kolmessa 
vaiheessa.

Viritetty vaihe
Murtohclyttimen vaihe
Virittcmctun vaihe

Jos jcrjestelmc laukeaa, se antaa 
ccnihclytyksen ja varoitusvalot vilk-
kuvat.
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Viritetty vaihe

Varashclytinjcrjestelmc siirtyy viri-
tettyyn tilaan 30 sekunnin kuluttua 
siitc, kun ovet on lukittu painamalla 
oven ulkokahvan kytkintc/avaimen 
lukkopainiketta on painettu.

Clyavaimen kcyttu

Pysckui ajoneuvo ja sammuta 
moottori. Aktivoi jcrjestelmc alla 
kuvatulla tavalla.
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, ettc kaikki ovet (taka-

luukku), sekc konepelti ovat kiinni.
3. Toimi seuraavasti:

Lukitse ovet painamalla etuo-
ven ulkokahvan painiketta hal-
lussasi olevalla pienellc 
avaimella. Yllc olevien vaihei-
den suorittamisen jclkeen 
varoitusvalot vclchtcvct kerran 
osoittaen, ettc jcrjestelmc on 
aktivoitu. Jos jokin ovi jcc auki, 
ovet eivct lukkiudu ja ccni-
merkki kuuluu 3 sekunnin ajan. 
Sulje kyseinen ovi ja yritc taas 
lukita ovet. Jos takaluukku tai 
konepelti jcc auki, varoitusvalot 
eivct vclchdc ja varashclytin ei 
aktivoidu. Jos tcmcn jclkeen 
takaluukku ja konepelti sulje-
taan, varoitusvalot vclchtcvct 
kerran.

Lukitse ovet painamalla etuo-
ven ulkokahvan painiketta hal-
lussasi olevalla pienellc 
avaimella. Yllc olevien vaihei-
den suorittamisen jclkeen 
varoitusvalot vclchtcvct kerran 
osoittaen, ettc jcrjestelmc on 
aktivoitu. Jos jokin ovi jcc auki, 
ovet eivct lukkiudu ja ccni-
merkki kuuluu 3 sekunnin ajan. 
Sulje kyseinen ovi ja yritc taas 
lukita ovet. Jos takaluukku tai 
konepelti jcc auki, varoitusvalot 
eivct vclchdc ja varashclytin ei 
aktivoidu. Jos tcmcn jclkeen 
takaluukku ja konepelti sulje-
taan, varoitusvalot vclchtcvct 
kerran.
Lukitse ovet painamalla cly-
avaimen lukituspainiketta. Yllc 
olevien vaiheiden suorittami-
sen jclkeen varoitusvalot vclch-
tcvct kerran osoittaen, ettc 
jcrjestelmc on aktivoitu. Jos 
jokin ovista (tai takaluukku) tai 
konepelti jcc auki, varoitusvalot 
eivct vclchdc ja varashclytin ei 
aktivoidu. Tcmcn jclkeen varoi-
tusvilkut vilkkuvat kerran, jos 
kaikki ovet (ja takaluukku) ja 
konepelti ovat kiinni.
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Etcavaimen kcyttu

Pysckui ajoneuvo ja sammuta 
moottori. Aktivoi jcrjestelmc alla 
kuvatulla tavalla.
1. Sammuta moottori ja poista 

virta-avain virtalukosta.
2. Varmista, ettc kaikki ovet (ja 

percluukku) sekc konepelti on sul-
jettu ja lukittu.

3. Lukitse ovet painamalla etcavai-
men lukituspainiketta. Kun olet 
tehnyt yllc kuvatut vaiheet, varoi-
tusvalot vilkkuvat kerran ilmoit-
taen, ettc jcrjestelmc on viritetty 
pcclle. Jos jokin ovista (tai taka-
luukku) tai konepelti jcc auki, 
varoitusvalot eivct vclchdc ja 
varashclytin ei aktivoidu. Tcmcn 
jclkeen varoitusvilkut vilkkuvat 
kerran, jos kaikki ovet (ja taka-
luukku) ja konepelti ovat kiinni.

Ultraccnivarkaussuoja (UIP) (jos 
varusteena)

Anturin toiminnan perumiseksi on 
mentcvc kohtaan 'Asetukset → 
Mukavuus' ja katkaistava ultracc-
nivarkaussuoja.
Jos jcrjestelmc viritetccn, kun 
anturi on OFF-tilassa, varkaus/
kallistusanturi ei toimi.
Hclytys aktivoituu sitten, kun jcr-
jestelmc tcyttcc varkaus/kallis-
tusanturin sammutusehdot 
Murtohclytin -vaiheessa.
Anturin toiminnan aktivoimiseksi 
uudelleen on mentcvc kohtaan 
'Asetukset → Mukavuus' ja kyt-
kettcvc ultraccnivarkaussuoja 
pcclle uudestaan.

HUOMIO
Clc aktivoi anturia, jos muutokset 
auton kaltevuudessa voivat 
aiheutua ulkoisista seikoista 
(esim. lauttamatka, tornipysc-
kuinti jne.), koska se voi aiheuttaa 
sireenin laukeamisen tarkoituk-
setta.
Varmista, ettc kaikki ikkunat ovat 
kiinni, kun jcrjestelmc toimii. Jos 
ei, anturi voi havaita epcilyttcvcc 
liikettc auton siscllc (esim. tuuli 
puhaltaa tai perhonen lentcc 
sisclle) ja laukaisee sireenin.
Jos autoon on pinottu laatikoita, 
anturi ei ehkc havaitse liikettc 
anturin takana. Laatikot voivat 
myus pudota ja aiheuttaa sireenin 
laukeamisen.

OMQ4040521FI
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Jos anturi on vieraan aineksen 
likaama, kuten kosmetiikka, suih-
kutettava ilmanraikastin tai ikku-
nan puhdistin, anturi ei ehkc toimi 
normaalilla tavalla.

Murtohclyttimen vaihe

Hclytys aktivoituu, jos jokin seuraa-
vista seikoista tapahtuu jcrjestel-
mcn ollessa viritetty.

Ovi avataan ilman etcavainta tai 
clyavainta.
Takaluukku avataan ilman etc-
avainta tai clyavainta.
Konepelti avautuu.

Ccnimerkki toimii ja varoitusvilkut 
vilkkuvat jatkuvasti noin 30 sekuntia 
Sammuttaaksesi jcrjestelmcn avaa 
ovien lukitus etcavaimella tai cly-
avaimella.

Ultraccnivarkaussuoja (UIP) OFF-
tila

Hclytys aktivoituu, jos jokin seuraa-
vista seikoista tapahtuu jcrjestel-
mcn ollessa viritetty.

Etu- tai takaovi avataan ilman 
lchetintc (tai clyavainta).
Takaluukku avataan ilman lche-
tintc (tai clyavainta).
Konepelti on avattu.
Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike ON-
asennossa.

HUOMAA
Ultraccnivarkaussuoja on ON-asen-
nossa aina, kun auto kcynnistetccn 
uudestaan.

Ultraccnivarkaussuoja (UIP) ON-tila

Hclytys aktivoituu, jos jokin seuraa-
vista seikoista tapahtuu jcrjestel-
mcn ollessa viritetty ja anturi 
aktivoituu.

Matkusta(t) liikkuu autossa.
Auton kaltevuus muuttuu muuta-
man asteen.
Etu- tai takaovi avataan ilman 
lchetintc (tai clyavainta).
Takaluukku avataan ilman lche-
tintc (tai clyavainta).
Konepelti on suljettu.
Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS-painike OFF-
asennossa.

Ccnimerkki alkaa soida ja varoitus-
vilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 27 
sekuntia ja toistuvat enintccn 8 ker-
taa, kun jcrjestelmc tcyttcc hclytti-
men aktivoitumisehdot.

Sammuttaaksesi jcrjestelmcn avaa 
ovien lukitus lchettimellc (tai cly-
avaimella).
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Virittcmctun vaihe

Jcrjestelmcn viritys lakkaa, kun:

Etcavain
Oven lukituksen avaaminen -pai-
niketta painetaan.
Moottori kcynnistetccn.
Auto on ON-asennossa 30 sekun-
tia tai enemmcn.

Clyavain
Oven lukituksen avaaminen -pai-
niketta painetaan.
Etuoven kahvan painiketta paine-
taan kun clyavain on muka-
namme.
Moottori kcynnistetccn.

Kun ovien lukitus on avattu, varoi-
tusvalot vclchtcvct kaksi kertaa 
merkkinc siitc, ettc jcrjestelmc on 
deaktivoitu.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 
30 sekunnin siscllc lukituksen avaa-
mispainikkeen painamisen jclkeen, 
jcrjestelmc aktivoituu uudelleen.

HUOMAA
Ilman ajonestojcrjestelmcc

Clc yritc moottorin kcynnistc-
mistc hclytyksen ollessa aktivoi-
tuna. Ajoneuvon 
kcynnistysmoottori poistetaan 
kcytustc varashclytin vaiheen 
aikana.

Jos jcrjestelmc ei deaktivoidu 
lchettimellc, tyunnc avain virta-
lukkoon, kccnnc virta-avain ON-
asentoon ja odota 30 sekuntia. 
Jcrjestelmc ei ole encc viritetty.

Ajonestojcrjestelmc (jos kuuluu 
varustukseen)

Ajoneuvosi on varustettu elektroni-
sella ajonestojcrjestelmcllc, jotta 
auton luvattoman kcyttuoton riskic 
voidaan vchentcc.

Ajoestojcrjestelmc koostuu virtalu-
kon pienestc transponderista ja 
autossa olevista elektronisista lait-
teista.

Autot, joissa ei ole clyavainjcrjes-
telmcc

Ajonestojcrjestelmcllc varustetussa 
ajoneuvossa aina, kun asetat virta-
avaimesi virtalukkoon ja kccnnct 
sen ON -asentoon, se tarkistaa, 
mccrittcc ja varmistaa, onko virta-
avain voimassa.

Jos avain on voimassa, moottori 
kcynnistyy.

Jos avain ei ole voimassa, moottori 
ei kcynnisty.

Ajonestojcrjestelmcn deaktivoimi-
nen:
Tyunnc virta-avain avaimenpesccn 
ja kccnnc se ON-asentoon.
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Ajonestojcrjestelmcn aktivoiminen:
Kccnnc virta-avain OFF-asentoon. 
Ajonestojcrjestelmc aktivoituu 
automaattisesti. Moottori ei kcyn-
nisty ilman voimassa olevaa virta-
avainta.

Autot, joissa on clyavainjcrjestelmc

Aina kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike siirretccn ON-
asentoon, ajonestojcrjestelmc tar-
kastaa, onko avain hyvcksyttcvc vai 
ei.

Jos avain on voimassa, moottori 
kcynnistyy.

Jos avain ei ole voimassa, moottori 
ei kcynnisty.

Ajonestojcrjestelmcn deaktivointi.
Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ON-asentoon.

Ajonestojcrjestelmcn aktivointi
Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS-painike OFF-asentoon. 
Ajonestojcrjestelmc aktivoituu 
automaattisesti. Moottori ei kcyn-
nisty ilman voimassa olevaa cly-
avainta.

VAROITUS
Autosi varkauden estcmiseksi clc 
jctc vara-avaimia mihinkccn paik-
kaan autossasi. Ajonestosi salasana 
on asiakaskohtainen salasana ja se 
on pidettcvc luottamuksellisena. Clc 
jctc sitc ajoneuvosi sisccn.

HUOMAA
Kun kcynnistct moottorin, clc kcytc 
avainta, jos muita ajonesto-avaimia 
on lchettyvillc. Muuten moottori ei 
ehkc kcynnisty tai se sammuu pian 
sen jclkeen. Pidc kaikki avaimet eril-
lccn vclttccksesi kcynnistyksen toi-
mintahciriun.

HUOMIO
Clc laite metalliesineitc virtakytki-
men lchelle. Metalliset varusteet 
voivat keskeyttcc vastaanottimen 
signaalin ja estcc moottorin kcyn-
nistymisen.

HUOMAA
Jos tarvitset liscavaimia tai hukkaat 
avaimesi, Kia suosittelee, ettc kcyt 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Virta-avaimesi vastaanotin on tcr-
kec osa ajonestojcrjestelmcc. Se on 
suunniteltu toimimaan useita vuosia 
ilman ongelmia, mutta on kuitenkin 
syytc vclttcc altistumista kosteu-
delle, staattiselle schkulle ja kova-
kouraiselle kcsittelylle, 
ajonestojcrjestelmc ei ehkc toimi 
kunnolla.
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HUOMIO
Clc muuta, sccdc tai vaihda ajones-
tojcrjestelmcc, koska se voi aiheut-
taa jcrjestelmcn toimintahciriun. 
Tcssc tapauksessa, vie jcrjestelmc 
huollettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.
Ajonestojcrjestelmccn tehdyt vir-
heelliset muutokset, sccdut tai 
vaihdot eivct kuulu auton valmista-
jan takuun piiriin.

Ovien lukot

Opettele kcyttcmccn avainta oven 
lukitsemiseksi ja avaamiseksi tarvit-
taessa.

Clyavaimen kanssa

Kun hallussasi on clyavain, voit 
lukita ja avata auton ovet (ja taka-
luukun). Voit myus kcynnistcc 
moottorin. Katso jatkoa saadaksesi 
lisctietoja.

Lukitseminen

Kun painat nappia kuljettajan puolen 
etuoven kahvassa ja kaikki ovet ovat 
kiinni ja lukitsematta, kaikki ovet 
lukkiutuvat. Jo kaikki ovet ja kone-
pelti on suljettu, varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, ettc 
kaikki ovet on lukittu.

Painike toimii vain, kun clyavain on 
0,7 1 m (28 40 tuuman) etcisyy-
dellc ovenkahvasta. Jos haluat var-
mistaa, ettc kaikki ovet ovat 
lukossa, vedc kuljettajan puolen 
oven kahvasta.

Vaikka painat kuljettajan puolen 
ovenkahvan painiketta, ovet eivct 
lukitu ja kuuluu kolmen sekunnin 
varoitusccni, jos jokin seuraavista 
ilmenee:

Clyavain on autossa.
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ACC- tai 
ON -asennossa.
Kaikki ovet paitsi takaluukku ovat 
auki.

Lukituksen avaaminen

Kun painat nappia kuljettajan puolen 
etuoven kahvassa ja kaikki ovet ovat 
kiinni ja lukittu, kaikkien ovien luki-
tus aukeaa. Varoitusvilkut vilkkuvat 
kaksi kertaa osoittaakseen, ettc 
kaikkien ovien lukitus on avattu.

OMQ4040522
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Painike toimii vain, kun clyavain on 
0,7 1 m (28 40 tuuman) etcisyy-
dellc ovenkahvasta.

Kun clyavain havaitaan 0,7 1 m 
(28 40 tuuman) alueella kuljettajan 
puolen etuoven kahvasta, muut 
matkustajat voivat myus avata 
ovensa ilman clyavainta.

Painikkeen painamisen jclkeen, ovet 
lukkiutuvat automaattisesti, jos et 
avaa ainakin yhden oven 30 sekun-
nin sisccn.

Mekaanisella avaimella

1. Vedc ulos oven kahva.
2. Paina suojuksen alaosan siscpuo-

lella olevaa vipua (1) avaimella tai 
ruuvitaltalla.

3. Tyunnc suojus (2) ulos painaes-
sasi vipua.

4. Avaa lukko kccntcmcllc avainta 
auton takaosan suuntaan ja 
lukitse lukko kccntcmcllc sitc 
auton etuosan suuntaan.
Ovet voi myus lukita ja avaa 
lchettimellc.

Kun ovien lukitus on avattu, ne 
voidaan avata vetcmcllc ovenkah-
vasta.
Kun suljet oven, vedc ovea kcdellc. 
Varmista, ettc ovet on suljettu 
turvallisesti.

HUOMAA
Kun ovi lukitaan mekaanisella 
avaimella, huomaa ettc vain kul-
jettajan ovi voidaan lukita ja 
avata.
Voit lukita kaikki ovet autonsiscllc 
olevalla keskuslukituksen kytki-
mellc. Avaa auton ovi sisckah-
vasta, sulje ovi ja lukitse 
kuljettajan ovi mekaanisella avai-
mella.
Katso lukitseminen auton siscltc 
kohdasta "Ovien lukkojen kcyttc-
minen auton siscpuolelta" sivulla 
4-21.

HUOMAA
Ole varovainen, jotta et hukkaa 
suojusta tai naarmuta sitc, kun 
irrotat sen.
Mikcli avainsuojus jcctyy eikc 
avaudu, napauta sitc kevyesti tai 
lcmmitc sitc epcsuorasti (kcden 
lcmmullc tms).
Oveen ja ovenkahvaan ei saa koh-
distaa liiallista voimaa. Se voi tcl-
luin vaurioitua.

OMQ4AH040543
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Ovien lukkojen kcyttcminen auton 
siscpuolelta

Voit kcyttcc ovilukkoja ovilukkokah-
van tai keskuslukituksen ovien luki-
tuskytkimen avulla.

Oven kahvalla

Etuovi
Jos oven siscpuolista kahvaa 
vedetccn kun ovi on lukittuna, 
oven lukitus aukeaa ja ovi aukeaa.
Takaovi
Jos oven siscpuolista kahvaa 
vedetccn kerran, kun ovi on lukit-
tuna, oven lukitus aukeaa.
Jos oven siscpuolista kahvaa 
vedetccn vielc kerran, ovi aukeaa.

VAROITUS
Ovien lukitsemisen kcyttuhciriu
Jos schkuinen keskuslukitus joskus 
lakkaa toimimasta kun olet autossa, 
kokeile jotakin seuraavista keinoista 
pccstcksesi poistumaan:

Kcytc oven lukituksen avausta 
toistuvasti (sekc schkuistc ettc 
manuaalista) samalla vetcen 
ovenkahvasta.
Kcytc muiden ovien lukkoja ja 
kahvoja, edessc ja takana.
Avaa ovi ulkopuolelta laskemalla 
etuikkuna ja kcyttcmcllc avainta.
Siirry tavaratilaan ja avaa taka-
luukku.

VAROITUS
Clc vedc kuljettajan (tai matkusta-
jan) oven siscpuolista ovenkahvaa, 
kun auto liikkuu.

Keskuslukituksen ovien lukituskyt-
kimellc

Kuljettaja puoli

OMQ4040006
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Matkustajan puoli

1. Oven lukko
2. Oven lukituksen avaaminen
3. Ovien merkkivalo

Kcytc painamalla keskuslukituksen 
ovien lukituskytkimellc.

Auton kaikkien ovien lukitsemi-
seksi on painettava ovien keskus-
lukituksen kytkintc (1) kuljettajan 
ja matkustajan puolella.
Auton kaikkien ovien lukituksen 
avaamiseksi on painettava ovien 
keskuslukituksen avauskytkintc 
(2) kuljettajan ja matkustajan 
puolella.

Kun auton kaikki ovet on lukittu, 
merkkivalot (3) kuljettajan ja mat-
kustajan ovella palavat. Jos jokin ovi 
ei ole lukossa, se laukeaa.

Jos avain on virtalukossa (tai jos cly-
avain on autossa) ja jokin ovi auki, 
ovet eivct lukitu, vaikka ovien kes-
kuslukituksen kytkintc painettaisiin.

VAROITUS
Ovet

Ovien vahingossa tapahtuvan 
avautumisen estcmiseksi, niiden 
pitcisi olla aina tcysin suljettuja ja 
lukittuja, kun ajoneuvo on liik-
keessc. Lukitut ovet lannistavat 
myus mahdolliset tunkeilijat, kun 
ajoneuvo pyschtyy tai hidastuu.
Ole varovainen kun avaat ovia ja 
seuraa autoja, moottoripyuric, 
polkupyuric ja jalankulkijoita, jotka 
lchestyvct autoa oven avautu-
misreitin suunnassa. Oven avaa-
minen jonkin lchestyessc voi 
aiheuttaa vaurioita tai vammoja.

VAROITUS
Lukitsemattomat ajoneuvot
Ajoneuvon lukitsematta jcttcminen 
voi houkutella varkaita tai sellaisen 
henkilun, joka voimahdollisesti 
vahingoittaa sinua tai muita, piilou-
tumalla ajoneuvoosi, kun olet poissa. 
Poista aina virta-avain, kytke sei-
sontajarru, sulje kaikki ikkunat ja 
lukitse kaikki ovet, kun jctct ajoneu-
von vartioimatta.

OMQ4040418
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VAROITUS
Yksin jctetyt lapset
Suljettu auto voi lcmmetc ccrim-
mcisen kuumaksi ja aiheuttaa vaka-
via vammoja tai kuoleman 
valvomattomille lapsille tai elcimille, 
jotka eivct voi poistua autosta. 
Liscksi, lapset voivat kcyttcc auton 
ominaisuuksia jotka voivat aiheuttaa 
heille vammoja, tai heille voi aiheu-
tua muuta harmia, esimerkiksi jon-
kun autoon pyrkivcn toimesta. Clc 
koskaan jctc lapsia tai elcimic 
autoon ilman valvontaa.

Oven lukituksen/avauksen ominai-
suudet

Auto on varustettu ovien lukituk-
sen/avauksen toiminnolla matkus-
tajien turvallisuutta ja mukavuutta 
varten.

Iskun tunnistava ovien lukituksen 
avausjcrjestelmc

Kaikkien ovien lukitus aukeaa auto-
maattisesti, kun turmcys aiheuttaa 
turvatyynyjen laukeamisen.

Nopeuden tunnistava ovien lukitus-
jcrjestelmc

Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, 
kun auton nopeus ylittcc 15 km/h.

Voit aktivoida tai deaktivoida auto-
maattisen oven lukituksen/avauk-
sen ominaisuudet autossa. Katso 
kohta "Kcyttcjcn asetustila" sivulla 
4-81.

Takalukitus (jos kuuluu varustuk-
seen)

Jotkin ajoneuvot on varustettu 
takalukitusjcrjestelmcllc. Takaluki-
tusjcrjestelmc estcc oven avaami-
sen auton siscpuolelta ja 
ulkopuolelta, kun takalukitus on 
aktivoitu, mikc tarjoaa liscsuojaa 
autolle.

Jotta takalukitustoimintoa voidaan 
kcyttcc auton lukitsemiseen, ovet 
on lukittava etcavaimella tai cly-
avaimella. Avataksesi auton lukituk-
sen sinun on kcytettcvc lchetintc 
tai clyavainta uudelleen.

Elektroninen lapsilukkojcrjestelmc 
(jos kuuluu varustukseen)

Jos painat elektronista lapsilukko-
kytkintc ja merkkivalo syttyy, taka-
matkustajat eivct voi avata 
takaovea auton siscpuolelta.
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Elektronisen lapsilukituksen perumi-
seksi on painettava elektronisen 
lapsilukon painiketta uudestaan ja 
merkkivalo sammuu.

Turvallisen uloskcynnin avustin toi-
mii, kun lapsilukko on aktivoitu ja 
SEA on valittu mittaristossa. SEA ei 
kuitenkaan aktivoi elektronista lap-
silukkojcrjestelmcc automaattisesti.

Elektroninen lapsilukko on aina 
pccllc, kun MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike tai syty-
tysvirta on ON-asennossa, ja noin 3 
minuuttia moottorin sammutuksen 
jclkeen.

Jos auto on varustettu elektronisella 
lapsilukkojcrjestelmcllc, kcsin ohjat-
tavia takaovien lapsilukkoja ei toimi-
teta.

Jos elektroninen lapsilukko on akti-
voitu, takamatkustaja ei voi myus-
kccn avata tai sulkea takaikkunaa. 
Lisctietoja on kohdassa "Ikkunat" 
sivulla 4-43.

HUOMIO
Jos elektroninen lapsilukko ei toimi, 
kun elektronisen lapsilukon lukitus-
kytkintc painetaan, ncyttuun tulee 
viesti ja ccnimerkki soi.

Jos ncin tapahtuu, vie jcrjestelmc 
tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ettc kcyt val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn luona.

Hctctilanteessa

Jos schkutoiminen oven lukkokytkin 
ei toimi (esim. akku tyhjc), ainoa 
tapa lukita ovet on kcyttcc mekaa-
nista avainta ulkoiseen avaimenrei-
kccn.

Ovet, joissa ei ole ulkoista avaimen-
reikcc, voi lukita seuraavalla tavalla.
1. Avaa ovi.
2. Laita avain oven hctclukitusauk-

koon ja kccnnc avainta kuvan 
osoittamaan suuntaan.

OMQ4040008
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3. Sulje ovi kunnolla.

HUOMAA
Jos schkutoiminen oven lukkokytkin 
ei toimi (esim. akku tyhjc) ja taka-
luukku on suljettu, et voi avata 
takaluukkua, ennen kuin virta on 
saatu takaisin.

Takaoven lapsilukko (jos kuuluu 
varustukseen)

Lapsilukko estcc lapsen joutumista 
onnettomuuteen avaamalla taka-
oven auton siscltc.

Takaovien lapsilukkoja on kcytet-
tcvc, kun autossa on lapsia.

Lapsilukot sijaitsevat kunkin oven 
reunassa. Kun lapsilukko on lukitus-
asennossa (1), takaovi ei aukea, jos 
sisckahvaa vedetccn.

Lapsilukon kytkemiseksi pcclle 
aseta pieni, littec tyuvcline (tai ruu-
vitaltta) koloon ja kccnnc se lukitus-
asentoon.

Jotta takaovet voidaan avata auton 
siscpuolelta, avaa lasten turvalukot.

Avaa ovi vetcmcllc oven ulkokahvaa 
(2).

VAROITUS
Takaoven lukitus
Jos lapsi vahingossa avaa takaoven 
auton liikkuessa, hcn voi pudota ja 
saada vakavia vammoja tai kuolla. 
Jotta lapset eivct voi avata takaovia 
siscltcpcin, takaovien lapsilukkoja on 
kcytettcvc, kun autossa on lapsia.

VAROITUS
Jcrjestelmc ei havaitse kaikkia 
esteitc, jotka lchestyvct auton 
ulostuloa.
Kuljettaja ja matkustaja ovat vas-
tuussa onnettomuudesta, joka 
tapahtuu heidcn poistuessaan 
autosta. Tarkista aina ympcristu 
ennen poistumista autosta.

OMQ4040020R
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Takamatkustajavaroitin (ROA)

Takamatkustajavaroittimen (ROA) 
tarkoituksena on auttaa estcmccn 
kuljettajan poistuminen autosta, 
kun takaistuimella on matkustaja.

Kun avaat etuoven sen jclkeen, 
kun takaovi on avattu ja suljettu 
ja moottori on sammutettu, mit-
taristoon ilmestyy varoitusviesti 
Tarkasta takaistuimet .

Voit ottaa kcyttuun tai poistaa kcy-
tustc ROA-varoitustoiminnon kcyt-
tcjcn tila-asetuksista mittariston 
LCD-ncytulle. Jos autoon on asen-
nettu tietoviihdejcrjestelmc, voit 
tutustua asetuksiin tietoviihdejcr-
jestelmcn pikaoppaassa olevan QR-
koodin avulla.

Valinnan voi luytcc seuraavasta 
valikosta:

1. Paina MODE-painiketta ( ) use-
aan kertaan ohjauspyurcllc, kun-
nes Kcyttcjcn asetukset  -
valikko tulee LCD-ncyttuun.

2. Valitse Convenience → Rear 
Occupant Alert  (Mukavuus → 
takamatkustajavaroitin) MOVE-
kytkimellc (  / ) ja paina OK-
painiketta ohjauspyurcllc.

Jos auto on varustettu tietoviihde-
jcrjestelmcllc, valinnan voi luytcc 
seuraavasta valikosta:
1. Paina tietoviihdejcrjestelmc 

SETUP-painiketta.
2. Valitse Vehicle →Convenience → 

Rear Occupant Alert  (Auto→ 
Mukavuus → takamatkustajava-
roitin) tietoviihdejcrjestelmcn 
ncytullc.

VAROITUS
Takamatkustajavaroitin (ROA) ei 
varsinaisesti havaitse esineitc tai 
matkustajia takaistuimella. Jcrjes-
telmc varoittaa kuljettajaa, ettc 
takaistuimella voi olla joku/jotain 
kcyttcen hyvckseen takaoven 
avaus- ja sulkemishistoriaa.

HUOMIO
Takamatkustajavaroitin (ROA) 
kcyttcc takaoven avaus- ja sulke-
mishistoriaa.
Takaoven kcyttuhistoria nollau-
tuu, kun kuljettaja katkaisee vir-
ran normaalisti, nousee autosta ja 
lukitsee oven kcyttcen etc-
avainta. Joten vaikka takaovea ei 
avata takamatkustajavaroittimen 
hclytys voi laueta.

OMQ4040109FI
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Esimerkiksi, jos kuljettaja ei 
lukitse ovat ja ajaa uudelleen, 
takamatkustajavaroittimen hcly-
tys voi laueta.

VAROITUS
Oven lukitusjcrjestelmc ei ehkc 
toimi, jos schkujcrjestelmcssc on 
vikaa. Ohjaa siis lapsimatkustajia 
avaamaan ja sulkemaan auton oven 
kcsin, ennen kuin hctctilanne ilme-
nee. Ncin he voivat avata oven kcsin 
mahdollisessa hctctilanteessa.

Kuljettajan istuimen asennon 
tallennusjcrjestelmc (jos kuuluu 
varustukseen)

Kuljettajan istuimen asennon tallen-
nusjcrjestelmc tallentaa ja palaut-
taa seuraavat asetukset 
yksinkertaisesti painikkeen painal-
luksella.

Kuljettajan istuimen asento
ulkotaustapeilin asento
Kojelaudan valaistuksen voimak-
kuus.
Head-up-ncytun (HUD) asento ja 
kirkkaus (jos kuuluu varusteisiin)

VAROITUS
Clc koskaan yritc kcyttcc kuljetta-
jan istuimen asentojcrjestelmcc, 
kun auto liikkuu.
Tcstc voi seurata hallinnan menetys 
ja onnettomuus, joka voi aiheuttaa 
kuoleman, vakavia vammoja tai 
omaisuusvahinkoja.

OMQ4040004
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HUOMAA
Jos akku irrotetaan, muistiase-
tukset katoavat.
Jos kuljettajan istuimen asennon 
tallennusjcrjestelmc ei toimi nor-
maalilla tavalla, suosittelemme, 
ettc viet auton valtuutetulle Kia-
jclleenmyyjclle, jonka luon jcrjes-
telmc tarkastetaan.

Asentojen tallentaminen muistiin
1. Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-

NISTYS/PYSCYTYS -painike ON-
asennossa.

2. Sccdc kuljettajan istuimen 
asento, ulkopuolisen taustapeilin 
asento ja kojelaudan valaistuksen 
voimakkuus halutuiksi.

3. Paina SET-painiketta. Jcrjestelmc 
piippaa kerran ja ncyttcc LCD-
ncytussc ilmoituksen Press but-
ton to save settings  (Tallenna 
asetukset painiketta painamalla).

4. Paina muistipainikkeista (1 tai 2) 
neljcn sekunnin kuluessa. Jcrjes-
telmc piippaa kahdesti, kun asen-
not on tallennettu muistiin.

5. LCD-ncytussc nckyy ilmoitus 
Settings 1 (or 2) saved  (Asetuk-
set 1 (tai 2) asetukset tallen-
nettu).

Asentojen palauttaminen muistista
1. Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-

NISTYS/PYSCYTYS -painike ON-
asennossa.

2. Paina haluttua muistipainiketta (1 
tai 2). Jcrjestelmc piippaa kerran, 
minkc jclkeen kuljettajan istui-
men asento, ulkotaustapeilin 
asento ja kojelaudan valaistuksen 
voimakkuus ja head-up -ncytun 
korkeus/kirkkaus palautetaan 
automaattisesti muistiin tallen-
netun asetuksen mukaisiksi.

3. LCD-ncytussc nckyy ilmoitus 
Settings 1 (or 2) applied  (Ase-
tukset 1 (tai 2) otettu kcyttuun).
Kun muistipaikan 1  asetuksia 
palautetaan ja SET- tai 1-paini-
ketta painetaan, asetusten 
palauttaminen keskeytyy tilapci-
sesti. Painiketta 2  painamalla voi 
palauttaa muistipaikan 2 asetuk-
set.
Kun muistipaikan 2  asetuksia 
palautetaan ja SET- tai 2-paini-
ketta painetaan, asetusten 
palauttaminen keskeytyy tilapci-
sesti. Painiketta 1 painamalla voi 
palauttaa muistipaikan 1 asetuk-
set.
Kun tallennettuja asetuksia 
palautetaan ja jotakin kuljettajan 
istuimen, ulkopuolisen taustapeilin 
tai kojelaudan valaistuksen 
ohjauspainikkeista painetaan, 
kyseisen osan liike pyschtyy ja se 
liikkuu ohjauspainikkeen mukai-
seen suuntaan.
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Kuljettajan istuimen asennon tal-
lennusjcrjestelmcn nollaus

Kuljettajan istuimen asennon muis-
tijcrjestelmc ei toimi kunnolla, jcr-
jestelmc on alustettava seuraavalla 
tavalla:

Alustus.
1. Pyscytc auto ja avaa kuljettajan 

ovi pitcen virtalukko tai MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike ON-asennossa ja 
vaihteenvalitsin P (pysckuinti) -
asennossa.

2. Vedc kuljettajan istuin ccrimmci-
seen etuasentoon ja selkcnoja 
tcysin pystyasentoon kuljettajan 
istuimen etcisyyssccdun ja selkc-
nojan kulman (kallistuksen) sccti-
millc.

3. Paina SET-painiketta ja istuimen 
eteenpcin siirron kytkintc yhtc 
aikaa kahden sekunnin ajan.

Alustus kcynnissc:
1. Alustus alkaa ccnimerkin kuu-

luessa.
2. Istuin ja selkcnoja liikkuvat auto-

maattisesti taaksepcin. Ccni-
merkki kuuluu jatkuvasti 
jcrjestelmcn ollessa toiminnassa.

3. Alustus on valmis, kun istuin ja 
selkcnoja siirtyvct takaisin keski-
asentoon ja samalla kuuluu ccni-
merkki. Alustusprosessi ja 
ccnimerkki kuitenkin keskeytyvct 
seuraavissa tapauksissa:

Kuljettajan istuimen asentomuis-
tijcrjestelmcn painiketta paine-
taan
Kuljettajan istuimen korkeusscc-
dun kytkintc painetaan
Vaihteenvalitsin siirretccn P 
(pysckuinti) -asennosta muuhun 
asentoon.
Ajonopeus ylittcc 3 km/h.
Kuljettajan ovi suljetaan

Helppokcyttutoiminto (jos kuuluu 
varustukseen)

Jcrjestelmc siirtcc kuljettajan 
istuinta automaattisesti seuraa-
vasti:

Ilman clyavainjcrjestelmcc
Toiminto siirtcc kuljettajan 
istuinta taaksepcin, kun virta-
avain poistetaan virtalukosta ja 
kuljettajan puoleinen ovi avataan.
Toiminto siirtcc kuljettajan 
istuinta eteenpcin, kun virtalukko 
on ACC- tai ON-asennossa.

Clyavainjcrjestelmcllc
Toiminto siirtcc kuljettajan 
istuinta taaksepcin, kun MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike on OFF-asennossa ja 
kuljettajan puoleinen etuovi ava-
taan.
Se siirtcc kuljettajan istuinta 
eteenpcin, kun auto on kcynnissc 
tai kuljettajan puoleinen etuovi 
suljetaan ja clyavain on mukanasi.
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Voit ottaa helppokcyttutoiminnon 
kcyttuun tai poistaa sen kcytustc 
kcyttcjcn asetukset -tilassa LCD-
ncytullc. Lisctietoja on kohdassa 
"LCD-ncyttu" sivulla 4-78. Jos auto 
on varustettu liscnavigaatiotoimin-
nolla, katso erikseen toimitettavaa 
tietoviihdejcrjestelmcn opasta.

Takaluukku

VAROITUS
Pakokaasut
Jos ajat takaluukku auki, ajoneuvoon 
pccsee vaarallisia pakokaasuja, mikc 
voi aiheuttaa matkustajille vakavia 
vammoja tai kuoleman.
Jos on pakko ajaa takaluukku auki, 
pidc tuuletusaukot ja kaikki ikkunat 
auki, jotta ajoneuvoon pccsee 
enemmcn ilmaa ulkoa.

VAROITUS
Tavaratila
Matkustajat eivct koskaan saa olla 
tavaratilassa ajon aikana, koska 
siellc ei ole turvavuitc. Matkustajien 
tulee aina kcyttcc turvavuitc louk-
kaantumisen vclttcmiseksi onnetto-
muudessa tai ckillisessc 
pyschdyksessc.

Takaluukun avaaminen

OMQ4040009
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Takaluukku menee lukkoon tai sen 
lukitus aukeaa, kun kaikki ovet 
lukitaan tai niiden lukitus avataan 
lchettimellc (tai clyavaimella) tai 
ovien keskuslukituskytkimellc.
Vain takaluukun lukitus avautuu, 
jos lchettimen tai clyavaimen 
takaluukun lukituksen avaamis-
painiketta painetaan noin 1 
sekunti.
Jos takaluukun lukitus on avattu, 
luukun voi avata painamalla kah-
vaa ja vetcmcllc ylus.
Kun takaluukku on avattu ja sitten 
suljettu, takaluukku lukittuu auto-
maattisesti. (Kaikkien ovien on 
oltava lukossa.)

HUOMAA
Kylmcssc ja mcrcssc ilmastossa 
oven lukko ja oven mekanismit eivct 
vclttcmcttc toimi kunnolla jcctymi-
sen takia.

VAROITUS
Takaluukku kccntyy yluspcin. Var-
mista, ettc esineitc tai ihmisic ei ole 
lchellc auton takaosaa, kun avaat 
takaluukun.

HUOMIO
Varmista, ettc suljet takaluukun 
ennen kuin ajat autollasi. Takaluu-
kun kaasunostimet ja kiinnikkeet 

voivat vaurioitua, jos takaluukkua ei 
suljeta ennen ajoa.

Takaluukun sulkeminen

Takaluukun sulkemiseksi se on 
laskettava alas ja painettava tiu-
kasti kiinni. Varmista, ettc taka-
luukku on turvallisesti kiinni.

VAROITUS
Varmista, ettc kctesi, jalkasi ja muut 
kehonosasi ovat turvallisesti poissa 
tieltc, kun suljet takaluukun.

VAROITUS
Pakokaasut
Pidc takaluukku aina kokonaan sul-
jettuna, kun auto liikkuu. Jos taka-
luukku on auki tai raollaan, auton 
sisccn saattaa pccstc myrkyllisic 
pakokaasuja, joiden hengittcminen 
voi johtaa vakaviin terveysongel-
miin tai kuolemaan.

OMQ4040486L
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HUOMIO
Varmista, ettc takaluukun salvan ja 
lukon kielekkeen vclissc ei ole 
mitccn, kun suljet takaluukkua. Se 
voi vahingoittaa takaluukun salpaa.

Takaluukun hctcavauksen turvava-
pautin

Autosi on varustettu takaluukun 
hctcavausvivulla, joka on takaluukun 
alaosassa. Jos joku on vahingossa 
lukittu matkatavaratilaan.

Takaluukku voidaan avata seuraa-
vasti:
1. Aseta mekaaninen avain avai-

menreikccn.
2. Paina mekaaninen avain oikealle 

(1).
3. Tyunnc takaluukku ylus.

VAROITUS
Hctctilannetta varten ole tcysin 
tietoinen takaluukun hctcavauk-
sen sijainnista autossa ja siitc, 
miten avata takaluukku, jos jou-

dut vahingossa lukituksi matkata-
varatilaan.
Kukaan ei saa olla auton matkata-
varatilassa missccn tilanteessa. 
Tavaratila on erittcin vaarallinen 
paikka turmcyksen sattuessa.
Kcytc vapautusvipua vain hctcti-
lanteissa. Kcytc noudattaen 
ccrimmcistc varovaisuutta, eten-
kin auton liikkuessa.

VAROITUS
Clc tartu takaluukkua tukevaan 
osaan (kaasujousi), sillc se voi 
aiheuttaa vakavan vamman.

OMQ4H040014
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Schkutoiminen takaluukku (jos 
kuuluu varustukseen)
1. Schkutoimisen takaluukun avaus/

sulkemispainike

2. Schkutoimisen takaluukun kahva-
kytkin

3. schkutoimisen takaluukun sulke-
mispainike

4. schkutoimisen takaluukun luki-
tuspainike

5. Schkutoimisen takaluukun avaus/
sulkemispainike

OMQ4050262
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HUOMAA
Jos virtakytkin on ON-asennossa, 
schkutoiminen takaluukku voi toi-
mia, kun vaihde on P (pysckuinti) -
asennossa.

HUOMAA
Clc laita mitccn raskasta schkutoi-
miselle takaluukulle, kun kcyttelet 
schkutoimista takaluukkua. Clc kos-
kaan laita takaluukulle liscc painoa, 
sillc se voi vahingoittaa jcrjestelmcc.

VAROITUS
Clc koskaan jctc lapsia tai elcimic 
autoon ilman valvontaa. Lapset tai 
elcimet saattavat saada schkutoi-
misen takaluukun toimimaan ja vau-
rioittaa autoa tai aiheuttaa 
vammoja itselleen tai muille.

VAROITUS
Varmista ennen schkutoimisen (tai 
clykkccn) takaluukun avaamista tai 
sulkemista, ettc sen edessc ei ole 
esteitc. Kontakti schkutoimisen (tai 
clykkccn) takaluukun kanssa voi 
aiheuttaa autolle tai sen lchellc ole-
ville kohteille vakavia vaurioita.

HUOMIO
Clc avaa tai sulje schkutoimista 
takaluukkua kcsin. Tcmc voi vahin-
goittaa schkutoimista takaluukkua. 
Clc kcytc liikaa voimaa sulkiessasi 
schkutoimista takaluukkua, jos se 
tcytyy sulkea kcsin akkuvarauksen 
purkauduttua tai katkettua.

VAROITUS
Varmista, ettc takaluukun lchellc ei 
ole ihmisic tai esineitc ennen schku-
toimisen takaluukun avaamista tai 
sulkemista. Odota ennen auton las-
taamista tai purkamista, ettc taka-
luukku pyschtyy.

Takaluukun avaaminen

Schkutoiminen takaluukku aukeaa 
automaattisesti seuraavissa tilan-
teissa:

OMQ4040488L
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Paina clyavaimessa olevaa schku-
toimisen takaluukun avauspaini-
ketta noin sekunnin ajan.

Paina schkutoimisen takaluukun 
avauspainiketta noin 1 sekunti.
Luukun liike voidaan keskeyttcc 
hctctilanteessa painamalla sch-
kuisen takaluukun painiketta 
lyhyesti.

Paina takaluukun kahvan avaus-
painiketta clyavaimen ollessa 
lchettyvillc. Jos kaikkien ovien 
lukitus on avattu, takaluukun voi 
avata ilman clyavainta.

Takaluukun sulkeminen

Schkutoiminen takaluukku sulkeu-
tuu automaattisesti seuraavissa 
tilanteissa:

Paina schkutoimisen takaluukun 
sulkemispainiketta noin 1 sekunti, 
kun takaluukku on auki.

Percluukku sulkeutuu ja lukittuu 
automaattisesti.
Luukun liike voidaan keskeyttcc 
hctctilanteessa painamalla sch-
kuisen takaluukun painiketta 
lyhyesti.
Paina schkutoimisen takaluukun 
sulkemispainiketta, kun taka-
luukku on auki.

OMQ4040502L
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Takaluukku sulkeutuu automaat-
tisesti.
Paina schkutoimisen takaluukun 
lukituspainiketta, kun takaluukku 
on auki.

Percluukku sulkeutuu ja lukittuu 
automaattisesti.

Olosuhteet, joissa schkutoiminen 
takaluukku ei aukea

Schkutoiminen takaluukku ei avaudu 
auton liikkuessa yli 3km/h (2mph) 
nopeudella.

VAROITUS
Jos takaluukku on auki ajon aikana, 
kuuluu varoitusccni nopeuden ylit-
tcessc 3km/h (2mph). Pyscytc auto 
viipymcttc turvalliseen paikkaan ja 
tarkista, onko takaluukku auki.

HUOMIO
Clc kcytc schkutoimista takaluuk-
kua yli 5 kertaa perckkcin.
Takaluukun jcrjestelmc voi vaurioi-
tua. Jos kara on rasittunut jatkuvan 
kcytun takia, ccnimerkki kuuluu 3 
kertaa eikc schkutoiminen taka-
luukku toimi. Tclluin schkutoimista 
takaluukkua ei pidc kcyttcc yhteen 
minuuttiin.

HUOMAA
Schkutoimista takaluukkua voi 
kcyttcc, kun moottori ei ole kcyn-
nissc. Schkutoimisen takaluukun 
kcyttcminen kuluttaa kuitenkin 
paljon virtaa. Clc kcytc schkutoi-
mista takaluukkua liikaa, jotta 
akkuvaraus ei purkaudu, esimer-
kiksi yli 10 kertaa perckkcin.
Jotta akku ei tyhjenisi, clc jctc 
schkutoimista takaluukkua auki 
pitkcksi aikaa.
Clc muokkaa tai korjaa schkutoi-
mista takaluukkua. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

OMQ4H050031
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Clc kcytc schkutoimista taka-
luukkua, kun nostat autoa tunkilla 
esimerkiksi renkaan vaihtoa tai 
korjaustyutc varten. Se voi 
aiheuttaa schkutoimisen takaluu-
kun toimintahciriuitc.
Kylmcssc ja kosteassa ilmastossa 
schkutoiminen takaluukku ei ehkc 
toimi oikein jcctymisen vuoksi.

Automaattinen peruutus

Jcrjestelmc tunnistaa kasvaneen 
vastuksen, jos schkutoiminen taka-
luukku osuu avautuessaan esinee-
seen tai kehon osaan.

Jos takaluukkua avattaessa 
havaitaan vastusta, se pyschtyy 
ja liikkuu vastakkaiseen suuntaan.
Jos takaluukkua suljettaessa 
havaitaan vastusta, se pyschtyy 
ja liikkuu vastakkaiseen suuntaan.

Jcrjestelmc ei saata havaita kasva-
nutta heikkoa vastusta, esimerkiksi 
takaluukun osuessa pehmeccn tai 
ohueen esineeseen tai jos taka-
luukku on lchellc lukitusasentoa. Jos 
automaattinen peruutusjcrjestelmc 
joutuu keskeyttcmccn avaus- tai 
sulkemistoiminnon useammin kuin 
kahdesti, se saattaa pyscyttcc 
takaluukun tchcn asentoon. Tar-
kista tclluin ympcristu ja avaa taka-
luukku uudelleen automaattisesti.

VAROITUS
Clc testaa automaattisen peruu-
tuksen toimintaa laittamalla esi-
merkiksi kcttc tai jotain esinettc 
schkutoimisen takaluukun 
esteeksi.
Clc koskaan kcytc schkutoimista 
takaluukkua raskaiden esineiden 
kanssa (esim. pyurct). Se voi 
vahingoittaa takaluukkua.

Miten schkutoiminen takaluukku 
nollataan

Jos auton akku on tyhjentynyt tai 
irrotettu tai jos takaluukun sulake 
on irrotettu tai vaihdettu, tee taka-
luukun toiminnan alustus seuraa-
vasti normaalin toiminnan 
varmistamiseksi:
1. Varmista, ettc vaihde on P-asen-

nossa (pysckuinti).
2. Paina schkuisen takaluukun sul-

kemispainiketta ja takaluukun 
kahvan kytkintc samanaikaisesti 
yli 3 sekunnin ajan. (Ccnimerkki 
soi)

3. Sulje takaluukku kcsin.

Jos schkutoiminen takaluukku ei 
toimi kunnolla ym. menettelyn jcl-
keen, jcrjestelmc tarkastettava 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
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HUOMAA
Jos schkutoiminen takaluukku ei 
toimi vielckccn oikein, varmista, 
ettc vaihde on oikeassa asennossa.

Schkutoimisen takaluukun nopeu-
den scctu

Voit scctcc schkutoimisen takaluu-
kun toimintanopeutta menemcllc 
tietoviihdejcrjestelmcn mittaristo-
asetusten kohtaan "User Settings 
(Kcyttcjcn asetukset)→ Door (Ovi) 
→ Power tailgate speed (Schkutoi-
misen takaluukun nopeus) → Nor-
mal (Normaali)/Fast (Nopea)".

Jos schkutoiminen takaluukkutoi-
minto on poissa kcytustc tai 
takaluukku ei ole tcysin kiinni, et 
voi scctcc schkutoimisen taka-
luukun nopeutta.
Schkutoimisen takaluukun alusta-
vana nopeusasetuksena on Fast  
(nopea).

Jos kaipaat lisctietoja, katso "LCD-
ncyttu" sivulla 4-78.

Schkutoimisen takaluukun sccdet-
tcvc avautumiskorkeus (jos kuuluu 
varustukseen)

Kuljettaja voi scctcc takaluukun 
avautumiskorkeuden noudatta-
malla seuraavia ohjeita.

Takaluukun avauskorkeutta voi scc-
tcc mittariston asetuksista tai tie-
toviihdejcrjestelmcstc.

Voit scctcc schkutoimisen takaluu-
kun avautumiskorkeutta mene-
mcllc kohtaan "User Settings 
(Kcyttcjcn asetukset)→ Door (Ovi) 
→ Power Tailgate Opening Height 
(Schkutoimisen takaluukun avaus-
korkeus)" → "Level 1 (Taso 1)/Level 
2 (Taso 2)/Level 3 (Taso 3)/Full Open 
(Tcysin auki)/User Height Setting 
(Kcyttcjcn korkeusasetus) .

Voit scctcc takaluukun korkeutta 
seuraavasti:
1. Sccdc takaluukku sopivalle kor-

keudelle.
2. Paina schkutoimisen takaluukun 

sulkupainiketta noin 3 sekunti.
3. Kun ccnimerkki soi, scctu on 

tehty.

Toimitettaessa asetuksen "User 
Height Setting" (Kcyttcjcn korkeus-
asetus) arvo on "Full Open" (Tcysin 
auki).

OMQ4050215FI
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Takaluukku aukeaa kuljettajan mcc-
rittcmccn korkeuteen.

Jos autoon on asennettu tietoviih-
dejcrjestelmc, voit tutustua asetuk-
siin tietoviihdejcrjestelmcn 
pikaoppaassa olevan QR-koodin 
avulla.

Clykcs takaluukku, automaatti-
avaus (jos kuuluu varustukseen)

Clyavaimella varustetuissa autoissa 
percluukun voi avata clykkccn taka-
luukun avulla Auto Open -jcrjestel-
mcllc.

Miten kcyttcc clykcstc takaluuk-
kua Auto Open -jcrjestelmcllc.

Takaluukun voi avata yhden koske-
tuksen aktivoinnilla, jos kaikki alla 
olevat ehdot tcyttyvct.

15 sekunnin kuluttua, kun kaikki 
ovet on suljettu ja lukittu
Olet havaintoalueella yli 3 sekun-
tia.

HUOMAA
Clykcs takaluukku, jossa on Auto 
Open -toiminto, ei toimi, kun:

Clyavain havaitaan 15 sekunnin 
kuluessa ovien sulkemisen ja 
lukitsemisen jclkeen, ja se havai-
taan jatkuvasti.
Clyavain havaitaan 15 sekunnin 
kuluessa ovien sulkemisen ja 

OMQ4040011
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lukitsemisen jclkeen, ja se havai-
taan enintccn 1,5 m etuoven kah-
voista. (autot, jossa on 
tervetulovalot)
Jotain ovea ei ole lukittu tai sul-
jettu
Clyavain on autossa.

1. Asetukset
Jotta voisit aktivoida automaatti-
avauksella varustetun takaluukun, 
mene kcyttcjcn asetustilaan ja 
valitse clykcs takaluukku LCD-
ncytullc.
Lisctietoja on kohdassa "LCD-
ncyttu" sivulla 4-78.

2. Havaitseminen ja hclytys

Jos olet havaintoalueella (50 100 
cm [20 40 tuumaa] auton 
takana) ja hallussasi on clyavain, 
varoitusvalot vilkkuvat ja ccni-
merkki soi ilmoituksena siitc, ettc 
clyavain on havaittu, ja taka-
luukku aukeaa.

HUOMAA
Clc lchesty havainnointialuetta, ellet 
halua, ettc takaluukku avautuu. Jos 
menet vahingoissa havainnointi-
alueelle ja varoitusvalot ja ccni-
merkki alkavat toimia, poistu 
havainnointialueelta clyavaimen 
kanssa. Takaluukku pysyy kiinni.

3. Automaattinen avaus

Hctcvilkut vclchtcvct, ccnimerkki 
kuuluu kaksi kertaa ja sitten taka-
luukku aukeaa.

VAROITUS
Varmista, ettc suljet takaluukun, 
ennen kuin ajat autollasi.
Varmista, ettc takaluukun lchellc 
ei ole ihmisic tai esineitc ennen 
takaluukun avaamista tai sulke-
mista.
Varmista, ettc tavarat takaluukun 
lchellc eivct tule ulos, kun taka-
luukku avataan mcessc. Se voi 
aiheuttaa vakavan vamman.

OMQ4040013
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Muista deaktivoida clykcs taka-
luukku ja sen automaattiavaus, 
kun peset autoa. Muuten taka-
luukku voi avautua arvaamatta.
Avain tulee pitcc poissa lasten 
ulottuvilta. Lapset voivat vahin-
gossa avata clykccn takaluun ja 
sen automaattiavauksen leikkies-
sccn auton lchellc.

Miten clykcs takaluukku ja sen 
automaattiavaus deaktivoidaan 
clyavaimen avulla.

1. Oven lukko
2. Oven lukituksen avaaminen
3. Takaluukku auki

Jos painat jotain clyavaimen paini-
ketta havaitsemisen ja hclytyksen 
vaiheessa, automaattiavauksella 
varustetun clykkccn takaluukun toi-
minto deaktivoituu.

Varmista, ettc tiedct, miten auto-
maattiavauksella varustetun clyk-
kccn takaluukun toiminta 
katkaistaan hctctilanteissa.

HUOMAA
Jos painat oven lukituksen avaus-
painiketta (2), automaattiavauk-
sella varustetun clykkccn 
takaluukun toiminta katkeaa vcli-
aikaisesti. Jos et avaa mitccn ovea 
30 sekunnin siscllc, automaatti-
avauksella varustetun clykkccn 
takaluukun toiminta aktivoituu 
uudelleen.
Jos painat takaluukun avauspaini-
ketta (3) yli 1 sekunnin ajan, taka-
luukku aukeaa.
Jos painat oven lukituspainiketta 
(1) tai takaluukun avauspainiketta 
(3), kun automaattiavauksella 
varustetun clykkccn takaluukun 
toiminta ei ole havaitsemisen ja 
hclytyksen tilassa, automaatti-
avauksella varustetun clykkccn 
takaluukun toiminta ei katkea.
Jos olet katkaissut automaatti-
avauksella varustetun clykkccn 
takaluukun toiminnan clyavaimen 
painikkeella, automaattiavauk-
sella varustetun clykkccn taka-
luukun toiminnan voi aktivoida 
uudestaan sulkemalla ja lukitse-
malla kaikki ovet.

OMQ4040499L
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Alueen havainnoiminen

Clykcs takaluukku ja sen auto-
maattiavaus toimivat antamalla 
ccnimerkin, jos clyavain havaitaan 
50 100 cm etcisyydellc.
Hclytys katkeaa, jos clyavain vie-
dccn pois havainnointialueelta 
havaitsemisen ja hclytyksen vai-
heessa.

HUOMAA
Clykcs takaluukku ja sen auto-
maattiavaus ei toimi, jos tapahtuu 
jokin seuraavista:
- Clyavain on lchellc radiolche-

tintc, kuten radioasemaa tai 
lentokenttcc, mikc voi hciritc 
lchettimen normaalia toimin-
taa.

- Clyavain on lchellc kaksisuun-
taista mobiiliradiota tai matka-
puhelinta.

- Toisen auton clyavainta kcyte-
tccn lchellc autoasi.

Havaintoalue voi supistua tai laa-
jeta, kun:
- Toisen puolen rengas nostetaan 

ylus renkaan vaihtamiseksi tai 
auton tarkistamiseksi.

- Auto on vinossa, koska se on 
pysckuity rinteeseen tai pccl-
lystcmcttumclle tielle.

OMQ4H040015L
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Ikkunat

Tcmcn auton ovet on varustettu schkutoimisilla ikkunoilla, jota voi kcyttcc 
kytkimellc.

1. Kuljettajan oven schkutoimisen ikkunan kytkin
2. Etumatkustajan oven schkutoimisen ikkunan kytkin
3. Takaoven (vasen) schkutoimisen ikkunan kytkin
4. Takaoven (oikea) schkuikkunan kytkin
5. Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
6. Automaattinen schkutoiminen ikkuna ylus/alas
7. Schkuikkunoiden lukituskytkin

OMQ4040016
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HUOMAA
Kylmcssc ja mcrcssc sccssc schku-
toimiset ikkunat eivct ehkc toimi 
oikein jcctymisen vuoksi.

Virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik-
keen on oltava ON-asennossa, jotta 
schkutoiminen ikkuna toimii.

Jokaisessa ovessa on schkuikkunan 
kytkin joka ohjaa kyseisen oven 
ikkunaa. Kuljettajalla on schkuikku-
noiden lukituspainike, jolla voidaan 
estcc matkustajien ikkunoiden toi-
minta. Schkutoimisia ikkunoita voi 
kcyttcc noin 3 minuutin ajan sen jcl-
keen, kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike laitetaan ACC- 
tai LOCK-asentoon. Jos etuovi ava-
taan, schkuikkunoita ei voi kuiten-
kaan kcyttcc edes tcmcn 3 
minuutin jakson aikana.

Kuljettajan ikkunassa pccikkunakyt-
kin, joka ohjaa auton kaikkia ikku-
noita.

Jos ikkunaa ei voi sulkea, koska jokin 
esine estcc sen, poista este ja sulje 
ikkuna.

HUOMAA
Ajettaessa takaikkunat auki tai kat-
toluukku (jos kuuluu varusteisiin) 
avoinna (tai osittain auki), autossasi 
voi ilmetc tuulenpyurteitc tai sykki-
vcc melua. Tcmc melu on normaalia 
ja sitc voidaan vchentcc tai poistaa 
seuraavilla toimenpiteillc. Jos melu 
ilmenee yhden tai molempien 
takaikkunoiden ollessa auki, avaa 
molempia etuikkunoita noin tuu-
man verran (2,5 cm). Jos edelleen 
huomaat melua kattoikkunan 
ollessa auki, sulje aukko pienem-
mclle.

VAROITUS
Clc asenna ikkunoiden alueelle 
mitccn liscvarusteita. Se voi vaikut-
taa kiinnijccmissuojaukseen.
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Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

Voit avata ja sulkea ikkunat schkuik-
kunoiden kytkimellc.

Tyyppi A

Ikkunan avaamiseksi ja sulkemiseksi 
on vastaavan kytkimen etuosaa pai-
nettava alas tai vedettcvc ylus 
ensimmciseen pykclccn (5).

Tyyppi B - Ikkunan automaattinen 
nosto/lasku (jos kuuluu varustuk-
seen)

Schkuikkunan kytkimen hetkellinen 
painaminen tai vetcminen toiseen 
kohtaan (6) laskee tai nostaa ikku-
nan kokonaan, vaikka kytkin vapau-
tettaisiin. Pyscytc ikkunan 
haluttuun asentoon ikkunan ollessa 
toiminnassa vetcmcllc ylus tai pai-
namalla alas ja vapauttamalla kytki-
men.

Nollataksesi schkuikkunat

Jos schkuikkuna ei toimi normaalisti, 
automaattinen schkuikkunajcrjes-
telmc on nollattava seuraavasti:
1. Kccnnc virtalukko tai MOOTTO-

RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike ON-asentoon.

2. Sulje ikkuna ja jatka schkuikkunan 
kytkimen vetcmistc vchintccn 1 
sekunnin ajan, kun ikkuna on sul-
jettu.

Automaattinen peruutus (jos kuu-
luu varustukseen)

OMQ4040444

OMQ4040445
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Jos jokin esine tai kehon osa estcc 
ikkunan liikkeen yluspcin, ikkuna 
havaitsee esteen ja lopettaa liikkeen 
yluspcin. Ikkuna laskeutuu sitten 
noin 30 cm (11,8 tuumaa), jotta 
esine voidaan poistaa.

Jos ikkuna havaitsee vastuksen kun 
en kytkintc vedetccn ylus jatku-
vasti, ikkuna lopettaa liikkeen ylus-
pcin ja laskeutuu sitten noin 2,5 cm 
(1 tuuma).

Jos schkuikkunan kytkintc vedetccn 
jatkuvasti ylus uudelleen viiden 
sekunnin kuluessa siitc, kun auto-
maattinen ikkunan peruutusominai-
suus on laskenut ikkunaa, 
automaattinen ikkunan peruutuso-
minaisuus ei toimi.

HUOMAA
Ikkunan automaattinen peruutuso-
minaisuus on aktiivinen vain, kun 
Automaattinen nosto -toimintoa 
on kcytetty vetcmcllc kytkin ylus. 
Automaattinen peruutustoiminto ei 
toimi, jos ikkuna on nostettu puoli-
vcliin schkuikkunoiden kytkimellc.

VAROITUS
Voit vclttcc mahdolliset loukkaantu-
miset tai ajoneuvovauriot tarkista-
malla aina mahdolliset esteet ennen 
ikkunan nostamista. Automaattinen 
peruutusmekanismi ei ehkc havaitse 
vastusta, jos ikkunalasin ja ikkunan 
ylckanavan vcliin on jccnyt alle 4 
mm (0,16 tuuman) kokoisia esineitc, 
eikc ikkuna siten pyschdy ja palaa 
taaksepcin.

VAROITUS
Automaattinen peruutustoiminto ei 
aktivoidu, kun schkuikkunajcrjestel-
mcc nollataan.
Varmista ennen ikkunan sulke-
mista, ettc kehon osat tai muut esi-
neet ovat turvallisesti poissa reitiltc, 
jotta vcltetccn vammat ja auton 
vauriot.

Schkutoimisen ikkunan lukituspai-
nike

Kuljettaja voi poistaa kcytustc taka-
matkustajien schkuikkunoiden kyt-
kimet painamalla schkuikkunoiden 
lukituspainiketta lukitusasentoon 
(painettu).
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Kun schkuikkunoiden lukituspaini-
ketta painetaan:

Kuljettajan pcckytkin voi kcyttcc 
kaikkia matkustajien schkuikku-
noita.
Etumatkustajan kytkin voi kcyt-
tcc etumatkustajan schkuikku-
naa.
Takamatkustajien kytkin ei voi 
kcyttcc takamatkustajien sch-
kuikkunaa.

* Jos schkutoimisen ikkunan lukitus-
kytkintc kcytetccn (merkkivalo 
syttyy), takamatkustaja ei voi 
avata takaovea (jos varusteena 
schkuinen lapsilukkojcrjestelmc). 
Lisctietoja on kohdassa "Elektroni-
nen lapsilukkojcrjestelmc (jos kuu-
luu varustukseen)" sivulla 4-23.

HUOMIO
Schkuikkunajcrjestelmcn mahdol-
lisen vaurioitumisen estcmiseksi 
clc avaa tai sulje kahta tai useam-
paa ikkunaa samaan aikaan. Tcmc 

myus varmistaa sulakkeen pitkcn 
kcyttuicn.
Clc koskaan yritc kcyttcc kuljet-
tajan oven mestarikytkintc ja 
yksittcisten ovien ikkunan kytki-
mic samaan aikaan eri suuntiin. 
Jos tcmc tehdccn, ikkuna pysch-
tyy eikc sitc voi avata tai sulkea.

VAROITUS
Ikkunat

CLC KOSKAAN jctc avainta 
autoosi lasten kanssa ilman val-
vontaa, kun moottori on kcyn-
nissc.
CLC KOSKAAN jctc lasta autoon 
ilman valvontaa. Hyvin nuoretkin 
lapset voivat vahingossa saada 
auton liikkumaan, tarttua ikkunoi-
hin tai muulla tavalla loukata 
itseccn tai muita.
Tarkista aina kaksi kertaa, ettc 
ikkunassa ei ole kcsivartta, kcttc, 
pcctc tai muita esteitc, ennen 
kuin suljet ikkunan.
Clc anna lasten leikkic schkuikku-
noilla. Pidc kuljettajan schkuikku-
nan lukituspainike LOCK-
asennossa (painettuna). Lasten 
tahattomasta ikkunoiden kcy-
tustc voi aiheutua VAKAVA 
VAMMA.
Clc laita pcctc tai jcsenic ulos 
ikkunasta, kun auto liikkuu.

OMQ4040017
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Konepelti

Konepelti peittcc moottoritilan.

Avaa konepelti, jos moottoritilassa 
on tehtcvc huoltotuitc tai moottori-
tila on tarkistettava.

Konepellin avaaminen
1. Vedc vapautusvipua avataksesi 

konepellin salvan. Konepelti pon-
nahtaa hieman auki.

VAROITUS
Avaa konepelti, kun olet alus sam-
muttanut moottorin tasaiselle pin-
nalle, laita vaihde asentoon P 
(pysckuinti) ja kytke seisontajarru.

2. Siirry auton etupuolelle, nosta 
konepeltic hieman, paina siscpuo-
lista turvasalpaa (1) vasemmalle 
ja nosta konepelti (2).

Konepelti auki -varoitus

Konepellin varoitusviesti tulee LCD-
ncyttuun, jos konepelti on auki.

Varoitusccni toimii, kun autoa aje-
taan yli 3 km/h (2 mph) konepelti 
auki.

Konepellin sulkeminen
1. Ennen kuin suljet konepellin, tar-

kista seuraavat:
Kaikkien moottoritilan tcyttu-
korkkien on oltava oikein pai-
koillaan.

OMQ4040018
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Kaikki hansikkaat, rctit ja muu 
palava materiaali on poistettu 
moottoritilasta.

2. Laske konepeltic alaspcin, kunnes 
se on noin 30 cm kiinni-asennon 
ylcpuolelle, ja pccstc se sitten 
putoamaan. Varmista, ettc se 
lukittuu paikoilleen.

3. Tarkista, ettc konepelti on men-
nyt kunnolla kiinni.

Jos konepeltic voi nostaa hie-
man, se ei ole turvallisesti 
lukittu.
Avaa se uudelleen ja sulje hie-
man suuremmalla voimalla.

VAROITUS
Ennen kuin suljet konepellin, var-
mista, ettc kaikki esteet on pois-
tettu sen aukosta. Jos konepelti 
yritetccn sulkea, kun siinc on 
este, voi aiheutua omaisuusvahin-
koja tai vakava henkiluvamma.
Clc jctc hanskoja, rcttejc tai 
mitccn tulenarkaa materiaalia 
moottoritilaan. Jos teet niin, kuu-
muus voi aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS
Tarkista aina ennen ajoon lchtuc 
kaksi kertaa varmistaaksesi, ettc 
konepelti on tiukasti lukittunut 
paikoilleen. Jos sitc ei ole salvattu, 
konepelti voi avautua ajon aikana, 
nckyvyys eteenpcin menetetccn 

tcysin, jolloin seurauksena voi olla 
onnettomuus.
Clc siirrc autoa konepelti auki. 
Konepelti peittcc nckyvyyden 
eteenpcin, joten seurauksena voi 
olla onnettomuus.
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Polttoaineen tcyttuluukku

Polttoaineen tcyttuluukku tcytyy 
avata ja sulkea kcsin auton ulkopuo-
lelta.

Polttoaineen tcyttuluukun avaami-
nen
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, ettc kaikki ovet ovat 

lukitsemattomia.
3. Paina polttoaineen tcyttuluukun 

takakeskireunaa.

4. Avaa polttoaineen tcyttuluukku 
(1) kokonaan vetcmcllc sitc ulos-
pcin.

Bensiini

Diesel

5. Poista polttoainesciliun korkki (2) 
kiertcmcllc sitc vastapcivccn. 
Saatat kuulla sihisevcc ccntc, kun 
paine sciliun siscllc tasoittuu.

6. Aseta korkki tcyttuluukkuun.

HUOMAA
Polttoaineen tcyttuluukku, kun 
kaikkien ovien lukitus on avattu.
Polttoaineen tcyttuluukun lukituk-
sen purkaminen:

Paina clyavaimen avauspaini-
ketta.
Paina kuljettajan oven kcsinojan 
koristeessa olevaa keskuslukituk-
sen avauspainiketta. Polttoai-
neen tcyttuluukku lukittuu, kun 
kaikki ovet ovat lukittuja.

Lukitaksesi polttoaineen tcyttuluu-
kun oven:

Paina clyavaimen lukituspaini-
ketta.
Paina kuljettajan oven kcsinojan 
koristeessa olevaa keskuslukituk-
sen lukituspainiketta.

OMQ4H040016
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* Kaikki ovet lukitaan automaatti-
sesti, kun auton nopeus ylittcc 
15 km/h (9 mph). Myus polttoai-
neluukku lukitaan, kun auton 
nopeus ylittcc 15 km/h (9 mph).

VAROITUS
Tarkista ennen tankkaamista, minkc 
tyyppistc polttoainetta ajoneuvosi 
kcyttcc.
Jos dieselpolttoainetta laitetaan 
bensiinimoottoriin tai bensiinic die-
selmoottoriin, polttoainejcrjestelmc 
voi vahingoittua ja aiheuttaa autolla 
vakavan vaurion.

HUOMAA
Jos polttoaineen tcyttuluukku ei 
avaudu koska sen ympcrillc on jcctc, 
napauta sitc kevyesti tai vedc luuk-
kua murtaaksesi jccn luukun avaa-
miseksi. Clc vccnnc luukkua. 
Tarvittaessa suihkuta luukun ympc-
ristuc hyvcksytyllc sulatusnesteellc 
(clc kcytc pakkasnestettc) tai siirrc 
auto lcmpimcnpccn paikkaan, jotta 
jcc sulaa.

Polttoaineen tcyttuluukun sulke-
minen
1. Kiinnitc polttoainesciliun korkki 

kiertcmcllc sitc myutcpcivccn, 
kunnes se napsahtaa .

2. Sulje polttoaineen tcyttuaukon 
luukku painamalla sen takareu-
nan keskiosaa.

HUOMAA
Laita auton ovi LOCK-asentoon, kun 
polttoaineen tcyttuluukku on tcysin 
suljettu tcyttuluukun lukitsemiseksi.
Polttoaineen tcyttuluukku ei ole 
tcysin kiinni, tcyttuluukkua ei voi 
lukita.

HUOMIO
Pidc ovi LOCK-asennossa, kun autoa 
pestccn (esim. painepesuri, auton 
automaattipesuri jne.)

VAROITUS
Bensiini on erittcin tulenarkaa ja 
rcjchdysvaarallista. Jos ncitc ohjeita 
ei noudateta, seurauksena voi olla 
VAKAVA VAMMA tai KUOLEMA:

Lue ja noudata kaikkia bensiinia-
semalla olevia varoituksia.
Ennen tankkausta huomioi poltto-
aineen syutun hctckatkaisin, jos 
asemalla on sellainen.
Ennen kuin kosketat polttoaineen 
tcyttupistoolia poista mahdollinen 
staattisen schkun kertymc kos-
kettamalla paljaalla kcdellc auton 
metalliosaa turvallisen etcisyyden 
pccssc polttoaineen tcytun kau-
laa, suutinta tai muuta kaasulch-
dettc.
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Clc kcytc matkapuhelimia tcytun 
aikana. Schkuvirta ja/tai schkuiset 
hciriut matkapuhelimista voivat 
mahdollisesti sytyttcc polttoai-
nehuyryt ja aiheuttaa tulipalon.
Clc mene takaisin autoon, kun olet 
aloittanut tankkauksen. Voit 
aiheuttaa staattisen schkun ker-
tymcn koskettamalla, hankaa-
malla tai liu uttamalla esinettc tai 
kangasta, joka pystyy tuotta-
maan staattista schkuc. Staatti-
sen schkun purkaus voi sytyttcc 
polttoainehuyryt ja aiheuttaa tuli-
palon. Jos sinun on mentcvc 
takaisin autoon, poista uudelleen 
mahdollinen staattinen schku 
koskettamalla paljaalla kcdellc 
auton metalliosaa etccllc poltto-
aineen tcytun kaulasta, suutti-
mesta tai muuta bensiinic 
siscltcvcstc osasta.
Kun tankkaat, laita vaihde P 
(pysckuinti) -asemaan, kytke sei-
sontajarru ja laita virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike LOCK/OFF -
asentoon.
Moottoriin liittyvien schkuosien 
tuottamat kipinct voivat sytyttcc 
polttoainehuyryt ja aiheuttaa tuli-
palon.

Kun kcytct hyvcksyttyc polttoai-
neen kuljetusastiaa niin varmista, 
ettc asetat astian maahan ennen 
tankkausta. Staattisen schkun 
purkaus astiasta voi sytyttcc 
polttoainehuyryt ja aiheuttaa tuli-
palon. Kun tankkaus on alkanut, 
kosketus paljaan kctesi ja auton 
vclillc on scilytettcvc, kunnes 
polttoainesciliu on tcynnc.
Kcytc vain hyvcksyttyjc kannet-
tavia muovisia polttoaineastioita, 
jotka on tarkoitettu bensiinin kul-
jetukseen ja scilytykseen.
Clc kcytc tulitikkuja tai sytytintc, 
clckc tupakoi tai jctc palavaa 
savuketta autoosi huoltoasemalla 
kcynnin ajaksi, erityisesti tank-
kauksen aikana.
Clc ylitcytc tai lisctankkaa autosi 
polttoainesciliutc. Se voi aiheut-
taa bensiinin vuotamista yli.
Jos tankkauksen aikana syttyy 
tulipalo, poistu auton lcheltc ja 
ota vclittumcsti yhteyttc hctcnu-
meroon. Noudata kaikkia heidcn 
antamiaan turvaohjeita.
Jos paineenalaista polttoainetta 
suihkuaa ulos, se voi kastella 
vaatteesi tai ihosi, altistaen sinut 
tulipalolle ja palovammoille. Poista 
aina polttoainesciliun korkki varo-
vasti ja hitaasti. Jos korkista pur-
kautuu polttoainetta tai kuulet 
sihisevcn ccnen, niin odota, kun-
nes se lakkaa kokonaan ennen 
kuin avaat korkin.
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Tarkista aina, ettc polttoaineen 
tcyttukorkki on hyvin kiinnitetty, 
jotta estetccn polttoaineen vuo-
taminen onnettomuustapauk-
sissa.

HUOMAA
Varmista, ettc liscct autoon poltto-
ainetta noudattaen kohtaa "Poltto-
ainevaatimukset" sivulla 1-2.

HUOMAA
Clc roiskuta polttoainetta auton 
ulkopinnoille. Mikc tahansa maali-
pinnalle roiskuva polttoaine voi 
vahingoittaa maalia.
Jos polttoaineen tcyttukorkki 
vaatii vaihtoa, kcytc vain alkupe-
rcistc Kia-korkkia tai vastaavaa 
ajoneuvollesi mccritettyc korkkia. 
Vccrc polttoaineen tcyttuaukon 
korkki voi aiheuttaa vakavia polt-
toainejcrjestelmcn tai pccstujen 
hallintajcrjestelmcn virhetoimin-
toja.

Panoraamakattoluukku (jos 
kuuluu varustukseen)

Jos autosi on varustettu kattoluu-
kulla, voit liu uttaa tai kallistaa sitc 
kattoluukun ohjausvivulla, joka on 
ylckonsolissa.

Kattoikkuna voidaan avata, sulkea 
tai kallistaa vain, kun virtakytkin tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on ON-asennossa.

Kattoluukku toimii 3 minuuttia, kun 
virtakytkin tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike laitettu 
OFF- tai ACC-asentoon.

Jos etuovet kuitenkin avataan, kat-
toikkunaa ei voi kcyttcc myuskccn 3 
minuutin aikana.

HUOMAA
Kylmissc ja mcrissc ilmastoissa 
kattoikkuna ei ehkc toimi oikein 
jcctcvien olosuhteiden takia..

ODL3049470L
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Kun auto pestccn tai se joutuu 
rankkasateeseen, niin varmista, 
ettc pyyhit kattoikkunalta mah-
dollisen veden ennen kuin kcytct 
sitc.

VAROITUS
Clc koskaan sccdc kattoluukkua 
tai aurinkoverhoa ajon aikana. 
Tcmc voi johtaa hallinnan mene-
tykseen ja aiheuttaa onnetto-
muuden, mistc seuraa kuolema, 
vakavia vammoja tai omaisuusva-
hinkoja.
Varmista, ettc pcct ja muut 
kehon osat ja esineet ovat pois 
tieltc ennen kuin kcytct kattoik-
kunaa.
Clc kurota pcctcsi, kcsivarsiasi tai 
vartaloasi ulos kattoikkunasta 
ajon aikana, jotta vcltetccn vaka-
vat vammat.
Clc jctc moottoria kcyntiin ja 
avainta autoosi lasten kanssa 
ilman valvontaa.
Ilman valvontaa jccneet lapset 
voivat kcyttcc kattoikkunaa, 
mistc voi aiheutua vakavia vam-
moja.
Clc istu auton katolla. Se voi 
aiheuttaa vammoja tai auton vau-
rioitumisen.

HUOMAA
Clc jatka kattoikkunan ohjausvi-
vun kcyttcmistc sen jclkeen, kun 
kattoikkuna on tcysin auki, sul-
jettu tai kallistettu. Voi aiheutua 
vaurioita moottorille tai jcrjestel-
mcn komponenteille.
Varmista, ettc kattoluukku on 
kokonaan suljettu, kun poistut 
autostasi.
Jos kattoikkuna on auki, sen 
kautta voi vuotaa sadetta tai 
lunta kastelemaan sisustuksen tai 
se voi mahdollistaa varkauden.

Kattoluukku auki -varoitus

Jos kuljettaja sammuttaa moot-
torin kun kattoikkuna ei ole koko-
naan suljettu, kuuluu varoitusccni 
muutaman sekunnin ajan, ja avoi-
men kattoikkunan varoitus nckyy 
LCD-ncytullc.

OMQ4040131
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Jos kuljettaja sammuttaa moot-
torin ja avaa oven kun kattoikkuna 
ei ole tcysin suljettuna, LCD-ncy-
tullc nckyy varoitus, kunnes ovi 
on suljettu tai kattoikkuna on 
kokonaan suljettu.

Sulje kattoikkuna tiiviisti, kun pois-
tut autosta.

Aurinkoverho

Aurinkoverhon avaamiseksi on 
vedettcvc kattoluukun ohjausvi-
pua (1) taaksepcin ensimmciseen 
pykclccn.
Aurinkoverhon sulkemiseksi, kun 
kattoluukun lasi on suljettu, on 
tyunnettcvc kattoluukun ohjaus-
vipua (1) eteenpcin ensimmciseen 
pykclccn.

Voit keskeyttcc liu utuksen koska 
tahansa painamalla ikkunaluukun 
ohjausvipua lyhyesti.

HUOMAA
Materiaalin rakenteesta aiheutu-
vien ryppyjen muodostuminen 
aurinkoverhoon on normaalia.

Kattoluukun liu uttaminen

Kun aurinkoverho on suljettu

Jos vedct kattoikkunan ohjausvipua 
(1) taaksepcin toiseen pykclccn, 
aurinkosuoja avautuu kokonaan, 
minkc jclkeen kattoikkuna avautuu 
kokonaan. Jos haluat keskeyttcc 
kattoikkunan liikkeen jossain koh-
dassa, paina kattoluukun ohjauskyt-
kintc lyhyesti.

Kun aurinkoverho on avattu

Jos vedct kattoluukun ohjausvipua 
taaksepcin, kattoluukku avautuu 
kokonaan. Jos haluat keskeyttcc 
kattoikkunan liikkeen jossain koh-
dassa, paina ikkunaluukun ohjaus-
kytkintc lyhyesti.

OMQ4040490L

ODL3049035L



Auton ominaisuudet

564

Panoraamakattoluukku

HUOMAA
Vain panoraamakattoikkunan etulasi 
avautuu ja sulkeutuu.

Kattoikkunan kallistaminen

Kun aurinkoverho on suljettu

Jos tyunnct kattoikkunan ohjausvi-
pua yluspcin, aurinkoverho liukuu 
auki ja kattoluukun lasi kallistuu.

Jos haluat keskeyttcc kattoikkunan 
liikkeen jossain kohdassa, paina 
ikkunaluukun ohjauskytkintc 
lyhyesti.

Kun aurinkoverho on avattu

Jos tyunnct kattoikkunan ohjausvi-
pua yluspcin, kattoikkunan lasi kal-
listuu.

Jos haluat keskeyttcc kattoikkunan 
liikkeen jossain kohdassa, paina 
ikkunaluukun ohjauskytkintc 
lyhyesti.

Kattoikkunan sulkeminen

Vain kattoikkunan lasin sulkeminen

Tyunnc kattoikkunan ohjausvipua 
(1) eteenpcin ensimmciseen pykc-
lccn.

Kattoluukun lasin ja aurinkoverhon 
sulkeminen

Paina kattoluukun ohjausvipua (1) 
eteenpcin toiseen pykclccn.

Kattoluukun lasi sulkeutuu ja sitten 
aurinkoverho sulkeutuu automaatti-
sesti.

Jos haluat keskeyttcc kattoluukun 
liikkeen jossain kohdassa, paina kat-
toluukun ohjauskytkintc lyhyesti.

OMQ4040491L
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Automaattinen peruutus

Jos jokin esine tai kehon osa havai-
taan, kun kattoluukun lasi tai aurin-
koverho sulkeutuu automaattisesti, 
liikesuuntaa vaihtuu ja pyschtyy sit-
ten.

Automaattinen peruutus ei toimi, 
jos liukuvan lasin tai aurinkoverhon 
ja kattoluukun kehyksen vclissc on 
pieni este. Tarkista aina ennen kat-
toikkunan sulkemista, ettc kaikki 
matkustajat ja esineet ovat etccllc 
siitc.

VAROITUS
Automaattinen peruutustoiminto ei 
ehkc havaitse pienic esineitc, jotka 
voivat jccdc kattoluukun lasin ja 
etulasin kanavan vcliin. Siinc 
tapauksessa kattoluukun lasi ei 
havaitse esinettc eikc se peruuta 
takaisin.

VAROITUS
Varmista ennen kattoikkunan sul-
kemista, ettc pcct, muut kehon 
osat tai muut esineet ovat turval-
lisesti poissa reitiltc, jotta vclte-
tccn vammat ja ajoneuvon 
vauriot.
Vakavien vammojen tai kuoleman 
vclttcmiseksi, clc kurota pcctcsi, 
kcsivarsiasi tai vartaloasi ulos 
kattoluukusta ajon aikana.
Kattoluukun virheellinen kcyttu 
voi aiheuttaa onnettomuuden, 
erityisesti lasten kohdalla. Clc 
koskaan jctc lasta autoon ilman 
valvontaa.

HUOMAA
Poista sccnnullisesti kaikki lika, 
jota voi kertyc kattoikkunan 
ohjainkiskoon tai kattoikkunan ja 
kattopaneelin vcliin. Se voi aiheut-
taa ccnic.
Clc yritc avata kattoikkunaa kun 
lcmputila on pakkasen puolella tai 
kun kattoikkuna on lumen tai jccn 
peitossa, koska ikkunan moottori 
voi vaurioitua. Kylmissc ja mcrissc 
ilmastoissa kattoikkuna ei ehkc 
toimi oikein.

OCDW049449
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HUOMAA
Kun auto pestccn tai se joutuu 
rankkasateeseen, niin varmista, ettc 
pyyhit kattoikkunalta mahdollisen 
veden ennen kuin kcytct sitc.

Kattoluukun asetusten palauttami-
nen

Kattoikkuna voi olla tarpeen nollata, 
jos seuraava tilanne ilmenee:

Akku on tyhjentynyt tai irrotettu 
tai kattoluukun sulake on vaihdet-
tava tai se on irronnut.
Kattoikkunan ohjausvipu ei toimi 
oikein

Nollaa kattoikkuna alla esitetyllc 
tavalla:
1. Kcynnistc moottori.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku 

kokonaan, jos ne ovat auki.
3. Vapauta kattoluukun ohjausvipu.
4. Paina kattoluukun ohjausvipua 

eteenpcin sulkemissuuntaan (noin 
10 sekuntia), kunnes kattoluukku 
sulkeutuu. Vapauta vipu sitten.

5. Paina kattoluukun ohjausvipua 
eteenpcin sulkemissuuntaan, 
kunnes kattoluukku toimii uudes-
taan, vapauta vipu sitten.

Aurinkoverho auki → Lasi liukuu 
auki → Lasi liukuu kiinni → 
Aurinkoverho sulkeutuu

6. Kun tcmc on tehty, kattoluukun 
jcrjestelmc on nollattu ja yhden 
kosketuksen avaamisen ja sulke-
misen pitcisi olla palautunut kcyt-
tuun.

HUOMAA
Jos kattoikkuna ei nollaudu kun 
auton akku irrotetaan tai tyhje-
nee, tai sen sulake palaa, kattoik-
kuna ei ehkc toimi normaalisti.
Lisctietojen saamiseksi suositte-
lemme, ettc otat yhteyttc val-
tuutettuun Kia-jclleenmyyjccn.

ODL3049471L
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Ohjauspyurc

Tcmcn auton ohjauspyurc on varus-
tettu schkuisellc ohjaustehostinjcr-
jestelmcllc (EPS)

Schkutoiminen ohjaustehostin 
(EPS)

Ohjaustehostin kcyttcc moottoria 
auttamaan ajoneuvon ohjauksessa.

Jos moottori on sammutettu tai jos 
ohjaustehostin ei toimi, voit edelleen 
ohjata autoa, mutta siihen tarvit-
tava voima on suurempi.

Ohjauksen ohjausyksikku ohjaa sch-
kutoimista ohjaustehostinta, 
yksikku seuraa ohjauspyurcn vccn-
tumomenttia ja auton nopeutta 
moottorin ohjaamiseksi.

Ohjaus tulee raskaammaksi, kun 
auton nopeus lisccntyy, ja tulee 
kevyemmcksi, kun auton nopeus 
pienenee, jotta ohjauspyurcc on 
helpompi hallita.

Jos huomaat muutoksia tarvitta-
vassa ohjausvoimassa tavallisen 
auton kcytun aikana, tarkistuta jcr-
jestelmc ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Seuraavia oireita voi ilmetc normaa-
lin auton kcytun aikana:

EPS-varoitusvalo ei pala.
Ohjaus vaatii runsaasti voimaa 
heti sen jclkeen, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on kytketty 
ON-asentoon. Ncin tapahtuu siksi, 
ettc EPS suorittaa diagnoosia. 
Kun diagnostiikka on suoritettu, 
ohjauspyurcn vaatima voima 
palaa normaalitilanteeseen.
EPS-releestc voi kuulua naksah-
dus, kun virtalukko tai MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -
painike on ON- tai LOCK-asen-
nossa.
Moottorin ccni voi kuulua, kun 
auto on pyschdyksissc tai ajetaan 
hitaalla nopeudella.
Kun schkuisessc ohjaustehosti-
messa havaitaan poikkeavuuksia, 
niin hengenvaarallisen onnetto-
muuden vclttcmiseksi ohjausa-
vustajatoiminto loppuu. Tclluin 
kojetaulun varoitusvalot syttyvct 
tai vilkkuvat ja ohjauspyurcn 
kcsittelyn virta lakkaa. Tarkasta 
autosi heti, kun se on ensin siir-
retty turvalliselle alueelle.
Ohjauksen vaatima voima kasvaa, 
jos ohjauspyurcc kierretccn jat-
kuvasti, kun auto ei ole liikkeessc. 
Se kuitenkin palautuu normaali-
olosuhteisiin muutaman minuutin 
kuluttua.
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Jos schkutoiminen ohjaustehos-
tinjcrjestelmc ei toimi normaalisti, 
varoitusvalo syttyy mittaris-
tossa. Ohjauspyurcstc voi tulla 
hankala hallita tai se voi kcyttcy-
tyc epcnormaalisti. Vie jcrjes-
telmc tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Kun kcytct ohjauspyurcc mata-
lissa lcmputiloissa, voi aiheutua 
epcnormaalia ccnic. Lcmputila 
noustessa ccnet katoavat. Tcmc 
on normaali tilanne.

Ohjauspyurcn korkeus- ja syvyys-
scctu

Ohjauspyurcn korkeus- ja syvyys-
scctu mahdollistaa ohjauspyurcn 
scctcmisen ennen ajoa. Voit myus 
nostaa sitc, jotta jalkasi saavat liscc 
tilaa, kun nouset autoon ja poistut 
siitc.

Ohjauspyurc on asetettava niin, ettc 
sillc on mukavaa ajaa, ja mahdollis-
taa samalla ettc ncet kojetaulun 
varoitusvalot ja mittarit.

VAROITUS
Clc koskaan sccdc ohjauspyurcn 
kulmaa ajon aikana. Saatat 
menettcc ohjauksen hallinnan, 
mistc voi aiheutua vakavia henki-
luvahinkoja, kuolema tai onnetto-
muuksia.
Sccdun jclkeen vedc ohjauspyurcc 
sekc ylus- ettc alaspcin varmis-
tuaksesi, ettc se on lukittunut 
paikoilleen.

Ohjauspyurcn kulman ja korkeuden 
scctcminen

1.Muuttaaksesi ohjauspyurcn kul-
maa, paina lukon vapautusvipu (1) 
ala-asentoon.

2. Sccdc ohjauspyurcn haluttuun 
kulmaan (2) ja korkeuteen (3).
Siirrc ohjauspyurc niin, ettc se 
osoittaa suoraan rintakehccsi, ei 
kasvoihisi. Varmista, ettc ncet 
mittariston varoitusvalot ja ncy-
tut. Sccdun jclkeen lukko on 
vedettcvc ylus.

OMQ4040028
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3. Vedc lukituksen vapautusvipu ylus 
lukitaksesi ohjauspyurcn paikoil-
leen.
Tyunnc ohjauspyurcc sekc ylus- 
ettc alaspcin varmistuaksesi, ettc 
se on lukittunut paikoilleen.

4.Muista scctcc ohjauspyurc sopi-
vaan kulmaan ennen ajoa.

HUOMAA
Sccdun jclkeen lukituksen vapau-
tusvipu ei joskus lukitu ohjauspyu-
rccn.
Se ei ole toimintahciriu. Tcmc ilme-
nee, kun kaksi ratasta kytkeytyy. 
Siinc tapauksessa sccdc ohjauspyu-
rcc uudelleen ja lukitse se sitten.

Ohjauspyurcn lcmmitys (jos kuuluu 
varustukseen)

Kun virtakytkin on ON-asennossa 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, kun moottori kcy, paina 
ohjauspyurcn lcmmityksen paini-
ketta ohjauspyurcn lcmmittcmi-
seksi. Painikkeen merkkivalo palaa.

Kytkecksesi ohjauspyurcn lcmmi-
tyksen pois pccltc, paina painiketta 
kerran uudelleen. Painikkeen merk-
kivalo sammuu.

Ohjauspyurcn lcmmityksen ole-
tusasento on pois pccltc (OFF) 
aina, kun virtakytkin tai MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike on ON-asennossa.

HUOMAA
Ohjauspyurcn lcmmitys kytkeytyy 
pois pccltc automaattisesti noin 30 
minuuttia sen jclkeen, kun se kyt-
kettiin pcclle.

HUOMIO
Clc laita minkccnlaista pccllystc 
ohjauspyurclle, sillc se voi haitata 
lcmmitysjcrjestelmcc.

OMQ4040029L
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Kun puhdistat lcmmitettyc 
ohjauspyurcc, clc kcytc orgaani-
sia liuottimia, kuten tinneric, 
bentseenic, alkoholia tai bensiinic. 
Se voi vahingoittaa ohjauspyurcn 
pintaa.
Jos tercvc esine vahingoittanut 
on ohjauspyurcn pintaa, ohjaus-
pyurcn lcmmityksen kompo-
nentti voi vahingoittua.

VAROITUS
Jos ohjauspyurc lcmpicc liika, sam-
muta jcrjestelmc. Ohjauspyurcn 
lcmmitin voi aiheuttaa vakavia palo-
vammoja matalissakin lcmputiloissa, 
ja etenkin, jos niitc kcytetccn pitkic 
aikoja.

Ccnimerkki

Antaaksesi ccnimerkin paina 
ohjauspyurcn ccnitorvisymbolilla 
merkittyc aluetta (ks. kuva).

Ccnimerkki toimii vain, kun tctc 
aluetta painetaan. Varmista ccni-
torven kunnollinen toiminta tarkis-
tamalla se sccnnullisesti.

HUOMIO
Clc kcytc ccnimerkkic iskemcllc 
sitc kovaa tai nyrkillc. Clc paina 
ccnimerkkic tercvcllc esineellc.
Kun puhdistat ohjauspyurcc, clc 
kcytc orgaanisia liuottimia, kuten, 
bentseenic, alkoholia tai bensiinic. 
Se voi vahingoittaa ohjauspyurcc.

OMQ4040030
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Peilit

Tcssc autossa on sisc- ja ulkotaus-
tapeilit, joista nckee auton takana 
olevat kohteet.

sisctaustapeili

Sccdc taustapeili niin, ettc nckymc 
takaikkunasta on nchtcvissc.

Tee tcmc scctu ennen liikkeelle lch-
tuc.

VAROITUS
Takanckyvyys
Clc aseta takaistuimelle tai tavara-
tilaan mitccn, mikc voi haitata 
nckyvyyttc takaikkunasta.

VAROITUS
Clc sccdc taustapeilic, kun auto liik-
kuu. Tcmc voi johtaa hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa onnetto-
muuden, mistc seuraa KUOLEMA, 
VAKAVIA VAMMOJA tai omaisuusva-
hinkoja.

VAROITUS
Clc muuta sisctaustapeilic tai 
asenna levecc peilic. Se voi aiheut-
taa on vammautumisen onnetto-
muuden turvatyynyn avautumisen 
aikana.

Pcivc/yutaustapeili (jos kuuluu 
varustukseen)

(A): Pcivc, (B): Yu

Tee tcmc scctu, ennen kuin lchdet 
ajamaan ja pcivc/yuvivun ollessa (1) 
pcivcasennossa.

Ajaessasi yullc voit vchentcc takana 
tulevien ajoneuvojen ajovalojen 
aiheuttamaa hcikcisyc vetcmcllc 
pcivc/yuvipua itsecsi (2) kohti.

Muista, ettc yuasennossa menetct 
osan kuvan tarkkuudesta.

Schkuinen kromaattinen peili (ECM) 
(jos kuuluu varustukseen)

Schkuinen taustapeili hallitsee yullc 
tai hcmcrcssc ajettaessa auto-
maattisesti takana tulevan auton 
ajovalojen hcikcisyc taustapeilistc.

OMQ4040496L
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Pieliin asennettu anturi havaitsee 
valoisuutta auton ympcrillc ja tekee 
automaattisen sccdun ohjatakseen 
ajovalojen hcikcisyc takanasi tule-
vista ajoneuvoista.

Moottorin kcydessc hcikcisyc halli-
taan automaattisesti taustapeiliin 
asennetun anturin avulla.

Ulkotaustapeili

Autossa on sekc oikean ettc vasem-
man puolen ulkopuolinen taustapeili.

Muista scctcc peilien kulmat ennen 
ajamista.

Peilejc voi scctcc etcohjauksella 
ohjausvivuilla tai kaukoscctimellc 
riippuen siitc, millainen peilien 
ohjaus on asennettu. Peilien pcct 
voidaan taittaa auttamaan estc-
mccn vahinkoja automaattisen 
autopesun aikana tai ajettaessa 
kapealla kadulla.

VAROITUS
Taustapeilit

Ulkotaustapeili on kupera. Peilissc 
nckyvct kohteet ovat lchempcnc, 
kuin ne ncyttcvct olevan.
Kcytc sisctaustapeilic tai suoraa 
havainnoimista mccrittccksesi 
todellisen etcisyyden takana tule-
viin ajoneuvoihin.

HUOMIO
Clc raaputa jcctc pois peilin pin-
nasta, se voi vahingoittaa peilin 
lasia. Jcc voi estcc peilin liikkumista, 
clc pakota peilic scctcesscsi sitc. 
Jccn poistamisessa on kcytettcvc 
jccnpoistospraytc tai lcmpimcllc 
vedellc kostutettua sientc tai kan-
gasta.

HUOMIO
Jos peili on jccn takia juuttunut, clc 
sccdc peilic voimaa kcyttcmcllc. 
Kcytc hyvcksyttyc, suihkutettavaa 
jccnpoistoainetta (ei jcchdyttimen 
pakkasnestettc) vapauttamaan 
mekanismi tai siirrc auto lcmpimccn 
paikkaan, missc jcc sulaa.

OMQ4040492L
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VAROITUS
Clc sccdc tai taita taustapeilejc, kun 
auto liikkuu. Tcmc voi johtaa hallin-
nan menetykseen ja aiheuttaa 
onnettomuuden, mistc seuraa KUO-
LEMA, VAKAVIA VAMMOJA tai omai-
suusvahinkoja.

Ulkotaustapeilien scctcminen

Schkutoimisen ulkotaustapeilin etc-
ohjauskytkin tarjoaa mahdollisuu-
den scctcc vasemman ja oikean 
ulkotaustapeilin asentoa.

Sivutaustapeilien scctcminen:
1. Siirrc R- tai L-kytkintc (1) valitak-

sesi vasemman tai oikean tausta-
peilin.

2. Paina vastaavaa pistettc peilin 
sccdun ohjauksessa (2) siirtcck-
sesi peilic ylus, alas, vasemmalle 
tai oikealle.

HUOMIO
Peilit lakkaavat liikkumasta kun ne 
saavuttavat sccdun maksimikul-
mat, mutta moottori jatkaa toi-
mintaa, jos kytkintc painetaan 
edelleen. Clc paina kytkintc 
pitempccn kuin on tarpeen, koska 
moottori voi vaurioitua.
Clc yritc scctcc ulkotaustapeilic 
kcsin. Se voi vaurioittaa sen osia.

Ulkotaustapeilin taittaminen

Manuaalinen tyyppi (jos kuuluu 
varustukseen)

Taita ulkopuolinen taustapeili tart-
tumalla peilin koteloon ja kccntc-
mcllc sitc sitten sisccnpcin auton 
takaosaa kohti.

Schkutoiminen tyyppi (jos kuuluu 
varustukseen)

Ulkotaustapeilin voi taittaa tai avata 
painamalla kytkintc, kun virtakytkin 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/

OMQ4040447
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PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa alla olevan kuvan mukaisesti.

Taita ulkotaustapeili painamalla 
painiketta.
Avaa ulkotaustapeili painamalla 
painiketta uudestaan.

HUOMIO
Schkutoiminen ulkopuolinen tausta-
peili toimii, vaikka virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on LOCK- tai OFF-
asennossa. Clc kuitenkaan sccdc 
peilejc pitempccn kuin on tarpeen, 
kun moottori ei ole kcynnissc, jotta 
akku ei purkaudu tarpeettomasti.

HUOMIO
Mikcli ulkotaustapeili on schkutoi-
mista tyyppic, clc taita sitc kcsin. Se 
voi aiheuttaa moottorivian.

Taustapeilien automaattinen scctu 
peruutuksessa (automaattiperuu-
tus) (jos kuuluu varustukseen)

Kun asetat vaihteen R (peruutus) -
asentoon, ulkotaustapeili(t) kccnty-
vct alaspcin avustamaan peruutuk-
sessa.

Ulkotaustapeilin kytkimen asento 
(1) mccrittcc, liikkuvatko peilit:

Vasen/oikea: Kun joko L (vasen) tai R 
(oikea) kytkin on valittu, kumpikin 
taustapeili liikkuu.

Vapaa: Kun kumpaakaan kytkintc ei 
ole valittu, ulkotaustapeilit eivct 
liiku.

Ulkotaustapeilit palaavat automaat-
tisesti alkuperciseen asentoonsa, 
jos jokin seuraavista tapahtuu:

Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on 
asennettu joko LOCK/ OFF- tai 
ACC-asentoon.
Vaihde on siirretty jonkin muuhun 
kuin R (peruutus) -asentoon.
Ulkotaustapeilin etcohjauskyt-
kintc ei ole valittu.

OMQ4040448
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Automaattiperuutus kcyttcjcn 
asetukset

Jos tehtaan oletusasetukset eivct 
tarjoa riittcvcsti nckyvyyttc kul-
missa, ulkotaustapeilejc voi scctcc 
ja niiden kulmat voi tallentaa.

Oikean ja vasemman taustapeilin 
kulman tehdasoletusasetuksia voi 
muuttaa nckyvyyden parantami-
seksi.
1. Kytke vaihtokiekko P (pysckuinti) 

-asentoon. Varmista, ettc auto on 
pyschtynyt ja peilit eivct toimi.

2. Aseta vipu L (vipu) tai R (oikea) -
asentoon riippuen siitc, mitc peilic 
haluat scctcc.

3. Paina jarrupoljinta ja kccnnc vaih-
tokiekko R (peruutus) -asentoon.

4. Kun peilin alaspcinen liike on lop-
punut, sccdc peili haluamaasi kul-
maan painamalla kytkimic ▼, ▲, 
◀, ▶.

5. Kun vaihto on tehty, kccnnc 
kiekko johonkin muun asentoon 
kuin R (peruutus) tai vaihda taus-
tapeilin valintavipu vapaa-asen-
toon, peili palaa automaattisesti 
asentoonsa ja peilin kulman 
asento tallentuu automaattisesti.

6. Voit scctcc toisen puolen tausta-
peilic noudattaen samaa menet-
telyc (1-5).

Miten muuttaa automaattiperuu-
tuksen kcyttcjcn asetuksia

Jos haluat muuttaa taustapeilien 
automaattisccdun tehdasasetuksiin, 
noudata vaiheita alla.
1. Aseta vaihtokiekko P (pysckuinti) 

-asentoon. Varmista, ettc auto on 
pyschtynyt ja peili ei toimi.

2. Valitse sccdettcvc peili asetta-
malla vivun L (vasen) tai R (oikea) 
asentoon.

3. Paina jarrupoljinta ja kccnnc vaih-
tokiekko R (peruutus) -asentoon.

4. Kun taustapeilin alaspcinen liike 
on pccttynyt, paina ▲-kytkintc 
asettaaksesi peilin asennon aiem-
paa ylemmcs (P, N tai D).
(Sccdc taustapeili korkeampaan 
asentoon suhteessa sen asentoon 
ajotilassa).

5. Se alustetaan, kun vaihtokiekko 
siirretccn johonkin muuhun kuin R 
(peruutus) -asentoon tai tausta-
peilin valintavipu laitetaan vapaa-
asentoon. (Alustusasentoa kcyte-
tccn seuraavassa toimenpi-
teessc)

6. Voit alustaa toisen puolen tausta-
peilin asetuksen noudattaen 
samaa menettelyc (1-5).
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HUOMIO
Suosittelemme, ettc kcytct seuraa-
via vaiheita jcrjestyksessc muut-
taaksesi tai alustaaksesi 
automaattisen peruutuksen kcyttc-
jcn asetuksia.

Jos siirryt seuraavaan vaiheeseen 
ennen edellisen vaiheen viemistc 
loppuun, kulmaa ei ehkc ole muu-
tettu tai alustus ei toimi kunnolla.

Mittaristo

Perinteinen mittaristo (tyyppi A)

Tcys-LCD -mittaristo (tyyppi B)

* Auton mittaristo voi poiketa kuvissa esitetystc.
1. Kierroslukumittari
2. Nopeusmittari
3.Moottorin jcchdytysnesteen lcmpumittari
4. Polttoainemittari

OMQ4040100L
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5. LCD-ncyttu (sis. osamatkamittari-laskurin)
6. Varoitus- ja merkkivalot
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Tcys-LCD-mittaristo (jos kuuluu varustukseen)

Tcyden LCD-ncytun mittaristossa on kaksi teemaa.

Tyyppi A

Tyyppi A on tcyden LCD-tyyppisen mittariston pccteema ja sen graafinen 
tyyli muuttuu ajotilan mukaan.

Tyyppi B (dynaaminen)

Kcyttcjc valitsee tyypin B, joka tarjoaa digitaalincytun. Taustancyttu vaih-
tuu sccn ja ajan mukaan.

Scc: aurinkoinen, pilvinen, sadetta tai lumisadetta (4 tyyppic)
Aina: yu, pcivc, aamu ja ilta (4 tyyppic)

OMQ4040112

OMQ4040159
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Voit muuttaa teemaa valitsemalla 
"Vehicle →Instrument Cluster Set-
ting →Theme Selection  (Auto → 
Kojetaulun asetukset →Teemaan 
valinta) valikossa.

HUOMIO
Tiedot nckyvct sen jclkeen, kun scc-
tiedot on saatu GPS:n kautta GPS-
tietojen saamisesta riippuen tiedot 
voivat poiketa sen hetkisistc scctie-
doista alueellasi.
Jos scctietoja ei saada GPS:n kautta 
(esim. Ei UVO-palvelutilausta), scc ja 
aika nckyvct ncytussc arvoina 
'aurinkoinen  ja 'yu  mittaristossa.

Mittarit

Mittarit ncyttcvct erilaisia tietoja, 
kuten auton nopeus jne.

Nopeusmittari

Nopeusmittari ncyttcc auton 
nopeuden. Se on kalibroitu yksikuihin 
kilometrejc tunnissa (km/h) ja/tai 
maileja tunnissa (mph).

Kierroslukumittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi A
km/h MPH, km/h

OMQ4040156 OMQ4040156L

Tyyppi B
km/h MPH

ODL3049155 OMQ4AH040164

OMQ4040157

ODL3049156
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Mittaristo

Kierroslukumittari ncyttcc likimcc-
rcistc moottorin kierroslukua 
minuutissa (r/min).

Valitse oikeat vaihtokohdat ja estc 
moottorin ali- ja ylikierrokset kier-
roslukumittarin avulla.

HUOMIO
Clc kcytc moottoria kierroslukumit-
tarin PUNAISELLA ALUEELLA. Se voi 
aiheuttaa vakavia moottorivaurioita.

Moottorin jcchdytysnesteen lcm-
pumittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc mittari ilmaisee moottorin 
jcchdytysnesteen lcmputilan, kun 
sytytysvirta tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin siirtyy normaa-
lin alueen ulkopuolelle, kohti "H  -
asentoa, se ilmaisee ylikuumene-
mista, joka voi vaurioittaa mootto-
ria.
Clc jatka ajamista ylikuumentu-
neella moottorilla. Ajoneuvon yli-
kuumentuessa, katso "Jos moottori 
ylikuumentuu" sivulla 6-8.

OMQ4040153

ODL3049157
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VAROITUS
Clc koskaan irrota jcchdyttimen 
korkkia kun moottori on kuuma. 
Moottorin jcchdytysneste on pai-
neen alaista ja voi polttaa vakavasti. 
Odota, kunnes moottori on jcchty-
nyt ennen kuin liscct jcchdytysnes-
tettc sciliuun.

Polttoainemittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Mittari ilmaisee polttoainesciliussc 
jcljellc olevan polttoaineen arvio-
mccrcn.

HUOMAA
Polttoainesciliun tilavuus on mai-
nittu "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" sivulla 8-6.
Polttoainemittariin liittyy vchissc 
olevan polttoaineen varoitusvalo, 
joka syttyy, kun polttoainesciliu 
on lches tyhjc.
Kallistuksissa tai kaarteissa polt-
toainemittarin neula voi heilua tai 
vchissc olevan polttoaineen varoi-
tusvalo voi syttyc tavallista aikai-
semmin johtuen polttoaineen 
liikkumisesta sciliussc.

VAROITUS
Polttoainemittari
Polttoaineen loppuminen voi alistaa 
auton matkustajat vaaroille.
Sinun on pyschdyttcvc ja hankittava 
liscpolttoainetta mahdollisimman 
pian, kun varoitusvalo syttyy tai kun 
mittarin neula lchestyy E  (tyhjc) -
kohtaa.

HUOMIO
Vcltc ajamista erittcin vchcisellc 
polttoaineen mccrcllc. Polttoaineen 
loppuminen voi aiheuttaa mootto-
rissa sytytyshciriuitc, mikc vaurioit-
taa katalysaattoria.

OMQ4040154

ODL3049158
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Matkamittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Matkamittari ilmaisee kokonaismat-
kan, joka autolla on ajettu. Sen 
avulla mccritetccn, milloin suunni-
tellut huollot on suoritettava.

Matkamittarin alue: 0  1 599 999 
km tai 999 999 mailia.

Ajomatka ennen polttoaineen lop-
pumista

Tyyppi A

Tyyppi B

Etcisyys ennen polttoaineen lop-
pumista on arvioitu etcisyys, joka 
autolla voidaan ajaa jcljellc olevalla 
polttoaineella.
- Etcisyysalue: 1  9999 km tai 

1  9999 mailia.
Jos arvioitu etcisyys on alle 1 km 
(1 maili), osamatkamittari ncyt-
tcc etcisyytenc tyhjcc --- .

OMQ4040113

OMQ4040114

OMQ4040115
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Jos jcljellc olevan polttoaineen 
mccrc on yli 3/4 osaa, on liscttcvc 
yli 3 litraa polttoainetta, jotta 
polttoainemittarin asento muut-
tuisi. Muissa tapauksissa on lisct-
tcvc 6 litraa polttoainetta, jotta 
polttoainemittarin asento muut-
tuisi.

HUOMAA
Jos auto ei ole tasaisella maalla tai 
akkuvirta on keskeytetty, etci-
syys ennen polttoaineen loppu-
mista ei ehkc toimi oikein.
Etcisyys ennen polttoaineen lop-
pumista voi erota todellisesta ajo-
matkasta, koska se on arvio 
jcljellc olevasta ajomatkasta.
Osamatkamittari ei ehkc havaitse 
polttoaineen liscystc, jos autoon 
lisctccn alle 6 litraa (1,6 gallonaa) 
polttoainetta.
Polttoainetalous ja etcisyys 
ennen polttoaineen loppumista 
voi vaihdella merkittcvcsti ajo-
olosuhteiden, ajotavan ja auton 
kunnon perusteella.

Ulkoilman lcmputilan ncyttu

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttu ilmaisee tcmcnhetki-
sen ulkoilman lcmputilan 1 /C (1 /F) 
tarkkuudella.

Lcmputila-alue: -40 /C 60 /C (-40 
/F 140 /F)

Ncytun ulkolcmputila ei ehkc muutu 
heti kuten tavallinen lcmpumittari, 
jotta kuljettaja ei hciriinny.

Vaihda lcmputilan yksikku (/C -> /F 
tai /F -> /C)

Lcmputilan yksikkuc voi muuttaa 
LCD-ncytun "Kcyttcjcn asetuksilla .

OMQ4040117

OMQ4040118
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* Lisctietoja on kohdassa "LCD-
ncyttu" sivulla 4-78.

Vaihdon ilmaisin

Vaihdon ilmaisin esittcc vaihteen 
tiedot auton vaihteistotyypin 
mukaan.

automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttcc, mikc automaatti-
vaihteiston vaihde on valittuna.

Pysckuinti: P
Peruutus: R

Vapaa: N
Ajo: D

Manuaalinen vaihtotila
Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vaihto alas: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* jos kuuluu varustukseen

Automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin manuaalisessa vaihtoti-
lassa (jos kuuluu varustukseen)

Manuaalisessa vaihtotilassa tcmc 
ilmaisin ncyttcc, mikc vaihde on 
sopiva kcytettcvcksi polttoaineen 
sccstcmiseksi.

Tyyppi A

OMQ4040120

OMQ4040158

OMQ4040494L
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Tyyppi B

Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vaihto alas: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* jos kuuluu varustukseen

Esimerkiksi
▲3: Ilmoittaa, ettc on sopivaa 
vaihtaa yluspcin 3. vaihteelle (tcllc 
hetkellc vaihdevipu on 2. tai 1. 
vaihteella).
▼3: Ilmoittaa, ettc on sopivaa 
vaihtaa alaspcin 3. vaihteelle (tcllc 
hetkellc vaihdevipu on 4., 5. tai 6. 
vaihteella).

Kun jcrjestelmc ei toimi oikein, 
ilmaisinta ei ncytetc.

Kaksoiskytkinvoimansiirron vaih-
don ilmaisin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tcmc ncyttcc, mikc vaihdevipu on 
valittuna.

Pysckuinti: P
Peruutus: R
Vapaa: N
Ajo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

Manuaalinen vaihtotila
Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vaihto alas: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* jos kuuluu varustukseen

OMQ4040493L

OMQ4040519L
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Vaihteenvaihdon ilmaisin -ponnah-
dusikkuna

Ponnahdusikkuna, joka ilmaisee 
nykyisen vaihteen nckymcllc mitta-
ristossa noin 2 sekunnin ajan, kun 
vaihdetaan muihin asentoihin (P/R/
N/D).

Vaihtoilmaisin-ponnahdusikkunatoi-
minto voidaan ottaa kcyttuun tai 
poistaa kcytustc kcyttcjcn asetus-
ten tilassa mittariston LCD-ncy-
tultc.

LCD-ncyttu

LCD-ncytun tilaa voidaan vaihtaa 
ohjauspainikkeilla.

LCD-ncytun ohjaus

1.  : MODE-painike tilojen vaihta-
miseen

2.  / : MOVE-kytkin kohteiden 
vaihtamiseen

3. OK: SELECT/RESET-painike vali-
tun kohdan asettamiseen tai nol-
laukseen

OMQ4040034
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LCD-ncytun tilat

LCD-ncyttu tarjoaa 5 tilaa. Voit vaihtaa tiloja painamalla Tila-painiketta

Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

* : jos kuuluu varusteisiin

 Tila

Osamatkamittari Kccnnus 
kccnnuk-
seltc (TBT)*

Kuljettajan 
avustaja

Kcyttcjcn asetuk-
set

Pccvaroitus

Ylus/alas

Polttoaineen kulutus Reitinohjaus SCC* Head-Up-ncyttu* Pccvaroitustila ncyt-
tcc varoitusviestejc, 
jotka liittyvct autoon 
tilanteessa, jossa yksi 
tai useampi jcrjes-
telmc ei toimi normaa-
listi.

Kertyneet tiedot
Mccrcnpcc-

tiedot
LKA* Kuljettajan avustaja

Ajotiedot
LFA* Ovi

DAW* Valot

TPMS* Ccni

Mukavuustoimin-
not

Huoltovcli

Muut ominaisuudet

Nollaus
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Osamatkamittari-tila

Osamatkamittari-tila ncyttcc tie-
toja auton ajoparametreista, kuten 
polttoainetalous, osamatkamittarin 
tiedot ja auton nopeus.

* Lisctietoja on kohdassa "Osamat-
kamittarin tiedot (osamatkamit-
tari-laskuri)" sivulla 4-88.

Kccnnus kccnnukseltc (TBT) -tila

Tcmc tila ncyttcc navigoinnin tilan.

Ajon avustajan tila

Tcmc tila ncyttcc seuraavat tilat:
Clykcs vakionopeussccdin (jos 
kuuluu varusteisiin)
Kaistaturvallisuusjcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus (jos kuuluu varustukseen)
Rengaspaine

* Katso lisctietoja kunkin jcrjestel-
mcn tiedoista osassa "Ajaminen 
autollasi" sivulla 5-7.

Rengaspaineen tila
Tcmc tila ncyttcc rengaspaineisiin 
liittyvic tietoja.
* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-10.

OMQ4040121FI

OMQ4040122

OMQ4040126FI
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Pccvaroitustila

Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista.

LED-ajovalojen virhetoiminto (jos 
kuuluu varustukseen)
Lampun toimintahciriu
Kaukovaloavustajan virhetoi-
minto (jos kuuluu varustukseen)

Tcssc vaiheessa pccvaroituskuvake 

( ) tulee nckyviin kcyttcjcasetus-

kuvakkeen ( ) viereen LCD-ncy-
tullc. Jos varoitustilanne 
ratkaistaan, pccvaroitusvalo sam-
muu ja pccvaroituskuvake poistuu.

Kcyttcjcn asetustila

Tcssc tilassa voit vaihtaa mittaris-
ton, ovien, lamppujen, jne. asetuksia.
1. Head-up-ncyttu
2. Kuljettajan avustaja
3. Ovi
4. Valot
5. Ccni
6. Mukavuustoiminnot
7. Huoltovcli
8. Muut ominaisuudet
9. Nollaus

Annetut tiedot voivat erota riippuen 
siitc, mitc toimintoja autossasi on.

OMQ4HQ010031FI OMQ4040129FI
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1. Head-up-ncyttu (jos kuuluu varusteisiin)

2. Kuljettajan avustaja (jos varusteena)

Kohdat Selitys

Aktivoi Head-Up-ncyttu Jos tcmc kohde on valittu, head-up-ncyttu oin aktivoitu.

Ncytun korkeus Sccdc HUD-kuvan korkeutta (1~20) HUD-ncytullc.

Kierto Sccdc HUD-kierron astetta (-5~+5).

Kirkkaus Sccdc HUD-kirkkauden tehoa (1~20).

Kohdat Selitys

Varoituksen ajastus
Normaali/Myuhcinen

Varoitusajan valinta

Varoituksen ccnenvoi-
makkuus

High (Korkea)/Medium (Keskitaso)/Low (Matala)/Off 
(Pois)

Varoituksen ccnenvoimakkuuden valinta

DAW (Kuljettajan tark-
kaavaisuusvaroitus)

Edeltcvcn ajoneuvon poistumishclytys
Toiminnon valinta.

Epctarkkaavaisen ajamisen varoitus
Toiminnon valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus (DAW) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-172.

Etuturvallisuus

Etuturmcyksen vclttcmisavustajan scctcmiseksi
Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois

Toimintojen valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja (FCA) (vain etukamera) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-103 tai "Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
(FCA) (anturifuusio) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-
116.

Kaistaturvallisuus

Kaistalla pysymisen avustusjcrjestelmcn scctu.
Assist (Avustaja)/Warning only (Vain varoitus)/Off (Pois)

Toimintojen valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Kaistallapysymisavustaja (LKA)" 
sivulla 5-132.
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* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc jcrjestelmic ajoneuvossasi 
on.

Sokean pisteen turvalli-
suus

Sokean pisteen kuva
Sokean pisteen kuvan kytkeminen pcclle tai pois pccltc.

Turvallisen uloskcynnin avustin
Turvallisen uloskcynnin avustimen aktivointi tai katkaisu
* Lisctietoja on kohdassa "Turvallisen uloskcynnin avustin 
(SEA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-156.
Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois

* Lisctietoja on kohdassa "Sokean pisteen turmcyksen vclt-
tcmisavustaja (BCA)" sivulla 5-138.

Pysckuintiturvallisuus

Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus
Tcllc otetaan kcyttuun tai poistetaan kcytustc poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuustoiminto.

Kameran asetukset
Kameranckymcasetusten scctcminen.

Ympcristun valvontajcrjestelmc automaattinen kcyt-
tuunotto.

Tcllc otetaan kcyttuun tai poistetaan kcytustc ympcristun 
valvontajcrjestelmc.
* Lisctietoja on kohdassa "Ympcristun valvontajcrjestelmc 
(SVM) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 4-117.
PDW:n automaattinen kcyttuunotto

Tcllc otetaan kcyttuun tai poistetaan kcytustc pysckuin-
tietcisyyden varoitus.
* Lisctietoja on kohdassa "Peruutuspysckuinnin etcisyys-
varoitus (PDW) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 4-122 
tai "Eteenpcin/peruutuspysckuinnin etcisyysvaroitus 
(PDW) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 4-126.
Rear active assist (Aktiivinen taka-avustaja)/Rear war-
ning only (Vain varoitus)/Off (Pois)

* Lisctietoja on kohdassa "Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustaja (RCCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 5-219.

Kohdat Selitys
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3. Ovi

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc jcrjestelmic ajoneuvossasi 
on.

Kohdat Selitys

Automaatti-
nen lukitus

Aktivointinopeus: Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun ajoneu-
von nopeus ylittcc 15 km/h (9.3 mph)
Ota kcyttuun vaihdossa: Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, jos 
auton vaihde vaihdetaan P (pysckuinti) -asennosta R (peruutus)-, 
N (vapaa)- tai D (ajo) -asentoon. (Aktivoitu moottori ON-tilassa.)
Pois pccltc: Automaattinen ovien lukituksen avaus peruutetaan.

* Jos asetusta muutetaan auton liikkuessa, muutettu asetus ei ehkc 
ala toimia saman tien.

Automaatti-
nen lukituksen 

avaus

Auto sammutetaan: Kaikkien ovien lukitus avataan automaatti-
sesti, kun virta-avain otetaan pois virtalukosta tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike asetetaan OFF-asentoon.
Vaihde P-asentoon: Kaikkien ovien lukitus avataan automaatti-
sesti, jos automaattivaihteisto vaihdetaan P (pysckuinti) -asen-
toon. (Aktivoitu moottori ON-tilassa.)
Pois pccltc: Automaattinen ovien lukituksen avaus peruutetaan.

* Jos asetusta muutetaan auton liikkuessa, muutettu asetus ei ehkc 
ala toimia saman tien.

Schkutoimi-
nen taka-
luukku

Tcllc otetaan kcyttuun tai poistetaan kcytustc schkutoiminen taka-
luukku.
* Lisctietoja on kohdassa "Schkutoiminen takaluukku (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 4-33.

Schkutoimi-
sen takaluu-
kun nopeus

Schkutoimisen takaluukun nopeuden scctu
* Lisctietoja on kohdassa "Schkutoimisen takaluukun nopeuden 
scctu" sivulla 4-38.

Schkutoimi-
sen takaluu-

kun 
avautumiskor-

keus

Tcllc sccdetccn schkutoimisen takaluukun korkeutta.
* Lisctietoja on kohdassa "Schkutoimisen takaluukun sccdettcvc 
avautumiskorkeus (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 4-38.

Clykcs taka-
luukku

Tcllc otetaan clykkccn takaluukun automaattiavaus kcyttuun tai pois 
kcytustc.
* Lisctietoja on kohdassa "Clykcs takaluukku, automaattiavaus (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 4-39.
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4. Valot

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

5. Ccni

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

6. Mukavuustoiminnot

Kohdat Selitys

Valaistus Mittariston valaistuksen scctu.

Taustavalo Taustavalon asetukset.

Yhden kosketuksen 
suuntavalo

Pois: Yhden kosketuksen suuntavalotoiminto poistetaan 
kcytustc.
3, 5, 7 vilkahdusta: Suuntavilkkujen merkkivalo vilkahtaa 
3, 5, tai 7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua liikutetaan hie-
man.

* Lisctietoja on kohdassa "Valot" sivulla 4-132.

Ajovalojen viive
Jos tcmc kohde on valittu, ajovalojen viivetoiminto on akti-
voitu.

Kaukovaloavustaja Jos tcmc kohde on valittu, kaukovaloavustaja on aktivoitu.

Kohdat Selitys

Tervetuloccni
Jos tcmc kohde on valittu, tervetuloccnitoiminto on akti-
voitu.

Kohdat Selitys

Takamatkustajan hclytys
Jos tcmc kohde on valittu, takamatkustajan hclytystoi-
minto (ROA) on aktivoitu.

Tervetulopeili/-valo
Avattaessa ovien lukitus / Kuljettajan lchestyessc

Tervetulopeili/-valotoiminnon valinta

Langaton latausjcrjes-
telmc

Jos tcmc kohde on valittu, langaton lataustoiminto on 
aktivoitu.

Pyyhkimen/valojen 
ncyttu

Jos tcmc kohde on valittu, pyyhkijcn/valojen ncyttu akti-
voituu.

Automaattinen takapyy-
hin (R-vaihteella)

Jos tcmc kohde on valittu, takapyyhkijcn automaattitoi-
minto on aktivoitu.
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* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

7. Huoltovcli

Jos huoltovcli aktivoidaan ja aikaa ja etcisyyttc sccdetccn, viestejc ncyte-
tccn seuraavissa tilanteissa aina, kun auto kcynnistetccn.

Aikaa huoltoon: Ncytetccn ilmoittamaan kuljettajalle jcljellc olevat kilo-
metrit ja pcivct ennen huoltoa.
Huoltoa tarvitaan: Ncytetccn kun kilometrit ja pcivct ennen huoltoa on 
saavutettu tai ohitettu.

Jos jokin seuraavista ehdoista ilmenee, kilometrit ja pcivien lukumccrc 
ennen huoltoa voivat olla vccrin.

Akun kaapeli irrotetaan.
Akku purkautuu.

8. Muut ominaisuudet

Vaihteen asennon pon-
nahdusikkuna

Jos tcmc kohta valitaan, vaihteen asennon ponnahdusik-
kuna aukeaa LCD-ncytun vasempaan nurkkaan, kun vaih-
detta vaihdetaan.

Jcisen tien varoitus Jos tcmc kohde on valittu, jcisen tien varoitus on aktivoitu.

Kohdat Selitys

Kohdat Selitys

Huoltovclin kcyttuunotto
Jos tcmc kohta on valittuna, Huoltovclitoiminto otetaan 
kcyttuun.

Sccdc vclic
Jos huoltovclivalikko on kytketty pcclle, voit scctcc aikaa ja 
matkaa.

Nollaus Tcllc nollataan huoltovcli.

Kohdat Selitys

Polttoainetalouden auto-
maattinen nollaus

Off: Keskimccrcinen polttoaineen kulutus ei nollaudu 
automaattisesti.
Virrankytkenncn jclkeen/polttoaineen tcytun jclkeen: 
Polttoaineen keskikulutuskulutus nollautuu automaat-
tisesti, kun sytytysvirta on kytketty/polttoainetta on 
lisctty.

Nopeusmittariyksikku
km/h tai mph

Valitse nopeusmittarin yksikku.
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* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

9. Nollaus

Polttoainetalouden 
yksikku

Km/L, L/100Km
Valitse polttoainetalouden yksikku.

Lisctietoja on kohdassa "Osamatkamittarin tiedot (osa-
matkamittari-laskuri)" sivulla 4-88.

Lcmputilan yksikku
/C//F

Valitse lcmputilan yksikku.

Rengaspaineen yksikku
psi, kPa, bar

Valitse rengaspaineen yksikku

Kohdat Selitys

Kohdat Selitys

Nollaus
Voit nollata valikot kcyttcjcn asetukset -tilassa. Kaikki 
kcyttcjcn asetusten valikot nollautuvat tehdasasetuksiin, 
paitsi kielivalinta ja huoltovcli.
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LCD-ncytut

LCD-ncytut esittcvct kuljettajalle 
seuraavat tiedot:

Osamatkamittari tiedot
LCD-tilat
Varoitusviestit

Osamatkamittarin tiedot (osamat-
kamittari-laskuri)

Osamatkamittari-laskuri on tieto-
koneohjattu ajotietojcrjestelmc, 
joka ncyttcc ajamiseen liittyvic tie-
toja.

HUOMAA
Jotkin osamatkamittari-laskuriin 
tallennetut ajotiedot nollautuvat, jos 
akku irrotetaan.

Osamatkatilat

Voit vaihtaa osamatkatilaa vaihta-
malla ohjauspyurcn (  / )-kyt-
kimen asetusta.

Polttoaineen kulutus

Keskimccrcinen polttoainetalous 
(1)

OMQ4040540FI

OMQ4040503FI
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Keskimccrcinen polttoainetalous 
lasketaan kokonaisajomatkasta ja 
polttoaineenkulutuksesta viimei-
simmcn keskimccrcisen polttoai-
netalouden nollauksen jclkeen.
- Polttoainetalouden alue: 0

99,9 km/L, L/100 km tai mpg
Keskimccrcinen polttoainekulu-
tus voidaan nollata sekc manuaa-
lisesti ettc automaattisesti.

Manuaalinen nollaus
Tyhjentccksesi keskimccrcisen 
polttoainetalouden manuaalisesti, 
paina ohjauspyurun OK-painiketta 
pitempccn kuin 1 sekunnin, kun kes-
kimccrcinen polttoainetalous on 
nckyvissc.

Automaattinen nollaus
Jotta saat polttoainetalouden keski-
kulutuksen automaattisesti aina 
ottaessasi polttoainetta, valitse 
"Fuel economy auto reset  (poltto-
ainetalouden automaattinen nol-
laus) -tila kcyttcjcn asetusvalikossa 
LCD-ikkunassa (katso "Kcyttcjcn 
asetustila" sivulla 4-81).

OFF - Voit asettaa oletusarvon 
kcsin kcyttcmcllc vclimatkamit-
tarin kytkimen nollauspainiketta.
Sytytyksen jclkeen - Auto siirtyy 
automaattisesti oletusarvoon, 
kun 4 tuntia on kulunut siitc, kun 
sytytys on OFF-tilassa.
Tankin tcyttcmisen jclkeen - Kun 
olet ottanut yli 6 litraa ja ajanut 
yli 1 km/h, auto nollautuu auto-
maattisesti.

HUOMAA
Keskimccrcinen polttoaineen kulu-
tus ei ncy tarkempaa laskentaa var-
ten, jos autoa ei ole ajettu yli 10 
sekuntia tai 50 metric (0,03 maili), 
sen jclkeen, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on asetettu ON-asen-
toon.

Tcmcnhetkinen polttoainetalous 
(2)

Tcmc tila ncyttcc tcmcnhetkisen 
polttoainetalouden muutaman 
viime sekunnin ajalta, kun auton 
nopeus on yli 10 km/h (6,2 mph).
- Polttoaineen kulutus:

0,0 30 km/L, L/100 km tai 0,0
50,0 mpg

Kertyneen ajon tiedonsaantitila

Tcmc ncyttu ncyttcc kertyneen 
osamatkaetcisyyden, keskimccrci-
sen polttoainekulutuksen ja koko-
naisajoajan.

OMQ4040138FI
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Kumuloituneet tiedot lasketaan, 
kun auto on kulkenut yli 300 met-
ric.
Jos painat "OK" yli 1 sekunnin ajan 
sen jclkeen, kun kumuloituneet 
tiedot ovat olleet ncytussc, tiedot 
nollataan.
Jos moottori on kcynnissc, tietoja 
kerctccn, vaikka ajoneuvo ei liik-
kuisi.

Ajotietoncyttu

Tcmc ncyttu ncyttcc osamatkae-
tcisyyden, keskimccrcisen polttoai-
nekulutuksen ja kokonaisajoajan 
tiedot kerran jokaisen kcynnistyk-
sen jclkeen.

Polttoainetalous lasketaan, kun 
auto on kulkenut yli 300 metric.
Ajotiedot nollautuvat 4 tunnin 
kuluttua siitc, kun sytytysvirta on 
katkaistu. Joten, jos ajoneuvon 
sytytysvirta kytketccn pcclle 4 
tunnin siscllc, tietoja ei nollata.
Jos painat "OK" -painiketta yli 
yhden (1) sekunnin ajan sen jcl-

keen, kun ajotiedot ilmestyvct, 
tiedot nollataan.
Jos moottori on kcynnissc, tietoja 
kerctccn, vaikka ajoneuvo ei liik-
kuisi.

Digitaalinen nopeusmittari

Digitaalinen nopeusmittarincyttu 
ncyttcc auton nopeuden.

Huoltotila

Tcmc tila muistuttaa mccrcaikais-
huollon tiedoista.

OMQ4040139FI

OMQ4040140L

OMQ4040127FI



91

4

4

Auton ominaisuudet LCD-ncytut

Aikaa huoltoon

Se laskee ja ncyttcc, huollon ajan 
(mittarilukeman tai pcivien mccrcn).

Jos jcljellc oleva mittarilukema tai 
aika saavuttaa 1 500 km (900 mai-
lia) tai 30 pcivcc, "Huoltoon jcljellc" -
viesti tulee nckyviin usean sekunnin 
ajan joka kerta, kun virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike asetetaan ON-asen-
toon.

Huoltoa tarvitaan

Jos ajoneuvoasi ei ole huollettu jo 
asetetun huoltovclin mukaisesti, 
"Huoltoa tarvitaan" -viesti tulee 
nckyviin usean sekunnin ajan joka 
kerta, kun virta-avain tai MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike asetetaan ON-asentoon.

Aiemmin syutetyn huoltovclin nol-
laaminen:

Paina ja pidc OK-painiketta (nol-
laa) jatkuvasti yli 1 sekuntia.

HUOMAA
Jos jokin seuraavista ehdoista ilme-
nee, kilometrit ja pcivct ennen huol-
toa voivat olla vccrin.

Akun kaapeli irrotetaan.
Akku purkautuu.

Ajotietoncyttu

Jokaisen ajosyklin lopussa ncyttuun 
tulee ajotietoviesti.

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttu ncyttcc osamatkae-
tcisyyden, keskimccrcisen polttoai-
netalouden ja ajoajan.

Ncmc tiedot nckyvct muutaman 
sekunnin ajan auton sammutuksen 
yhteydessc ja sitten ne hcvicvct 
automaattisesti. Tiedot lasketaan 
joka kerta, kun auto kytketccn 
pcclle.

OMQ4040139FI
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HUOMAA
Jos mittaristossa on Kattoikkuna 
auki -varoitus, ajotietoviestic ei 
ehkc ncy.
Latausajan ja/tai ilmastoinnin ajan 
scctcmiseksi on lisctietoja kat-
sottava erikseen toimitetusta 
navigaatiojcrjestelmcn oppaasta.

LCD-ncytun viestit

Ovi, konepelti, takaluukku, katto-
luukku auki

Tcmc varoitus ncytetccn ilmaise-
maan, mikc ovi, konepelti, taka-
luukku tai kattoluukku on auki.

Matalan rengaspaineen varoitus-
ncyttu

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, jos 
renkaan paine on matala. Auton 
vastaava rengas valaistuu.

* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-10.

Valojen tila

Tyyppi A

OMQ4040130
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Tyyppi B

Tcmc ilmaisin ncyttcc, mikc ulko-
valo on valittuna valaistuksen 
ohjauksen avulla.

Voit ottaa kcyttuun tai poistaa kcy-
tustc pyyhkimen/valojen ncyttutilan 
kcyttcjcn tila-asetuksista mittaris-
ton LCD-ncytulle.

Pyyhkijctila

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ilmaisin ncyttcc, mikc pyyhki-
juiden nopeus on valittuna pyyhki-
mien ohjauksen avulla.

Voit ottaa kcyttuun tai poistaa kcy-
tustc pyyhkimen/valojen ncyttutilan 
kcyttcjcn tila-asetuksista mittaris-
ton LCD-ncytulle.

Pesulaitteen nesteen taso matala 
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, jos 
pesuneste on lches lopussa scili-
ustc.

Anna tcyttcc pesunestesciliu.

OMQ4040161FI
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Moottori on ylikuumentunut
Tcmc varoitusviestin syttyy, kun 
moottorin jcchdytysnesteen lcm-
putila on korkeampi kuin 120 /C 
(248 /F). Tcmc tarkoittaa sitc, 
ettc moottori on ylikuumentunut 
ja voi vaurioitua.

* Jos autosi ylikuumentuu, katso 
kohtaa "Jos moottori ylikuumen-
tuu" sivulla 6-8.

Avaimen paristo vchissc (clyavain-
jcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, 
jos clyavaimen paristo on purkau-
tunut vaihdettaessa MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
OFF-asentoon.

Paina START-painiketta kccntces-
scsi ohjauspyurcc (clyavainjcrjes-
telmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
ohjauspyurcn lukitus ei avaudu 
normaalisti, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta painetaan.
Tcmc tarkoittaa, ettc on painet-
tava MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta kccntces-
scsi ohjauspyurcc oikealle ja 
vasemmalle.

Ohjauspyurc ei lukittu (clyavainjcr-
jestelmc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
ohjauspyurc ei lukitu normaalisti, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu OFF-
asentoon.

Tarkista ohjauspyurcn lukkojcrjes-
telmc (clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
ohjauspyurc ei lukitu normaalisti, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu OFF-
asentoon.

Avain ei autossa (clyavainjcrjestel-
mcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
clyavain ei ole autossa, kun painat 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta.
Tcmc tarkoittaa sitc, ettc sinun 
on pidettcvc clyavain aina muka-
nasi.

Avainta ei havaittu (clyavainjcrjes-
telmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
clyavainta ei havaita autossa, kun 
painat MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta.
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Vaihto asentoon P tai N moottorin 
kcynnistcmiseksi (clyavainjcrjes-
telmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
yritct kcynnistcc moottorin aset-
tamatta vaihdevipua P (pysc-
kuinti) tai N (vapaa) -asentoon.

Paina jarrupoljinta moottorin kcyn-
nistcmiseksi (clyavainjcrjestel-
mcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu ACC-
asentoon kaksi kertaa painamalla 
painiketta toistuvasti ilman, ettc 
jarrupoljinta painetaan.
Tcmc tarkoittaa sitc, ettc jarru-
poljinta on painettava moottorin 
kcynnistcmiseksi.

Akun purkautuminen liscschkulait-
teiden takia

Auto voi havaita akun tyhjenemisen 
itsekseen ylivirran vuoksi, joka 
aiheutuu luvattomien schkulaittei-
den, kuten mittaristokameran, toi-
miessa auton seistessc.

Jos varoitus jatkuu edelleen, vaikka 
ylimccrciset schkulaitteet on pois-
tettu, auto on tarkastettava 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-jclleenmyyjccn/huoltokumppa-
niin.

Paina START-painiketta uudelleen 
(clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos et 
voi kcyttcc MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painiketta, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -jcrjestelmcssc on 
ongelma.
Se tarkoittaa, ettc voit kcynnistcc 
moottori painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta uudelleen.
Jos varoitusviesti tulee nckyviin 
aina, kun painat MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta, niin suosittelemme, ettc 
annat ammattikorjaamon tarkas-
taa auton. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Paina START-painiketta avaimella 
(clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
painat MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta kun varoi-
tusviesti Avainta ei havaittu  on 
nckyvissc.
Silloin ajonestolaitteen merkki-
valo vilkkuu.

Tarkasta BCW-jcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti tulee ncyttuun, 
jos sokean pisteen turmcysvaroi-
tuksessa on ongelma. Siinc tapauk-
sessa suosittelemme, ettc annat 
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valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa auton.

Jcisen tien varoitus

Tcmc varoitusvalo varoittaa kuljet-
tajaa mahdollisesti jcisestc tienpin-
nasta.

Kun seuraavat olosuhteet ilmenevct 
varoitusvalo (myus ulkoilman lcm-
putilan mittari) vilkkuu 5 kertaa ja 
syttyy sitten ja valoitusccni soi ker-
ran.

Lcmputila ulkoilman lcmputilan 
mittarissa on alle noin 4/C (40/F).

HUOMAA
Jos jcisen tien varoitusviesti ilmes-
tyy ajon aikana, sinun on ajettava 
tarkkaavaisemmin ja turvallisem-
min, pidcttcydyttcvc ylinopeu-
desta, nopeista kiihdytyksistc, 
ckillisistc jarrutuksista ja nopeista 
kccnnuksistc, jne.

Varoitus- ja merkkivalot

Varoitusvalo ja merkkivalo syttyvct 
ilmoittamaan kuljettajalle, ettc 
tcmcn tulee olla varovainen ja ettc 
eri toiminnot ovat aktivoituneet.

Varoitusvalot

Varoitusvalot ilmoittavat tilan-
teista, jotka vaativat kuljettajan 
huomiota.

HUOMAA
Ennen moottorin kcynnistcmistc 
varmista, ettc kaikki varoitusvalot 
ovat sammuneet (OFF). Jos jokin 
valo palaa (ON) edelleen, se ilmaisee 
tilannetta, joka vaatii huomiota.

Turvatyynyn varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin kuuden sekunnin 

ajaksi, ja sammuu sitten.
Kun SRS:ssc on toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

OMQ4040163FI
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Turvavyun varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle, ettc turvavyutc ei ole kiinni-
tetty.
* Lisctietoja on kohdassa "Turva-
vyut" sivulla 3-22.

Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi
- Se pysyy palamassa, jos sei-

sontajarru on kytkettync.
Aina, kun seisontajarru on kytke-
tccn.
Kun jarrunesteen pinta sciliussc 
on matalalla.
- Jos varoitusvalo syttyy seison-

tajarrun ollessa vapautettuna, 
se tarkoittaa, ettc jarrunes-
teen pinta sciliussc on matala.

Jos jarrunesteen pinta sciliussc on 
matalalla:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalli-

seen paikkaan, ja pyscytc auto.

2. Moottorin ollessa pyscytettync 
tarkista jarrunesteen mccrc vclit-
tumcsti ja tarvittaessa liscc nes-
tettc (Katso lisctietoja kohdasta 
"Jarruneste" sivulla 7-40). Tar-
kista sitten kaikki jarrukomponen-
tit vuotojen varalta. Jos 
jarrujcrjestelmcstc luytyy edel-
leen vuoto, varoitusvalo palaa 
edelleen tai jarrut eivct toimi 
oikein, clc aja autolla.
Pyydc tcssc tapauksessa hinaus-
palvelun hinaamaan ajoneuvosi 
ammattikorjaamoon tarkistetta-
vaksi. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Kaksoisdiagonaalijarrujcrjestelmc
Autosi on varustettu kaksoisdiago-
naalijarrujcrjestelmcllc. Tcmc tar-
koittaa sitc, ettc sinulla on edelleen 
jarrutustehoa kahdessa pyurcssc, 
vaikka toinen kahdesta jcrjestel-
mcstc vikaantuu.
Kun vain toinen jcrjestelmc toimii, 
poljin liikkuu tavallista enemmcn ja 
tarvitaan suurempi poljinvoima 
auton pyscyttcmiseen.
Auto ei myuskccn pyschdy yhtc 
lyhyellc matkalla, kun vain osa jar-
rujcrjestelmcstc toimii.
Jos jarrut vikaantuvat ajon aikana, 
kcytc moottorijarrutusta vaihta-
malla pienemmclle vaihteelle ja 
pyscytc auto heti kun sen voi tehdc 
turvallisesti.
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VAROITUS
Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo
On vaarallista ajaa autolla, jossa 
varoitusvalo palaa (ON). Jos seison-
tajarrun ja jarrunesteen varoitus-
valo syttyy seisontajarrun ollessa 
vapautettuna, se tarkoittaa, ettc 
jarruneste on vchissc.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun ABS-jcrjestelmcssc on toi-
mintahciriu (normaali jarrujcrjes-
telmc toimii silti ilman 
lukkiutumattoman jarrujcrjestel-
mcn apua).
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Schkuisen jarruvoiman jakamisen 
jcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo 

Ncmc kaksi varoitusvaloa syttyvct 
samaan aikaan ajon aikana:

Kun ABS- ja tavallinen jarrujcrjes-
telmc eivct ehkc toimi normaa-
listi.

Siinc tapauksessa suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn tarkastaa auton.

VAROITUS
Schkuisen jarruvoiman jakamisen 
jcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo
Kun sekc ABS:n ettc seisontajarrun 
ja jarrunesteen varoitusvalot pala-
vat, jarrujcrjestelmc ei toimi nor-
maalisti ja saatat kokea 
odottamattomia ja vaarallisia tilan-
teita ckillisissc jarrutuksissa.
Vcltc tclluin suurilla nopeuksilla aja-
mista ja ckillisic jarrutuksia.
Suosittelemme, ettc annat valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa 
auton mahdollisimman pian.
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HUOMAA
Schkuisen jarruvoiman jakamisen 
jcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo
Kun ABS:n varoitusvalo palaa tai 
sekc ABS:n ettc seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalot palavat, 
nopeusmittari, matkamittari tai 
osamatkamittari eivct ehkc toimi. 
Myus EPS-varoitusvalo voi syttyc ja 
tarvittava ohjausvoima voi lisccn-
tyc tai vchentyc.
Jos ncin on, niin suosittelemme, ettc 
annat valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn tarkastaa auton mahdollisim-
man pian.

Schkuisen seisontajarrun (EPB) 

varoitusvalo  (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun schkuisessc seisontajarrussa 
on toimintahciriu.
Siinc tapauksessa suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa 
auton.

HUOMAA
Schkutoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo voi syttyc, kun schkui-
sen ajovakauden hallinnan (ESC) 
merkkivalo syttyy ilmaisemaan, ettc 
ESC ei toimi oikein (tcmc ei ilmaise 
EPB:n toimintahciriutc).

Nelivedon (AWD) varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun AWD:ssc on toimintahciriu.
Jos ncin on laita, anna valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa auto.

Schkutoimisen ohjaustehostimen 
(EPS) varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Tcmc merkkivalo syttyy, kun 

virta-avain on kytketty ON-
asentoon ja sammuu sitten 
noin 3 sekunnin kuluttua.
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Kun EPS:ssc on toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Latausjcrjestelmcn varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
Kun joko generaattorissa tai sch-
kuisessc latausjcrjestelmcssc on 
toimintahciriu.

Jos joko generaattorissa tai schkui-
sessc latausjcrjestelmcssc on toi-
mintahciriu:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalli-

seen paikkaan, ja pyscytc auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista, 

onko generaattorin kcyttuhihna 
luyscllc tai katkennut.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Toimintahciriun merkkivalo (MIL) 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Toimintahciriun varoitusvalo 

syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

Aina kun joko pccstujen valvonta-
jcrjestelmcssc tai moottorissa tai 
auton voimalinjassa on toiminta-
hciriu.
Jos tcmc tapahtuu, suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.

HUOMAA
Ajaminen toimintahciriun merkkiva-
lon (MIL) palaessa voi aiheuttaa 
vaurioita pccstujen hallintajcrjestel-
mclle, mikc voi vaikuttaa ajettavuu-
teen ja/tai polttoainetalouteen.
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HUOMIO
Smartstream G3.5 -moottori, 
Smartstream D2.2 -moottori
Jos uljynpaine laskee, koska moot-
toriuljyc on liian vchcn tms., moot-
toriuljynpaineen varoitusvalo syttyy 
ja moottoritehoa rajoittava paran-
nettu moottorin suojajcrjestelmc 
kytkeytyy pcclle. Sen jclkeen moot-
torin varoitusvalo syttyy, jos autolla 
ajetaan toistuvasti ja jatkuvasti.

HUOMIO
Jos toimintahciriun merkkivalo (MIL) 
syttyy, katalysaattorin vaurioitumi-
nen on mahdollista, ja se voi aiheut-
taa moottorin tehon menetyksen. 
Jos ncin on, niin suosittelemme, ettc 
annat valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin tarkastaa 
auton mahdollisimman pian.

Moottorin uljynpaineen varoitus-
valo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se pysyy pccllc, kunnes moot-

tori kcynnistetccn.
Kun moottorin uljypaine on 
matala.

Jos moottorin uljypaine on matala:
Smartstream G2.5 -moottori
1. Aja varovasti seuraavaan turvalli-

seen paikkaan, ja pyscytc auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista 

moottoriuljyn mccrc (lisctietoja 
on kohdassa "Moottoriuljy (ben-
siini)" sivulla 7-31). Jos pinta on 
matalalla, liscc uljyc tarpeen 
mukaan.
Jos varoitusvalo jcc palamaan 
uljyn lisccmisen jclkeen, tai jos 
uljyc ei ole saatavana, anna val-
tuutetun ammattikorjaamon tar-
kastaa ajoneuvo mahdollisimman 
pian. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huol-
tokumppanin luona.

Smartstream G3.5 -moottori, 
Smartstream D2.2 -moottori

Jos uljynpaine laskee, koska 
moottoriuljyc on liian vchcn tms., 
moottoriuljynpaineen varoitusvalo 
syttyy ja moottoritehoa rajoit-
tava parannettu moottorin suoja-
jcrjestelmc kytkeytyy pcclle.
Jos tcmc varoitusvalo syttyy ajon 
aikana, aja varovaisesti tien pien-
tareelle ja pyscytc auto, tarkista 
moottoriuljyn taso (lisctietoja on 
kohdassa "Moottoriuljy (bensiini)" 
sivulla 7-31) ja liscc sitc tarvit-
taessa.
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Jos moottoriuljyc on liian vchcn 
tai varoitusvalo ei sammu, kun 
uljyc on lisctty, vie auto tarkas-
tukseen ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huol-
tokumppanin luona. Ajaminen 
varoitusvalon palaessa saattaa 
aiheuttaa moottorivian.

* Kun uljynpaine palautuu ihanneta-
solle, uljynpaineen varoitusvalo ja 
moottoritehoa rajoittava suojaus-
jcrjestelmc sammuvat. Vaikka 
uljynpaine palautuisi normaaliksi, 
tarkista moottori uudelleen tur-
vallisessa paikassa.

HUOMIO
Moottorin uljynpaineen varoitusvalo

Jos moottoria ei pyscytetc heti, 
kun moottorin uljynpaineen varoi-
tusvalo syttyy, voi aiheutua vaka-
via vahinkoja.
Jos varoitusvalo palaa moottorin 
kcydessc, se ilmaisee, ettc 
kyseessc voi olla vakava mootto-
rin vaurio tai virhetoiminto. Toimi 
tclluin ncin:
1. Pyscytc auto heti kun sen voi 

tehdc turvallisesti.
2. Sammuta moottori ja tarkista 

uljyn mccrc. Jos uljyn pinta on 
matalalla, tcytc moottoriuljyc 
oikealle tasolle.

3. Kcynnistc sitten moottori 
uudelleen. Jos varoitusvalo jcc 
palamaan moottorin kcynnis-
tyksen jclkeen, sammuta moot-
tori vclittumcsti. Vie auto 
tclluin tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Ylinopeuden varoitusvalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo vilkkuu:
Kun ajat autoa nopeammin kuin 
120 km/h.
- Sen tarkoitus on estcc sinua 

ajamasta autollasi ylinopeutta.
- Ylinopeuden varoitusccni kuu-

luu myus noin 5 sekunnin ajan.

Vchcisen polttoainemccrcn varoi-
tusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun polttoainesciliu on lches tyhjc.

Jos polttoainesciliu on lches tyhjc:
Tcytc polttoainetta mahdollisim-
man pian.
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HUOMIO
Polttoainetta vchcn
Ajaminen vchcisen polttoainemcc-
rcn varoitusvalon palaessa tai polt-
toaineen mccrcn ollessa alle 0 - tai 
E -merkinncn voi aiheuttaa moot-
torin sytytyshciriuitc.

Pccvaroitusvalo 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kul-
jettajalle seuraavista tilanteista
- LED-ajovalojen virhetoiminto 

(jos kuuluu varustukseen)
- Lampun toimintahciriu
- Kaukovaloavustajan virhetoi-

minto (jos kuuluu varusteisiin)
Tunnistaaksesi varoituksen tiedot 
on katsottava LCD-ncyttuc.
Jos varoitustilanne on ratkaistu, 
pccvaroitusvalo sammuu.

Matalan rengaspaineen varoitus-
valo  (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.

Kun yksi tai useampi renkaista on 
merkittcvcsti vajaatcyttuinen. 
(Vajaatcyttuisen renkaan sijainti 
ncytetccn LCD-ncytullc).

* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-10.

Tcmc varoitusvalo jcc palamaan 
noin 60 sekunnin vilkkumisen jcl-
keen, tai vilkkuu toistuvasti noin 3 
sekunnin aikavclein:

Kun TPMS:ssc on toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-10.

VAROITUS
Matala rengaspaine

Merkittcvcsti liian matalat ren-
gaspaineet tekevct autosta epc-
vakaan ja voivat aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen ja kasvat-
taa jarrutusmatkaa.
Jatkuva ajaminen liian vchcn pai-
netta siscltcvillc renkailla aiheut-
taa renkaiden ylikuumenemisen ja 
rikkoutumisen.
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VAROITUS
Turvallinen pyschtyminen

TPMS ei voi hclyttcc sinua ulkois-
ten tekijuiden aiheuttamista 
vakavista ja ckillisistc rengasvau-
rioista.
Jos huomaat auton epcvakautta, 
ota jalka heti pois kaasupolki-
melta, jarruta kevyesti ja vaiheit-
tain ja hidasta turvalliseen 
kohtaan tien sivuun.

Polttoaineensuodattimen varoitus-
valo (dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun vettc on kertynyt polttoai-
neensuodattimeen. Siinc tapauk-
sessa poista vesi 
polttoaineensuodattimesta.

* Lisctietoja on kohdassa "Polttoai-
nesuodatin (diesel)" sivulla 7-43.

HUOMIO
Polttoaineensuodattimen varoitus-
valo

Kun polttoaineensuodattimen 
varoitusvalo syttyy, moottorin 
teho (auton nopeus ja tyhjckcyn-
tinopeus) voi pienentyc.
Jos jatkat ajamista varoitusvalon 
palaessa, moottorin osat (poltto-
aineen suihkutus, common rail, 
korkeapainepolttoainepumppu) 
voivat vaurioitua. Jos ncin tapah-
tuu, vie jcrjestelmc tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ettc kcyt valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.

Pakokaasujcrjestelmcn (DPF) 
varoitusvalo (dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun dieselin hiukkassuodattimen 
(DPF) jcrjestelmcssc on toiminta-
hciriu.
Kun tcmc varoitusvalo syttyy, se 
voi sammua, kun autolla ajetaan 
seuraavissa olosuhteissa:
- yli 60km/h (37 mph) tai
- yli 2. vaihteella 1500 ~ 2000 

rpm kiertonopeudella mccrc-
tyn aikaa (noin 25 minuuttia).
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Jos tcmc varoitusvalo vilkkuu tcstc 
menettelystc huolimatta (tcllc ker-
taa ncytetccn LCD-varoitusviesti), 
niin suosittelemme, ettc annat 
ammattikorjaamon tarkastaa DPF-
jcrjestelmc. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (jos 
kuuluu varusteisiin)
Jos jatkat ajamista DPF-varoitusva-
lon vilkkuessa pitkccn, DPF-jcrjes-
telmc voi vaurioitua ja 
polttoaineenkulutus lisccntyc.

SCR-varoitusvalo (dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun urealiuosscilu on lches tyhjc.

Jos urealiuosscilu on lches tyhjc:
Tcytc urealiuos mahdollisimman 
pian.

* Lisctietoja on kohdassa "Valikoiva 
katalyyttinen pelkistys (jos kuu-
luu varustukseen)" sivulla 7-112.

Pakokaasujcrjestelmcn (GPF) 
varoitusvalo (bensiinimoottorit) 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun bensiinin hiukkassuodatinjcr-
jestelmcssc (GPF) on toimintahci-
riu.
Kun tcmc varoitusvalo syttyy, se 
voi sammua, kun autolla ajetaan 
seuraavissa olosuhteissa:
- Autoa on ajettava vchintccn yli 

30 minuuttia nopeudella yli 80 
km/h (50) nopeudella.

- Varmista, ettc kaikki seuraavat 
ehdot tcyttyvct: tieolosuhteet 
ovat turvalliset, vaihde 3. tai 
korkeampi, moottorin kier-
rosnopeus 1500- 4 000 rpm.

Jos tcmc varoitusvalo vilkkuu tcstc 
menettelystc huolimatta (tcllc ker-
taa ncytetccn LCD-varoitusviesti), 
niin suosittelemme, ettc annat 
ammattikorjaamon tarkastaa GPF-
jcrjestelmc. Kia suosittelee, ettc 
kcyt valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) (jos 
kuuluu varusteisiin)
Jos jatkat ajamista GPF-varoitusva-
lon vilkkuessa pitkccn, GPF-jcrjes-
telmc voi vaurioitua ja 
polttoaineenkulutus lisccntyc.
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LED-ajovalojen varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Aina, kun LED-ajovaloissa on toi-
mintahciriu.

Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Tcmc varoitusvalo vilkkuu:
Aina, kun LED-ajovaloihin liitty-
vcssc osassa on toimintahciriu.

Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan (FCA) varoitusvalo  (jos kuu-
luu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun etuturmcyksen vclttcmis-
avustajassa on toimintahciriu.

Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Merkkivalot

Schkuisen ajovakauden hallinnan 

(ESC) merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun ESC-jcrjestelmcssc on toi-
mintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun ESC on toiminnassa.
* Lisctietoja on kohdassa "Schkuinen 
seisontajarru (EPB) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 5-68.

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) pois pccltc (OFF) -merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
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Kun poistat ESC-jcrjestelmcn 
kcytustc painamalla ESC OFF -
painiketta.

* Lisctietoja on kohdassa "Schkuinen 
ajovakauden hallinta (ESC)" sivulla 
5-79.

Auto Stop -merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy, kun moot-
tori siirtyy ISG-jcrjestelmcn (Idle 
Stop and Go) tyhjckcynnin seis-
tilaan.

Jos automaattinen kcynnistys 
tapahtuu, mittariston Auto stop -
merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

* Lisctietoja on kohdassa "Sammu-
tusautomatiikka (Idle Stop & Go 
(ISG)) jcrjestelmc (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 5-90.

HUOMAA
Kun ISG-jcrjestelmc kcynnistcc 
moottorin automaattisesti, jotkin 
merkkivalot (ABS, ESC, ESC OFF, EPS 
tai seisontajarrun varoitusvalo) voi-
vat syttyc muutamaksi sekunniksi. 
Tcmc johtuu matalasta akun jcnnit-
teestc. Se ei tarkoita, ettc jcrjestel-
mcssc on toimintahciriu.

AUTO HOLD -merkkivalo (AUTO 
HOLD) (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Valkoinen Kun aktivoit auto hold -
jcrjestelmcn painamalla AUTO 
HOLD -kytkintc.
Vihrec Kun pyscytct auton tcysin 
painamalla jarrua auto hold -jcr-
jestelmcn ollessa toiminnassa.
Keltainen Aina, kun auto hold -
jcrjestelmcssc on toimintahciriu. 
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

* Lisctietoja on kohdassa "AUTO 
HOLD (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-74.

Ajoneston merkkivalo (ilman cly-
avainta)  (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun auto havaitsee ajoneston 
avaimessasi autossa virtakytki-
men ollessa ON-asennossa.
- Tcssc kohdassa voit kcynnis-

tcc moottorin.
- Merkkivalo sammuu, kun moot-

tori kcynnistetccn.
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Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun ajonestojcrjestelmcssc on 
toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Ajoneston merkkivalo (clyavai-
mella) 

Tcmc merkkivalo syttyy enintccn 
30 sekunnin ajaksi:

Kun auto havaitsee clyavaimen 
autossa virtakytkimen ollessa 
ACC- tai ON-asennossa.
- Tcssc kohdassa voit kcynnis-

tcc moottorin.
- Merkkivalo sammuu, kun moot-

tori kcynnistetccn.

Tcmc merkkivalo vilkkuu muuta-
man sekunnin ajan:

Kun clyavain ei ole autossa.
- Tcssc kohdassa et voi kcynnis-

tcc moottoria.

Tcmc merkkivalo syttyy 2 sekun-
nin ajaksi ja sammuu:

Kun auto ei havaitse autossa ole-
vaa clyavainta, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on ON-asennossa.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun clyavaimen pariston jcnnite 
on matala.
- Tcssc kohdassa et voi kcynnis-

tcc moottoria. Voit kuitenkin 
kcynnistcc moottorin, jos pai-
nat MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta clyavai-
mella. (Lisctietoja on kohdassa 
"Ajonestojcrjestelmc (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 4-17).

Kun ajonestojcrjestelmcssc on 
toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
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Suuntavalojen merkkivalo 

Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun kcytct suuntavilkkua.

Jos jokin seuraavista ilmenee, suun-
tavilkkujcrjestelmcssc voi olla toi-
mintahciriu. Vie auto tclluin 
tarkastukseen ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

Merkkivalo ei vilku, mutta syttyy.
Merkkivalo vilkkuu nopeammin.
Merkkivalo ei syty ollenkaan.

Lchivalojen merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun ajovalot ovat pccllc.

Kaukovalojen merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun ajovalot palavat ja ovat kau-
kovaloasennossa.
Kun kaukovaloilla annetaan valo-
merkki suuntavilkkuvipua vetc-
mcllc.

Kaukovaloavustajan merkkivalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun kaukovalot palavat valokytki-
men ollessa AUTO-asennossa.
Jos autosi havaitsee vastaantule-
via tai edellc kulkevia ajoneuvoja, 
kaukovaloavustajan jcrjestelmc 
vaihtaa automaattisesti kaukova-
loilta lchivaloille.

* Lisctietoja on kohdassa "Kaukova-
loavustaja (HBA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 4-137.

Valot pccllc (ON) -merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun kaikki takavalot tai ajovalot 
ovat pccllc.

Etusumuvalon merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun etusumuvalot palavat.

Takasumuvalon merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun takasumuvalot palavat.
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Varoitus- ja merkkivalot

Hehkutuksen merkkivalo (diesel-
moottori) 

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun moottoria esilcmmitetccn 
virta-avaimella tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ON-asennossa.
- Moottori voidaan kcynnistcc, 

kun hehkutuksen merkkivalo 
sammuu.

- palamisaika vaihtelee moottorin 
jcchdytysnesteen lcmputilan 
ilman lcmputilan ja akun tilan 
mukaan.

Jos merkkivalo jcc palamaan tai vilk-
kuu, kun moottori on lcmmennyt tai 
ajon aikana, moottorin esilcmmitys-
jcrjestelmcssc voi olla toimintahci-
riu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Moottori esilcmmitys
Jos moottori ei kcynnisty 10 sekun-
nin kuluessa esilcmmityksen val-
mistuttua, aseta virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike LOCK- tai OFF-asen-
toon 10 sekunnin ajaksi, ja sitten 
takaisin ON-asentoon moottorin 
esilcmmittcmiseksi uudelleen.

Kaistallapysymisavustajan merkki-
valo  (jos kuuluu varustuk-
seen)

LKA-merkkivalo syttyy, kun painat 
kaistallapysymisavustajan kaista-
turvallisuuspainiketta.

Jos jcrjestelmcssc on vika, keltainen 
LKA-merkkivalo syttyy.

* Lisctietoja on kohdassa "Kaistalla-
pysymisavustaja (LKA)" sivulla 5-
132.

Vakionopeusscctimen merkkivalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun vakionopeusscctimen jcrjes-
telmc on kcytussc.

* Lisctietoja on kohdassa "Vakiono-
peussccdin (CC) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 5-182.

Alamckijarrun ohjauksen (DBC) 

merkkivalo  (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun aktivoit jcrjestelmcn paina-
malla DBC-painiketta.
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Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun DBC on toiminnassa.

Tcmc varoitusvalo palaa keltai-
sena:

Kun DBC-jcrjestelmcssc on toi-
mintahciriu.

Jos ncin on laita, anna valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa auto.
* Lisctietoja on kohdassa "Alamcki-
jarrun ohjaus (DBC)" sivulla 5-82.

SPORT-tilan merkkivalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun valitset SPORT -tilan ajoti-
laksi.

Lisctietoja on kohdassa "Integroitu 
ajotilan ohjausjcrjestelmc" sivulla 5-
93.

ECO-tilan merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun valitset ECO -tilan ajotilaksi.

Lisctietoja on kohdassa "Integroitu 
ajotilan ohjausjcrjestelmc" sivulla 5-
93.

Head-up-ncyttu (HUD) (jos kuu-
luu varustukseen)

Head-up-ncyttu on lcpinckyvc 
ncyttu, joka heijastaa joitakin mitta-
riston ja navigointijcrjestelmcn tie-
toja tuulilasin pinnalle.

Head-up-ncyttukuva voi olla nch-
tcvissc HUD-ncytullc, kun:
- Istumisasento on vccrc.
- Kcytct polaroituja aurinkolaseja
- Head-up-ncytun pccllc on jokin 

esine.
- Mcrcllc tiellc ajettaessa.
- Auton siscvalaistus on riittc-

mctun.
- Ulkoa tulee valoa.
- Kcytct nckuusi sopimattomia 

laseja.
Jos head-up-ncyttu ei ncy kun-
nolla, sccdc sen korkeutta, kiertoa 
tai kirkkautta LCD-ncytustc.
Kun head-up -ncyttu kaipaa tar-
kistusta tai korjausta, Kia suosit-
telee, ettc kcyt valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

OMQ4040038
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Head-up-ncyttu (HUD)

VAROITUS
Head-up-ncyttu

Clc anna scvyttcc tuulilasia tai 
lisctc siihen minkccnlaista metal-
lipinnoitetta. Muuten head-up-
ncytun kuva saattaa muuttua 
nckymcttumcksi.
Clc aseta mitccn tarvikkeita tur-
mcystyynylle clckc kiinnitc 
mitccn esineitc tuulilasiin.
Sokean pisteen turmcysvaroitus 
on tcydentcvc varuste turvalli-
seen ajamiseen, joten voi olla vaa-
rallista luottaa vain BCW-tietoon 
head-up-ncytun kuvassa, kun 
vaihdat kaistaa. Kiinnitc aina huo-
miota siihen, ettc ajat turvalli-
sesti.

HUOMIO
Kun vaihdat head-up -ncytullc 
varustetun auton tuulilasin, laita 
tilalle tchcn kcyttuun sopiva tuuli-
lasi. Muuten tuulilasilla voi nckyc 
kaksoiskuvia.

Head-up-ncytun tiedot

1. Kccnnus kccnnukseltc -navigoin-
titiedot (jos kuuluu varustukseen)

2. Liikennemerkit
3. Nopeusmittari
4. SCC-nopeusscctimen tiedot (jos 

kuuluu varustukseen)
5. SCC-tietiedot (jos kuuluu varus-

tukseen)
6. Kaistallapysymisavustajan tiedot 

(jos kuuluu varustukseen)
7. Sokean pisteen turvallisuuden tie-

dot (jos kuuluu varustukseen)
8. Varoitusvalot (polttoainetta 

vchcn)
9. AV-tilan tiedot
10.Kaistallapysymisavustajan tie-

dot (jos kuuluu varustukseen)
11.Kuljettajan moottoritieavustin 

(jos kuuluu varustukseen)

HUOMAA
Liikennemerkit ja kccnnus kccnnuk-
seltc -navigointitiedot ovat kcytet-
tcvissc alueesta riippuen.

OMQ4040449
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Head-up-ncytun asetukset

Voit muuttaa head-up-ncytun ase-
tuksia LCD-ncytultc seuraavasti.
1. Ncytun korkeus
2. Kierto
3. Kirkkaus
4. Siscllun valinta

* Lisctietoja on kohdassa "LCD-ncy-
tun tilat" sivulla 4-79.

Takanckymcn ncyttu (RVM) (jos 
kuuluu varustukseen)

Takanckymcn ncyttu ncyttcc auton 
takana olevan alueen auttaakseen 
pysckuinnissc ja peruuttamisessa.

VAROITUS
Takakamera ei kata auton taka-
aluetta tcysin. Kuljettajan on aina 
tarkistettava takaosan alue omin 
silmin tausta- ja sivupeilien avulla 
ennen pysckuintic tai peruutta-
mista.

OMQ4H040011

OMQ4040040L
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Havaitsemisanturi

Takanckymckamera

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

VAROITUS
Ncytullc nckyvc kuva voi poiketa 
kohteen todellisesta etcisyydestc. 
Varmista, ettc turvallisuuden var-
mistamiseksi tarkistat suoraan 
auton etcisyyden.

HUOMIO
Pidc aina takakameran linssi puh-
taana. Jos vierasaine peittcc objek-
tiivin, se voi heikentcc kameran 
suorituskykyc, jolloin takanckymcn 
ncyttu ei ehkc toimi normaalisti.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Voit muuttaa takanckymcn ncy-
tun asetuksia painamalla scctu-
kuvaketta ( ) ncytussc, kun 
jcrjestelmc on kcytussc, tai valit-
semalla asetusvalikossa Driver 
Assistance (Kuljettajan avustus) 
→ Parking Safety (Pysckuinti-
turva) → Camera Settings (Kame-
ran asetukset) , kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on ON-asennossa.
Pysckuintiavustajan takancky-
mcn voi vaihtaa ncyttutiedoissa ja 
ncytun kirkkauden/kontrastin voi 
muuttaa ncytun asetuksissa.
Voit kcyttcc Pidc takakamera -
toimintoa valitsemalla tietoviih-
dejcrjestelmcn asetusvalikosta 
Setting → Screen → Keep Rear 
Camera  (Scctu → Ncyttu → Pidc 
takakamera).

OMQ4040489L

OMQ4AH050163
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Pysckuinti/nckymcpainike

Voit kytkec takanckymcn ncytun 
pcclle tai pois painamalla pysc-
kuinti/nckymcpainiketta (1).

Toiminnon kcyttu

Takanckymcn pysckuintiavustus-
toiminto

Toiminto toimii, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct:

MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.
Vaihde vaihdetaan asentoon R 
(peruutus) ja peruutusvalo syt-
tyy.

Takanckymcn scilyttcminen
Pysckuitcessc takanckymc nckyy 
ncytussc, mikcli seuraavat ehdot 
tcyttyvct:
- Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon N (vapaa) 
tai D (ajo).

- Auton nopeus on alle 10 km/h 
(6 mph)

Takanckymc sammuu, kun auton 
nopeus on yli 10 km/h (6 mph).

Ajon takanckymc

Kuljettaja pystyy tarkistamaan 
takanckymcn ncytustc ajon aikana, 
jolloin se auttaa turvallisessa ajossa.

OMQ4040041

OMQ4040041
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Kcyttutilanne
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.
Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan, kun vaihde on asen-
nossa D (ajo) tai N (vapaa).

Sammutusehdot
Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan uudestaan.
Jotakin tietoviihdejcrjestelmcn 
painikkeista (2) on painettu.

Kcytun aikana
Jos vaihde vaihdetaan asentoon R 
(peruutus), kun ajon takanckymc 
nckyy ncytullc, ncyttu vaihtaa 
takanckymccn pysckuintiavus-
tus-toiminnolla.
Kun ncytussc nckyy ajon takanc-
kymc, ncytun oikeaan ylckulmaan 
ilmestyy kuvake, joka osoittaa, 
ettc ncytussc nckyy takanckymc.

Takaylcnckymc

Kun kosketat kuvaketta (1), ylcnc-
kymc tulee ncyttuun ja ncyttcc 
etcisyyden auton takana, kun pysc-
kuit.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun takanckymcn ncyttu ei toimi 
kunnolla tai ncyttu vilkkuu, tai 
kameran kuva ei ncy normaalisti, 
suosittelemme, ettc annat valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin tarkastaa toiminnon.

Rajoitukset

Kun auto on pyscytetty pitkcksi 
aikaa talvella tai se on pysckuity 
sisclle, pakokaasut voivat sumentaa 
kuvan vcliaikaisesti.

OMQ4AH040467
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Ympcristun valvontajcrjestelmc 
(SVM) (jos kuuluu varustukseen)

Ympcristun valvontajcrjestelmc 
auttaa pysckuinnissc antamalla kul-
jettajalle mahdollisuuden nchdc 
auton ympcrille.

VAROITUS
Katso aina autosi ympcrille ennen 
sen siirtcmistc mihinkccn suun-
taan. Siten voit varmistaa, ettc tiellc 
ei ole esineitc tai esteitc. Se mitc 
ncet ncytullc voi erota auton todel-
lisesta sijaintipaikasta.

HUOMAA
Jos kaipaat lisctietoja, skannaa QR-
koodi erikseen toimitetussa yksin-
kertaisessa oppaassa.

HUOMIO
Surround View -ncyttu on suunni-
teltu kcytettcvcksi tasaisella pin-
nalla. Tcmcn takia kuva ncytullc ei 
ehkc ncytc oikealta, mikcli toimin-
toa kcytetccn teillc, joissa on kor-
keuden epcsccnnullisyyksic, kuten 
reunuksia ja nopeustuyssyjc.

Havaitsemisanturi

Ympcristun etuvalvontakamera (1), 
ympcristun sivuvalvontakamera (2, 3)

OMQ4040041

OMQ4AH040468
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Ympcristun takavalvontakamera (4)

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

VAROITUS
Ncytullc nckyvc kuva voi poiketa 
kohteen todellisesta etcisyydestc. 
Varmista, ettc turvallisuuden var-
mistamiseksi tarkistat suoraan 
auton etcisyyden.

HUOMIO
Pidc aina kameran objektiivi puh-
taana. Jos kameran linssi on vieraan 
aineksen peitossa, se voi heikentcc 
kameran toimintaa ja Surround 
View -ncyttu ei ehkc toimi normaa-
listi.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Voit muuttaa ympcristun valvon-
tajcrjestelmcn asetuksia paina-
malla asetuskuvaketta ( ) 
ncytussc, kun jcrjestelmc on toi-
minnassa, tai valitsemalla asetus-
valikossa Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Parking 
Safety (Pysckuintiturva) → 
Camera Settings (Kameran ase-
tukset) , kun MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa.

OMQ4H040009

OMQ4AH040450
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Pysckuinti/nckymcpainike

Voit kytkec takanckymcn ncytun 
pcclle tai pois painamalla pysckuinti/
nckymcpainiketta (1).

Kytke toiminto pois, painamalla pai-
niketta uudelleen.

Lisctietoja on kohdassa "Toiminnon 
kcyttu" sivulla 4-119.

Toiminnon kcyttu

Pysckuintiavustajan ylckuva

Kcyttutilanne
Toiminto toimii, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct:
- Vaihde on asennossa R (peruu-

tus).
- Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon N (vapaa) 
tai D (ajo), kun auton nopeus on 
alle 15 km/h (9 mph).

- Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan, kun vaihde on asen-
nossa D (ajo) tai N (vapaa) ja 
auton nopeus on alle 15 km/h 
(9 mph).

- Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan, kun vaihde on asen-
nossa P (pysckuinti).

- Pysckuintietcisyyden varoitus 
varoittaa kuljettajaa, kun vaihde 
on asennossa D (ajo). Asetusva-
likosta on kuitenkin valittava 
"Driver Assistance (Kuljettajan 
avustaja) → Parking Safety 
(Pysckuintiturvallisuus) → 
Camera Settings (Kameran 
asetukset) → Surround View 
Monitor Auto On (Ympcristun 
valvontajcrjestelmcn auto-
maattinen aktivointi)".

Ncyttuun tulee varoitusvalo, kun
- Takaluukku on auki
- Kuljettajan tai etumatkustajan 

ovi on avattu
- Ulkotaustapeili on taitettu
Ajon takanckymc toimii auton 
nopeudesta riippumatta, kun 
vaihde on asennossa D (ajo) tai N 
(vapaa). Katso seuraavien sivujen 
kohtaa "Ajon takanckymc".
Muut nckymctilat voidaan valita 
koskettamalla Surround-view -
ncytun nckymckuvakkeita (2).

OMQ4040041
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Ympcristun valvontajcrjestelmc (SVM)

Sammutusehdot
Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan uudestaan.
Kun auton nopeus on yli 15 km/h, 
ympcristun valvontajcrjestelmc 
kytkeytyy pois pccltc ja ncyttu 
vaihtaa takaisin tietoviihdejcrjes-
telmcn edelliseen ncyttuun.
Kun vaihde on asennossa R 
(peruutus), ympcristun valvonta-
jcrjestelmc kytkeytyy pcclle 
auton nopeudesta tai painikkeen 
tilasta riippumatta. Jos auton 
nopeus on kuitenkin yli 15 km/h 
(9 mph) ja vaihde on asennossa D 
(ajo), jcrjestelmc kytkeytyy pois 
pccltc.
Jotakin tietoviihdejcrjestelmcn 
painikkeista (3) painetaan, kun 
vaihde ei ole asennossa R (peruu-
tus). Ncyttu vaihtaa takaisin tie-
toviihdejcrjestelmcn edelliseen 
ncyttuun.

Ajon takanckymc

Kuljettaja pystyy tarkistamaan 
takanckymcn ncytustc ajon aikana. 
Toiminto auttaa turvallisessa ajossa.

VAROITUS
Ncytullc nckyvc ajon takanckymc 
voi poiketa kohteen todellisesta 
etcisyydestc. Varmista, ettc turval-
lisuuden varmistamiseksi tarkistat 
suoraan auton etcisyyden.

Kcyttutilanne
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.
Pysckuinti/nckymcpainiketta (1) 
painetaan, kun auton nopeus on 
yli 15 km/h (9 mph).
Kuvaketta (2) kosketetaan ympc-
ristun valvontajcrjestelmcn ncy-
tussc, kun ajoneuvon nopeus on 
alle 15 km/h.

OMQ4040041
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Sammutusehdot
Pysckuinti/ncyttupainiketta (1) 
painetaan uudestaan.
Muita nckymctiloja valitaan 
ympcristun valvontajcrjestelmcn 
ncytussc, kun auton nopeus on 
alle 15 km/h (9 mph).
Jotakin tietoviihdejcrjestelmcn 
painikkeista (3) on painettu.

Kcytun aikana
Kun ajon takanckymc on ncky-
vissc, toiminto scilyy ajon aikana 
auton nopeudesta riippumatta.
Jos vaihde vaihdetaan asentoon R 
(peruutus), kun ajon takanckymc 
nckyy ncytussc, ncyttu muuttuu 
ympcristun valvontajcrjestel-
mcksi.
Kun ncytussc nckyy ajon takanc-
kymc, ncytun oikeaan ylckulmaan 
ilmestyy kuvake, joka osoittaa, 
ettc ncytussc nckyy takanckymc. 
Clc hcmmcsty etuosan levecc 
katselunckymcc.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun ympcristun valvontajcrjes-
telmc ei toimi kunnolla tai ncyttu 
vilkkuu tai kameran kuva ei ncy nor-
maalisti, suosittelemme, ettc annat 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin tarkastaa jcrjes-
telmcn.

Rajoitukset

Kun auto on pyscytetty pitkcksi 
aikaa talvella tai se on pysckuity 
sisclle, pakokaasut voivat sumentaa 
kuvan vcliaikaisesti.
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Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroitus (PDW)

Peruutuspysckuinnin etcisyys-
varoitus (PDW) (jos kuuluu 
varustukseen)

Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroi-
tus varoittaa kuljettajaa, jos auton 
peruuttaessa hitaasti havaitaan 
este.

VAROITUS
Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus on tcydentcvc toiminto. 
Monet seikat voivat vaikuttaa jcr-
jestelmcn toimintaan (mukaan 
lukien ympcristun olosuhteet). 
Kuljettajan vastuulla on tarkistaa 
takanckymct aina ennen pysc-
kuintic ja sen aikana.
Ole varuillasi, kun ajat erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja erityi-
sesti lasten lchettyvillc.
Anturit eivct ehkc havaitse joita-
kin esineitc nciden etcisyyden, 
koon tai materiaalin takia. Kaikki 
ncmc voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.
Uuden autosi takuu ei kata auton 
onnettomuuksia ja vahinkoja tai 
matkustajille aiheutuvia vammoja.

Havaitsemisanturi

Takapuolen ultraccnianturit

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Voit varmistaa havaintoanturin 
optimaalisen suorituskyvyn seuraa-
villa varotoimilla:

Clc koskaan pura havaitsemisan-
turia tai anturikokonaisuutta 
clckc kohdista siihen iskuja.
Jos havaintoanturit on vaihdettu 
tai korjattu, niin suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.
Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus ei ehkc toimi normaalilla 
tavalla, kun:
- Kosteutta on jcctynyt anturiin
- Anturin pccllc on lumen tai 

veden tapaisia vierasaineita. 
(Toiminto toimii normaalisti, 
kun vierasaineet poistetaan.)

OMQ4H040008
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Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitusjcrjestelmc ei ehkc toimi 
normaalisti, kun:
- Ajetaan epctasaisella pinnalla, 

soratiellc tai pensaikossa.
- Kohteet, jotka aiheuttavat ult-

raccniaaltoja, kuten ajoneuvo-
jen ccnimerkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-
autojen ilmajarrut, voivat hci-
ritc anturia

- Voimakas sade tai vesisuihku 
osuu autoon

- Langattomia lchettimic tai 
matkapuhelimia on lchellc 
anturia

- Anturi on lumen peitossa.
- Toisen auton anturit vaikutta-

vat autoon
- Anturien pinnalla juoksee vettc
- Rekisterikilpi ei ole tavanomai-

sella paikalla
Havaitsemisalue voi pienentyc, 
kun:
- Anturin pccllc on esimerkiksi 

lunta tai vettc
- Scc on erittcin kuuma tai kylmc
Jcrjestelmc toimii normaalisti, kun 
vieras aines poistetaan.
Anturi ei ehkc havaitse seuraavia 
esineitc:
- Tercvct tai kapeat esineet, 

kuten kuydet, ketjut tai 
ohuet tolpat

- Esineet, jotka absorboivat 
anturin taajuutta, kuten vaat-
teet, sienimciset materiaalit tai 
lumi

- Esineet, jotka ovat lyhyempic 
kuin 1 cm (40 tuumaa) ja kape-
ampia kuin 14 cm (6 tuumaa) 
lcpimitaltaan

Toiminto-asetukset

Kytkeminen pcclle tai pois pccltc
Kytke peruutuspysckuinnin etci-
syysvaroitus pcclle painamalla 
pysckuintiturvallisuuspainiketta 
( ). Kytke toiminto pois, paina-
malla painiketta uudelleen.
Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa ja asetusvalikosta valitaan 
"Driver Assistance (Kuljettajan 
avustaja)→ Parking Safety (Pysc-
kuintiturvallisuus) → Parking Dis-
tance Warning Auto On 
(Pysckuintietcisyyden varoitus - 
Auto On)", pysckuintiturvallisuus-
painikkeen ( ) merkkivalo syt-
tyy. Toiminto on toiminnassa, kun 
auton nopeus on alle 10 km/h 
(6 mph).
Jos auton nopeus ylittcc 10 km/h 
(6 mph), toiminto ei varoita kul-
jettajaa, vaikka esineitc havaitaan.
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Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroitus (PDW)

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita peruutuspysckuin-
nin etcisyysvaroituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitaso), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoitusccnen voimak-
kuus)".

Kuitenkin vaikka jos 'Off  on valittu, 
jcrjestelmcn ccnenvoimakkuus ei 
sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

Kun pysckuintiturvallisuuspaini-
ketta ( ) painetaan moottorin 
ollessa kcynnissc, painikkeen 
merkkivalo syttyy ja toiminto on 
toiminnassa, kun auto liikkuu 
eteen- tai taaksepcin.
Kun painike on OFF-asennossa 
(painikkeen merkkivalo ei pala) ja 
vaihdat vaihteen asentoon R 
(peruutus), toiminto kytkeytyy 
automaattisesti pcclle.
Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus ei ehkc toimi asianmukai-
sesti, kun nopeus ylittcc 5 km/h 
(3 mph). Jos auton nopeus on yli 
10 km/h (6 mph), toiminto ei 
varoita kuljettajaa, ja jos nopeus 
on yli 20 km/h (12 mph), toiminto 
kytkeytyy pois pccltc.

OMQ4AH050335FI
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Jos varusteisiin kuuluu peruutus-
pysckuintiturmcyksen vclttcmis-
avustaja, peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus kytkeytyy pois 
pccltc, kun ajoneuvon nopeus on 
yli 30 km/h (18 mph). Vaikka 
hidastaisit alle 20 km/h nopeu-
teen (12 mph), jcrjestelmc ei kyt-
keydy pcclle.
Kun este havaitaan, se nckyy mit-
tarissa ja tietoviihdejcrjestelmcn 
ncytussc.
Kun kaksi tai useampia esineitc 
havaitaan samaan aikaan, lchinnc 
olevasta annetaan ccnivaroitus.

Varoitusccnten ja -valojen tyypit

Vastaava merkkivalo syttyy aina, 
kun ultraccnianturi havaitsee 
kohteen havaintoalueellaan.
Jos kohde on alle 30 cm pccssc 
(12 tuumaa) ultraccniantureista, 
anturit eivct ehkc havaitse koh-
detta tai havaintoalueen ulkopuo-
lella oleva anturi voi varoittaa 
kuljettajaa.

Etcisyysvaroitus ei toimi auton 
nopeudesta tai esteen muodosta 
johtuen.
Ilmoitukset ja varoitusccnet voi-
vat poiketa esitetystc, kun esteet 
sijaitsevat anturin keskellc, auton 
lchellc tai ominaisuudet vaihtele-
vat.
Ilmoituksen muoto voi erota 
todellisesta ajoneuvosta.

Toimintahciriu ja varotoimet

Toimintahciriu

Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroi-
tuksessa on itsediagnoositoiminto, 
joka voi mccrittcc, toimiiko ultracc-
nianturi kunnolla. Kun moottori on 
kcynnistetty ja vaihde siirretccn 
asentoon R (peruutus), ccnimerkki 
ilmoittaa, ettc toiminto toimii kun-
nolla.

Kuitenkin jos yksi tai useampi seu-
raavista seikoista ilmenee, tarkista, 
ettc ultraccnianturi ei ole vahingoit-
tunut tai jcrjestelmc ei ole toiminta-
valmis. Jos se ei edelleenkccn toimi 
kunnolla, suosittelemme, ettc annat 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin tarkastaa toimin-
non.

Etcisyys 
esineestc

Varoitusvalo Varoitusccni

60 120 
cm (24 48 

in)

Summeri piippaa 
katkonaisesti

30 60 cm 
(12 24 in)

Summeri soi tois-
tuvasti

30 cm:n 
siscllc (12 
tuumaa)

Summeri soi jat-
kuvasti
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Eteenpcin/peruutuspysckuinnin
etcisyysvaroitus (PDW)

Varoitusccntc ei kuulu.
Summeri soi jaksottaisesti.
'Parking sensor error or blockage  
(pysckuintianturi virhe tai tukos) -
varoitusviesti tulee mittaristoon.

Varotoimia
Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus voi toimia virheellisesti, jos 
auton puskurin korkeus tai ultra-
ccnianturin asennusta on muu-
tettu tai se on vahingoittunut. 
Kaikki muualla kuin tehtaalla 
asennetut laitteet tai varusteet 
voivat myus hciritc anturin toi-
mintaa.
Kun anturi on jcctynyt tai lian tai 
veden tukkima, anturi ei ehkc 
toimi, ennen kuin tahrat poiste-
taan pehmecllc liinalla.
Clc tyunnc, naarmuta tai iske ult-
raccnianturia. Anturi voi vaurioi-
tua.
Clc suihkuta ultraccniantureita tai 
niiden ympcristuc suoraan kor-
keapainepesurilla.

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) (jos 
kuuluu varustukseen)

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus varoittaa kuljetta-
jaa, jos havaitaan este, kun auto liik-
kuu hitaasti eteen- tai taaksepcin.

VAROITUS
Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus on tcydentcvc 
toiminto. Monet seikat voivat vai-
kuttaa jcrjestelmcn toimintaan 
(mukaan lukien ympcristun olo-
suhteet). On kuljettajan vastuulla 
aina tarkistaa etu- ja takanckymc 
ennen pysckuintic ja sen aikana.
Ole varuillasi, kun ajat erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja erityi-
sesti lasten lchettyvillc.
Anturit eivct ehkc havaitse joita-
kin esineitc nciden etcisyyden, 
koon tai materiaalin takia. Kaikki 
ncmc voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.
Uuden autosi takuu ei kata auton 
onnettomuuksia ja vahinkoja tai 
matkustajille aiheutuvia vammoja.

OMQ4AH040510FI
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etcisyysvaroitus (PDW)

Havaitsemisanturi

Etupuolen ultraccnianturi

Takapuolen ultraccnianturit

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Voit varmistaa havaintoanturin 
optimaalisen suorituskyvyn seuraa-
villa varotoimilla:

Clc koskaan pura havaitsemisan-
turia tai anturikokonaisuutta 
clckc kohdista siihen iskuja.

Jos havaintoanturit on vaihdettu 
tai korjattu, niin suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.
Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus ei ehkc toimi 
normaalilla tavalla kun:
- Kosteutta on jcctynyt anturiin
- Anturin pccllc on lumen tai 

veden tapaisia vierasaineita. 
(Toiminto toimii normaalisti, 
kun vierasaineet poistetaan.)

Eteenpcin/Peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitusjcrjestelmc ei 
ehkc toimi normaalisti, kun:
- Ajetaan epctasaisella pinnalla, 

soratiellc tai pensaikossa.
- Kohteet, jotka aiheuttavat ult-

raccniaaltoja, kuten ajoneuvo-
jen ccnimerkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-
autojen ilmajarrut, voivat hci-
ritc anturia

- Voimakas sade tai vesisuihku 
osuu autoon

- Langattomia lchettimic tai 
matkapuhelimia on lchellc 
anturia

- Anturi on lumen peitossa.
- Toisen auton anturit vaikutta-

vat autoon
- Anturien pinnalla juoksee vettc
- Rekisterikilpi ei ole tavanomai-

sella paikalla

OMQ4H040007
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Eteenpcin/peruutuspysckuinnin
etcisyysvaroitus (PDW)

Havaitsemisalue voi pienentyc, 
kun:
- Anturin pccllc on esimerkiksi 

lunta tai vettc
- Scc on erittcin kuuma tai kylmc
Jcrjestelmc toimii normaalisti, kun 
vieras aines poistetaan.
Anturi ei ehkc havaitse seuraavia 
esineitc:
- Tercvct tai kapeat esineet, 

kuten kuydet, ketjut tai 
ohuet tolpat

- Esineet, jotka absorboivat 
anturin taajuutta, kuten vaat-
teet, sienimciset materiaalit tai 
lumi

- Esineet, jotka ovat lyhyempic 
kuin 1 cm (40 tuumaa) ja kape-
ampia kuin 14 cm (6 tuumaa) 
lcpimitaltaan

Toiminto-asetukset

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita eteenpcin/peruu-
tuspysckuinnin etcisyysvaroituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitaso), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoitusccnen voimak-
kuus)".

Kuitenkin vaikka jos 'Off  on valittu, 
jcrjestelmcn ccnenvoimakkuus ei 
sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

OMQ4AH050335FI
OMQ4040407
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Kun pysckuintiturvallisuuspaini-
ketta ( ) painetaan moottorin 
ollessa kcynnissc, painikkeen 
merkkivalo syttyy ja toiminto on 
toiminnassa, kun auto liikkuu 
eteen- tai taaksepcin.
Kun painike on OFF-asennossa 
(painikkeen merkkivalo ei pala) ja 
vaihdat vaihteen asentoon R 
(peruutus), toiminto kytkeytyy 
automaattisesti pcclle.
Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus ei ehkc toimi 
asianmukaisesti, kun nopeus on 
yli 5 km/h (3 mph). Jos auton 
nopeus on yli 10 km/h (6 mph), 
toiminto varoittaa kuljettajaa. Jos 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph), 
toiminto sammuu (painikkeen 
merkkivalo sammuu).
Jos varusteisiin kuuluu peruutus-
pysckuintiturmcyksen vclttcmis-
avustaja, eteenpcin/
peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus kytkeytyy pois pccltc (pai-
nikkeenmerkkivalo sammuu), kun 
ajoneuvon nopeus on yli 30 km/h 
(18 mph).
Vaikka hidastaisit alle 20 km/h 
nopeuteen (12 mph), toiminto ei 
kytkeydy pcclle. Paina tarvit-
taessa pysckuintiturvallisuuspai-
niketta ( ).
Kun este havaitaan, se nckyy mit-
tarissa ja tietoviihdejcrjestelmcn 
ncytussc.

Kun kaksi tai useampia esineitc 
havaitaan samaan aikaan, lchinnc 
olevasta annetaan ccnivaroitus.
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Eteenpcin/peruutuspysckuinnin
etcisyysvaroitus (PDW)

Varoitusccnten ja -valojen tyypit

Vastaava merkkivalo syttyy aina, 
kun ultraccnianturi havaitsee 
kohteen havaintoalueellaan.
Vain etupuolen ultraccnianturit 
varoittavat kuljettajaa, kun auto 
liikkuu eteenpcin. Taka- ja etuan-
turit varoittavat kuljettajaa, kun 
auto liikkuu taaksepcin. Esteen 
tulee olla kuitenkin 60 cm (24 in.) 
etcisyydellc, jotta etusivuanturit 
toimivat.
Jos kohde on alle 30 cm pccssc 
(12 tuumaa) ultraccniantureista, 
anturit eivct ehkc havaitse koh-
detta tai havaintoalueen ulkopuo-
lella oleva anturi voi varoittaa 
kuljettajaa.

Etcisyysvaroitus ei toimi auton 
nopeudesta tai esteen muodosta 
johtuen.
Ilmoitukset ja varoitusccnet voi-
vat poiketa esitetystc, kun esteet 
sijaitsevat anturin keskellc, auton 
lchellc tai ominaisuudet vaihtele-
vat.
Ilmoituksen muoto voi erota 
todellisesta ajoneuvosta.

Etcisyys esineestc
Varoitusvalo

Varoitusccni
Ajettaessa eteenpcin Peruutettaessa

60 100 cm 
(24 40 tuu-

maa)

Edess
c

-
Summeri piippaa katkonai-

sesti

60 120 cm 
(24 48 tuu-

maa)

Takan
a

-
Summeri piippaa katkonai-

sesti

30 60 cm 
(12 24 tuu-

maa)

Edess
c

Piippaa useammin

Takan
a

-

30 cm (12 
tuuman 
siscllc)

Edess
c

Piippaa jatkuvasti

Takan
a

-
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Toimintahciriu ja varotoimet

Toimintahciriu

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroituksessa on itsediag-
noositoiminto, jolla voi selvittcc, toi-
miiko ultraccnianturi kunnolla. Kun 
moottori on kcynnistetty ja vaihde 
siirretccn asentoon R (peruutus), 
ccnimerkki ilmoittaa, ettc toiminto 
toimii kunnolla.

Jos ainakin yksi seuraavista sei-
koista ilmenee, tarkista, ettc ultra-
ccnianturi ei ole vahingoittunut tai 
toiminto ei ole toimintavalmis. Jos 
se ei edelleenkccn toimi kunnolla, 
suosittelemme, ettc annat valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin tarkastaa toiminnon.

Varoitusccntc ei kuulu.
Summeri soi jaksottaisesti.
'Parking sensor error or blockage  
(pysckuintianturi virhe tai tukos) -
varoitusviesti tulee mittaristoon.

Varotoimia
Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus voi toimia vir-
heellisesti, jos auton puskurin kor-
keus tai ultraccnianturin 
asennusta on muutettu tai se on 
vahingoittunut. Kaikki muualla 
kuin tehtaalla asennetut laitteet 
tai varusteet voivat myus hciritc 
anturin toimintaa.
Kun anturi on jcctynyt tai lian tai 
veden tukkima, anturi ei ehkc 
toimi, ennen kuin tahrat poiste-
taan pehmecllc liinalla.
Clc tyunnc, naarmuta tai iske ult-
raccnianturia. Anturi voi vaurioi-
tua.
Clc suihkuta ultraccniantureita tai 
niiden ympcristuc suoraan kor-
keapainepesurilla.

OMQ4AH040557FI
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Valot

Valot

Tcmc auto on varustettu monilla eri 
valoilla sen valaisemiseksi siscltc ja 
ulkoa.

HUOMIO
Jotta akku ei purkaudu, ajovaloja ja 
siscvaloja ei saa jcttcc pcclle pit-
kcksi aikaa, kun moottori ei ole 
kcynnissc.

Akun sccstutoiminto

Tcmcn ominaisuuden tarkoitus on 
estcc akkua purkautumasta, jos 
valot ovat jccneet ON-asentoon. 
Jcrjestelmc sammuttaa seisontava-
lot 30 sekunnin kuluttua, kun auton 
on sammutettu ja kuljettajan ovi on 
avattu ja suljettu.

Tcmcn ominaisuuden avulla seison-
tavalot sammuvat automaattisesti, 
kun kuljettaja pysckui auton tien lai-
taan illalla ja avaa kuljettajan puolen 
oven.

Pidc tarvittaessa seisontavalot 
pccllc, kun auto on sammutettuna, 
tekemcllc seuraava:
1. Avaa kuljettajan puolen ovi.
2. Kytke valot pois (OFF) ja pcclle 

(ON) uudelleen kcyttcen ohjaus-
pylvccssc olevaa seisontavalojen 
kytkintc.

Ajovalojen saattovalotoiminto

Jos kccnnct virta-avaimen ACC-
asentoon tai OFF-asentoon ajovalo-
jen palaessa (ON), ajovalot jccvct 
pcclle noin 5 minuutin ajaksi. Kui-
tenkin jos kuljettajan ovi avataan ja 
suljetaan, ajovalot sammuvat 15 
sekunnin kuluttua.

Ajovalot voi sammuttaa painamalla 
lchettimen (tai clyavaimen) lukitus-
painiketta kaksi kertaa tai kccntc-
mcllc valojen kytkin OFF- tai AUTO-
asentoon.

Pcivcajovalot (DLR)

Pcivcajovalot (DRL) voivat helpot-
taa muille autosi keulan havaitse-
mista pcivcllc.

Pcivcajovalot voivat olla avuksi 
monissa eri ajo-olosuhteissa ja eri-
tyisesti aamun- yai illankoitteessa.

Pcivcajovalojcrjestelmc sammuttaa 
kyseisen lampun (OFF), kun

Ajovalokytkin on pccllc.
Auto on sammutettu.
Etusumuvalot palavat. (jos kuuluu 
varustukseen)
Seisontajarru kytketccn pcclle.
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Liikenteen muutokset (Euroopassa)

Lchivalojen valokeila on epcsym-
metrinen. Jos ajat maassa, jossa lii-
kenne kulkee eri puolella tietc, tcmc 
epcsymmetrinen osa hcikcisee vas-
taantulevien autojen kuljettajia. Hci-
kcistymisen estcmiseksi ECE-
mccrcys vaatii useita teknisic rat-
kaisuja (kuten automaattinen vaih-
tojcrjestelmc, liimalevy, alaspcin 
suuntaus). Ncmc ajovalot on suun-
niteltu estcmccn vastaantulijoiden 
hcikcistyminen. Ncin sinun ei tar-
vitse vaihtaa ajovalojasi maassa, 
jossa liikenne on toisella puolella.

Valojen ohjaus

Valokytkimessc on ajo- ja seisonta-
valoasento.

Kcytc valoja kiertcmcllc nuppi 
ohjausvivun pccstc johonkin seuraa-
vista asennoista:
1. OFF-asento
2. Automaattiset valot -asento
3. Seisonta ja takavalo
4. Ajovalot-asento

Seisonta ja takavalo 

Kun valokytkin on seisontavalo-
asennossa, etuseisontavalo, taka-
valo ja rekisterikilven valo syttyvct.

Ajovalo (lyhyet) 

Kun valokytkin on avovaloasen-
nossa, ajovalot (lyhyet), takavalo ja 
rekisterikilven valo syttyvct.

OMQ4040051L
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Valot

HUOMAA
Virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik-
keen on oltava ON-asennossa ajo-
valojen sytyttcmiseksi.

Automaattiset valot

Kun valokytkin on AUTO-asen-
nossa, perc- ja ajovalot kytketccn 
pcclle tai pois pccltc automaatti-
sesti ajoneuvon ulkopuolisen pcivcn-
valon mccrcn perusteella.

HUOMIO
Clc koskaan laita mitccn kojetau-
lussa olevalle anturille (1), sillc se 
takaa paremman automaattisen 
valotoiminnon.
Clc puhdista anturia ikkunanpe-
suaineella, koska se voi jcttcc 
ohuen kalvon, joka voi haitata 
anturin toimintaa.

Jos autossasi on scvylasi tai muun 
tyyppinen metallipinnoite tuulila-
sissa, niin Auto-valojcrjestelmc ei 
ehkc toimi oikein.

Kaukovalojen kcyttu 

Kaukovalojen kytkeminen pcclle:
Paina vipua pois itsestcsi.
Vipu palaa alkuperciseen asen-
toonsa.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, 
kun ajovalojen kaukovalot kytke-
tccn pcclle.

VAROITUS
Clc kcytc kaukovaloja, kun muita 
ajoneuvoja on lchellc. Kaukovalojen 
kcyttu voi hciritc toisen kuljettajan 
nckyvyyttc.

OMQ4040052L
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Kaukovalojen vilkutus:
Vedc vipua itsecsi kohti.

Se palaa normaaliasentoon 
(lyhyet valot), kun se vapaute-
taan. Ajovalojen ei tarvitse olla 
pccllc tcmcn vclcytystoiminnon 
kcytun yhteydessc.

Suuntavilkut ja kaistanvaihdon 
merkkivalot

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painikkeen tulee olla pccllc, 
jotta suuntavilkut toimisivat.

Suuntavilkkujen kytkeminen pcclle:
Siirrc vipua ylus tai alas (A).

Vihrec nuoli kojetaulussa ilmoit-
taa, ettc suuntavilkku on toimin-
nassa.
Sen toiminta lakkaa automaatti-
sesti, kun kccntyminen on tehty. 
Jos suuntavilkku toimii edelleen, 
palauta se kcsin OFF-asentoon.

Kaistan vaihtosignaali:
Siirrc kccntymissignaalin vipu ja 
pidc se asemassa (B).
Vipu palaa OFF-asemaan, kun se 
vapautetaan.

Jos merkkivalo palaa eikc vilku, tai 
jos se vilkkuu epcnormaalisti, yksi 
suuntavalojen polttimista saattaa 
olla rikkoutunut ja se on vaihdet-
tava.

Yhden kosketuksen kaistanvaihto -
toiminto

Aktivoidaksesi yhden kosketuksen 
kaistanvaihtotoiminnon siirrc suun-
tavalon vipua hieman ja vapauta se 
sitten. Kaistanvaihtosignaali vilkkuu 
3, 5 tai 7 kertaa.

Voit ottaa kcyttuun tai poistaa kcy-
tustc yhden kosketuksen suunta-
vilkkutoiminnon tai valita 
vilkutusten mccrcn (3, 5 tai 7) valit-
semalla "User Settings →Lights → 
One Touch Turn signal" (Kcyttcjcn 
asetukset →valot → yhden koske-
tuksen kaistanvaihtosignaali).

OMQ4040054L
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HUOMAA
Jos merkkivalo vilkkuu epctavallisen 
nopeasti tai hitaasti, lamppu voi olla 
palanut tai piirissc on huono schku-
kontakti.

Etusumuvalojen kcyttu  (jos 
kuuluu varustukseen)

Sumuvalot on suunniteltu paranta-
maan nckyvyyttc, kun se on huono 
sumun, sateen, lumen yms. takia.

Sumuvalot syttyvct, kun sumuvalo-
kytkin (1) kytketccn ON-asentoon, 
kun ajovalot on kytketty pcclle.

Sumuvalojen sammutus
Kccnnc sumuvalokytkin (1) ON-
asentoon.

HUOMIO
Toimintansa aikana sumuvalot 
kuluttavat paljon auton schkute-
hoa. Kcytc sumuvaloja vain, kun 
nckyvyys on huono.

Takasumuvalojen kcyttu  (jos 
kuuluu varustukseen)

Takasumuvalon kytkemiseksi on 
takasumuvalon kytkin (1) laitettava 
ON-asentoon, kun ajovalot on kyt-
ketty.

Samoin takasumuvalot syttyvct, 
kun takasumuvalojen valokytkin 
kytketccn pcclle sen jclkeen, kun 
etusumuvalojen valokytkin (jos 
varusteena) on kytketty pcclle ja 
ajovalokytkin on seisonta-asen-
nossa.

Takasumuvalojen sammutus:
Laita takasumuvalon kytkin takai-
sin ON-asentoon.

OMQ4040058L
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Kaukovaloavustaja (HBA) (jos kuu-
luu varustukseen)

Kaukovaloavustaja on toiminto, joka 
scctcc automaattisesti ajovalojen 
aluetta (vaihtaa lchivalojen ja kau-
kovalojen vclillc) havaittujen ajoneu-
vojen valojen kirkkauden ja tiettyjen 
tieolojen perusteella.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etukameraa kcytetccn havaintoan-
turina seuraamaan taustavaloa ja 
valoisuutta ajon aikana. Katso 
havaitsemisanturin paikka yllc ole-
vasta kuvasta.

HUOMAA
Pidc etunckymckamera aina 
hyvcssc kunnossa, jotta kaukova-
loavustaja olisi optimaalisessa 
kunnossa.
Jos haluat lisctietoja etunckymc-
kameran varotoimista, katso 
osaa"Etuturmcyksen vclttcmis-
avustaja (FCA) (vain etukamera) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 
5-103.

Toiminnon scctu

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit kytkec kaukovalojen 
avustajan pcclle valitsemalla ase-
tusvalikossa Lights (Valot) → High 
Beam Assist (kaukovalojen avustin) 
(tai HBA (High Beam Assist, kauko-
valoavustaja))  ja pois pccltc peru-
malla valinnan.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia vain, kun olet pysckuinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

Toiminnon kcyttu
Kun olevat valinnut High Beam 
Assist  (Kaukovaloavustajan) ase-
tusvalikossa kaukovaloavustaja 
toimii alla esitetyllc tavalla.

OMQ4040059L
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- Laita ajovalokytkin AUTO-asen-
toon ja paina ajovalovipua kohti 
mittaristoa. Kaukovaloavusta-
jan ( ) merkkivalo syttyy mit-
taristoon ja jcrjestelmc on 
kcytussc.

- Kun jcrjestelmc on aktivoitu, 
kaukovalot kytkeytyvct pcclle, 
kun auton nopeus on yli 40 km/
h. Kun auton nopeus on alle 25 
km/h, kaukovalot eivct kyt-
keydy.

- Kaukovalojen ( ) merkkivalo 
syttyy mittaristoon, kun kau-
kovalot ovat pccllc.

Kun kaukovaloavustaja on toimin-
nassa ja ajovalojen vipua tai kyt-
kintc kcytetccn, toiminto toimii 
seuraavalla tavalla:
- Jos vedct kaukovalojen kyt-

kintc itsecsi kohti, kun kauko-
valot ovat pois pccltc, 
kaukovalot kytkeytyvct pcclle 
ilman kaukovaloavustajan 
peruuttamista. Kun pccstct irti 
ajovalokytkimestc, vipu siirtyy 
keskelle ja kaukovalot sammu-
vat.

- Jos painat valokytkintc kohti 
kojetaulua, kaukovalot syttyvct 
ja kaukovalojen avustin vapau-
tuu.

- Jos ajovalokytkin laitetaan 
AUTO-asemasta toiseen asen-
toon (ajovalo/asento/off), kau-
kovaloavustaja sammuu ja 
vastaava lamppu syttyy.

Kun kaukovaloavustaja on pccllc, 
kaukovalokytkin vaihtaa lchiva-
loille, jos jokin seuraavista tapah-
tuu:
- Kun vastaantulevan ajoneuvon 

ajovalot havaitaan.
- Kun edessc olevan ajoneuvon 

takavalot havaitaan.
- Kun havaitaan moottoripyurcn 

tai polkupyurcn ajovalot tai 
takavalot.

- Kun ympcristun valo on riittc-
vcn kirkas, ettc kaukovaloja ei 
tarvita.

- Kun havaitaan katuvaloja tai 
muita valoja.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun kaukovaloavustaja ei toimi kun-
nolla, ncyttuun tulee varoitusviesti 
Check High Beam Assist (HBA) sys-
tem" (Tarkista kaukovaloavustaja-
jcrjestelmc (HBA)) ja varoitusvalo 

( ) syttyy mittaristoon. Suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun Kia-

OMQ4HQ010031FI
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jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.

Rajoitukset

Kaukovaloavustaja ei ehkc toimi 
oikein seuraavissa tilanteissa:

Ajoneuvon valoa ei havaita lamp-
puvaurioiden takia tai siksi, ettc 
se on piilotettu nckyvistc, jne.
Auton ajovalo on peittynyt 
pulyyn, lumeen tai veteen.
Auton ajovalot on sammutettu, 
mutta sumuvalot palavat jne.
On lamppu, jonka muoto on 
samankaltainen kuin ajoneuvon 
lamppu.
Ajovalot ovat vaurioituneet tai 
niitc ei ole korjattu oikein.
Ajovalot eivct ole suunnattu 
oikein.
Kapealla, mutkaisella, karkeapin-
taisella tiellc ajaminen tai ylc- tai 
alamckeen ajaminen.
Edessc oleva ajoneuvo on osittain 
nckyvissc risteyksen tai mutkai-
sen tien takia.
Edessc on liikennevalo, heijastava 
merkki, vilkkuva merkki tai peili.
Edessc on tilapcinen heijastin tai 
vilkku (tietyumaalla).
Tieolosuhteet ovat huonot, kuten 
mcrkc, jcinen tai lumen peittcmc 
tie.
Ajoneuvo tulee ckillisesti nckyviin 
kaarteessa.
Auto on kallistunut tyhjcn ren-
kaan takia tai sitc hinataan.

Ajoneuvon valoa ei havaita pako-
kaasun, savun, sumun, lumen 
yms. takia.

HUOMAA
Jos haluat lisctietoja etunckymcka-
merasta, katso osaa"Etuturmcyk-
sen vclttcmisavustaja (FCA) (vain 
etukamera) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 5-103.

HUOMAA
Ajoittain kaukovaloavustaja ei 
ehkc toimi oikein. Jcrjestelmc on 
vain mukavuustoiminto. On kul-
jettajan vastuulla noudattaa tur-
vallisen ajamisen kcytcntujc ja 
tarkistaa aina tieolosuhteet tur-
vallisuutesi varmistamiseksi.
Kun kaukovaloavustaja ei toimi 
normaalisti, vaihda ajovalojen 
asentoa kcsin kaukovalojen ja 
lchivalojen vclillc.
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Ajovalojen tasauksen scctukytkin 
(jos kuuluu varustukseen)

Sccdc ajovalojen asento matkusta-
jien lukumccrcn ja matkatavarati-
lan kuorman painon mukaan 
kccntcmcllc valojen korkeussccdun 
kytkintc.

Mitc suurempi kytkimen asennon 
numero, sitc matalampi ajovalojen 
suuntaus. Pidc ajovalojen suuntaus 
aina oikeassa vaaka-asennossa, tai 
ajovalot saattavat hcikcistc muita 
tienkcyttcjic.

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejc 
kunnollisista kytkinasennoista. 
Muissa kuin alla luetelluissa kuormi-
tustilanteissa sccdc kytkimen asen-
toa siten, ettc ajovalojen valokeilan 
korkeus on mahdollisimman lchellc 
luettelossa annettua tilannetta.

OMQ4040049

Kuormausolosuhteet
Vaihto-
asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + matkustaja 
etuistuimella

0

Tcysi mccrc matkustajia 
(mukaan lukien kuljettaja)

1

Tcysi mccrc matkustajia 
(mukaan lukien kuljettaja) + 
suurin sallittu kuorma

2

Kuljettaja + suurin sallittu 
kuorma

3
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Pyyhkimet ja pesulaitteet

Pyyhkimet ja pesulaitteet poistavat 
tuulilasilta ja takaikkunalta vieraat 
aineet ja pitcvct hyvcn nckyvyyden 
yllc.

Tyyppi A

Tyyppi B

A: Pyyhkimen nopeuden scctu
MIST / 1x  yksi pyyhkcisy
OFF / 0  Pois
INT/ ---  Jaksoittainen pyyh-
kcisy
AUTO*  Pyyhkijcn automaattioh-
jaus
LO / 1  Hidas pyyhkimen nopeus
HI/2  Suuri pyyhkimen nopeus

B: Jaksottaisen pyyhkcisyn ajan 
scctu/ Automaattinen pyyhkcisyn 
ajan scctu*

C: Pesu ja lyhyt pyyhkcisy

D: Takapyyhkijcn/pesulaitteen 
ohjaus

OMQ4040061

OMQ4040062
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HI / 2  Jatkuva pyyhkcisy
LO / 1  Jaksottainen pyyhkcisy
OFF / 0  Pois

E: Pesu lyhyillc pyyhkcisyillc 
(takana)

Tuulilasinpyyhkimet

Kcyttu seuraavalla tavalla, kun ase-
tat virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik-
keen ON-asentoon.

MIST / 1X: Yhden pyyhkcisyn 
ohjelma, siirrc vipu tchcn asen-
toon ja vapauta se. Pyyhkijct toi-
mivat jatkuvasti, jos vipua 
pidetccn tcssc asennossa.
OFF / 0 - Pyyhin ei ole toimin-
nassa.
INT / ---: Pyyhkijct toimivat kat-
konaisesti samalla pyyhkimisvc-
lillc. Kcytc tctc tilaa heikossa 
sateessa tai sumussa. Voit vaih-
taa nopeusasetusta kccntcmcllc 
nopeusohjausnuppia.
LO / 1: Normaali pyyhkimen 
nopeus
HI / 2: Nopeus pyyhkimen nopeus

HUOMAA
Jos tuulilasiin on kertynyt paljon 
lunta tai jcctc, varmista tuulilasin-
pyyhkimien toiminta sulattamalla 
tuulilasia noin 10 minuutin ajan tai 
kunnes lumi ja/tai jcc on poistunut, 
ennen kuin kcytct tuulilasinpyyhki-
mic. Jos et poista lunta ja/tai jcctc 

ennen pyyhkimen ja pesulaitteen 
kcyttuc, pyyhin- ja pesulaitejcrjes-
telmc voi vaurioitua.

Automaattisesti ohjattu pyyhkcisy 
(jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tuulilasin ylcosassa oleva sadetun-
nistin (A) havaitsee sademccrcn ja 
scctelee pyyhkcisyjakson sopivaa 
aikavclic. Mitc enemmcn sataa, sitc 
nopeammin pyyhkijc toimii. Kun 
sade loppuu, pyyhin pyschtyy.

OMQ4040064
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Vaihtaaksesi nopeusasetusta, 
kccnnc nopeuden ohjauksen vipua 
(B).

Jos pyyhkijuiden kytkin asetetaan 
AUTO-tilaan kun virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on ON-asennossa, 
pyyhkijct toimivat kerran suorit-
taakseen jcrjestelmcn itsetestin. 
Aseta pyyhin asentoon OFF (0), kun 
sitc ei kcytetc.

HUOMIO
Kun virtalukko tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa ja pyyhkijuiden kyt-
kin asetetaan AUTO-tilaan, on seu-
raavissa tilanteissa oltava 
varovainen, jotta kcdet tai jokin muu 
vartalon osa ei saa vammoja:

Clc kosketa sadeanturin kohdalla 
olevaa tuulilasin ylcreunaa.
Clc pyyhi tuulilasi ylcreunaa kos-
tealla tai mcrcllc liinalla.
Clc kohdista painetta tuulilasiin.

HUOMIO
Kun peset autoa, aseta pyyhkijui-
den kytkin OFF (0) -asentoon, 
jotta automaattinen pyyhkijuiden 
toiminta kytkeytyy pois.
Pyyhkijct voivat toimia ja vaurioi-
tua, jos kytkin on AUTO-tilassa, 
kun autoa pestccn.

Clc poista anturin kantta, joka 
sijaitsee tuulilasin matkustajan 
puolen ylcreunassa. Jcrjestelmcn 
osat voivat vaurioitua, eikc autosi 
takuu kata ncitc tilanteita.
Kun kcynnistct auton talvella, 
kccnnc pyyhkimen kytkin OFF (0) 
-asentoon. Muuten tuulilasin-
pyyhkimet voivat toimia ja jcc voi 
vahingoittaa pyyhkijcnsulkia. 
Poista aina kaikki lumi ja jcc ja 
sulata tuulilasi kunnolla ennen 
tuulilasinpyyhkimien kcyttuc.
Kun tuulilasia scvytetccn, on 
varottava, ettc nestettc ei pccse 
anturiin, joka sijaitsee tuulilasin 
keskellc edessc. Se voi vaurioittaa 
liittyvic osia.

Tuulilasin pesimien kcyttu

Tyyppi A

Tyyppi B

OMQ4040554L

OMQ4040066L
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1. Siirrc pyyhkimen nopeuden scctu 
OFF (0) -asentoon.

2. Vedc vipua varovasti itseesi pcin 
ja suihkuta pesunestettc tuulila-
sille ja kcytc pyyhkimic 1 3 jak-
soa. Kcytc tctc toimintoa, kun 
tuulilasi on likainen. Suihku ja 
pyyhkijuiden toiminta jatkuu, kun-
nes vapautat vivun.

Jos perulaite ei toimi, tarkista pesu-
laitteen nestetaso. Jos pesulaitteen 
nestetaso ei ole sopiva, liscc asian-
mukaista, ei-hankaava tuulilasin 
pesunestettc pesunestesciliuun.

Sciliun tcyttukaula sijaitsee mootto-
ritilan etuosassa, matkustajan puo-
lella.

HUOMIO
Pesulaitteen pumpun mahdollisten 
vaurioiden vclttcmiseksi clc kcytc 
pesulaitetta, kun nestesciliu on 
tyhjc.

VAROITUS
Clc kcytc pesulaitetta pakkasessa 
lcmmittcmcttc ensin tuulilasia 
huurteenpoistolla; pesuneste voi 
jcctyc tuulilasiin ja estcc nckyvyy-
den.

HUOMIO
Tuulilasin ja pyyhkijuiden vaurioi-
den estcmiseksi clc kcytc pyyhki-
mic, kun tuulilasi on kuiva.
Jotta voit vclttcc pyyhkijcnsulkien 
vahingoittumisen, clc kcytc ben-
siinic, kerosiinia, tinneric tai muita 
liuottimia niihin tai niiden lchelle.
Jotta estetccn pyyhkijuiden var-
sien ja muiden komponenttien 
vaurioituminen, clc yritc siirtcc 
pyyhkijuitc kcsin.
Pyyhkimien ja pesulaitteen vauri-
oitumisen estcmiseksi kcytc jcc-
tymistc kestcvic pesunesteitc 
talvikaudella tai kylmcllc sccllc.

Takaikkunan pyyhkimen ja pesu-
laitteen kytkimen kcyttu

Takaikkunan pyyhkimen ja pesulait-
teen kytkin sijaitsee pyyhkimien ja 
pesulaitteen vivun pccssc.

Kccnnc kytkin haluttuun asen-
toon, kun haluat kcyttcc takaik-
kunan pyyhintc ja pesulaitetta.

Tyyppi A

OMQ4040555L
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Tyyppi B

HI / 2  Suuri pyyhkimen nopeus
LO / 1  Jaksottainen pyyh-
kcisytoiminta (jos kuuluu 
varustukseen)
OFF/ 0 - Pyyhin ei ole toimin-
nassa

Suihkuta takaikkunan pesulait-
teen nestettc ja kcytc takaikku-
nan pyyhintc useita kertoja 
tyuntcmcllc vipua poispcin itses-
tcsi.

Tyyppi A

Tyyppi B

Suihku ja pyyhkijuiden toiminta jat-
kuu, kunnes vapautat vivun.

Kun etupyyhin aktivoidaan ja vaihde 
asetetaan asentoon R (peruutus), 
takapyyhin parantaa nckyvyyttc 
pyyhkcisemcllc kerran.

OMQ4040495L
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Vastaanottojcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)

Vastaanottojcrjestelmc on toi-
minto, joka sytyttcc valot ulkona tai 
siscllc, kun kuljettaja lchestyy autoa 
tai nousee siitc pois.

Oven kahvan valo (jos kuuluu 
varustukseen)

Kun kaikki ovet (ja takaluukku) ovat 
suljettuja ja lukittuja, ovenkahvan 
valo syttyy noin 15 sekunniksi, jos 
jokin seuraavista tehdccn.

Kun etcavaimen tai clyavaimen 
oven lukituksen avauspainiketta 
painetaan.
Kun oven ulkokahvan painiketta 
painetaan.
Kun autoa lchestytccn ja clyavain 
on mukana.

Ajovalojen saattovalotoiminto

Ajovalot (ja/tai percvalot) pysyvct 
pccllc noin 5 minuuttia, kun virta-
avain on poistettu tai kccnnetty 
ACC- tai LOCK-asentoon. Kuitenkin 
jos kuljettajan ovi avataan ja sulje-
taan, ajovalot sammuvat 15 sekun-
nin kuluttua.

Ajovalot voi sammuttaa painamalla 
lchettimen tai clyavaimen lukitus-
painiketta kaksi kertaa tai kccntc-
mcllc valojen kytkimen OFF-
asentoon tai AUTO-asentoon.

Siscvalo

Kun siscvalokatkaisin on DOOR-
asennossa ja kaikki ovet (ja taka-
luukku) ovat suljettuina ja lukittuina, 
siscvalo syttyy 30 sekunnin ajaksi, 
jos jokin seuraavista tapahtuu:

Clyavainjcrjestelmcllc
- Kun oven lukituksen avauspai-

niketta painetaan clyavaimella.
- Kun oven ulkokahvan painiketta 

painetaan.

Jos tcnc aikana painat oven lukitus-
painiketta, siscvalo sammuu vclittu-
mcsti.

OMQ4H040006
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Siscvalot

Tcmc auto on varustettu kokopi-
tuudeltaan siscvaloilla.

HUOMIO
Clc kcytc siscvaloja pitkic aikoja 
auton, kun moottori on sammu-
tettu.
Se voi purkaa akun.

VAROITUS
Clc kcytc siscvaloja kun ajat pime-
cllc. Pcclle kytketyt siscvalot voivat 
estcc nckyvyyden ja johtaa onnet-
tomuuksiin.

Automaattisammutus

Siscvalot sammuvat automaatti-
sesti, noin 20 minuutin kuluttua, kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on asetettu OFF-asen-
toon, jos valot ovat ON-asennossa.

Jos auto on varustettu varashcly-
tinjcrjestelmcllc, siscvalot sammu-
vat automaattisesti noin 5 sekunnin 
kuluttua, kun jcrjestelmc on viri-
tetty.

Karttavalo

Tyyppi A

Tyyppi B

Paina linssic (1) kytkecksesi kart-
tavalon pcclle.
Karttavalon sammuttamiseksi on 
painettava linssic (1) uudestaan.

 (2): DOOR-tila
- Karttavalo ja matkustamon 

valo syttyvct, kun ovi avataan. 
Lamput sammuvat noin 30 
sekunnin kuluttua.

- Karttavalo ja matkustamon 
valo syttyvct noin 30 sekun-
niksi, kun ovien lukitus avataan 
clyavaimelle kun ovia ei avata.

OMQ4040559BR
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- Karttavalo ja matkustamon 
valo syttyvct noin 20 minuu-
tiksi, jos ovi avataan ja MOOT-
TORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS 
-painike on ACC- tai OFF-asen-
nossa.

- Karttavalo ja matkustamon 
valo pysyvct pccllc, jos ovi ava-
taan ja MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa.

- Karttavalo ja kattovalo sammu-
vat heti, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike laitetaan ON-asentoon tai 
kaikki lukitaan.

- Katkaistaksesi DOOR-tilan pai-
nettava DOOR-painiketta (2) 
uudelleen (ei painettu).
 (3): Paina tctc kytkintc sytyt-

tccksesi ja sammuttaaksesi taka-
tilan valon.

HUOMAA
DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voi 
valita yhtc aikaa.

Kattovalaisin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Lukuvalo

Paina tctc kytkintc sytyttccksesi ja 
sammuttaaksesi takatilan valon.

Matkatavaratilan valo
 : Lamppu syttyy aina, kun 

takaluukku avataan/suljetaan.
 : Lamppu syttyy aina, kun 

takaluukku avataan ja sammuu, 
kun se suljetaan.

 : Lamppu sammuu aina, kun 
takaluukku avataan/suljetaan.

OMQ4040411
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Tyyppi A

Tyyppi B

Matkatavaratilan valaisin syttyy, 
kun takaluukku avataan.

HUOMIO
Tavaratilan siscvalo palaa niin 
kauan, kun takaluukku on auki. 
Latausjcrjestelmcn tyhjentymisen 
estcmiseksi sulje takaluukku hyvin 
kun olet kcyttcnyt tavaratilaa.

Meikkipeilin lamppu (jos kuuluu 
varustukseen)

Paina kytkintc sytyttccksesi tai 
sammuttaaksesi valon.

 : Lamppu syttyy, jos tctc pai-
niketta painetaan.

 : Lamppu sammuu, jos tctc 
painiketta painetaan.

HUOMAA
Estc latausjcrjestelmcn tyhjentymi-
nen sulkemalla meikkipelin pccllys, 
kun olet kcyttcnyt sitc.

OMQ4040410
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Hansikaslokeron lamppu (jos kuuluu 
varustukseen)

Hansikaslokeron lamppu syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.

HUOMAA
Latausjcrjestelmcn tyhjentymisen 
estcmiseksi sulje hansikaslokero 
hyvin, kun olet kcyttcnyt sitc.

Ilmastointilaite

Ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc 
kcyttcc jcchdytystc ja lcmmitystc 
scilyttcckseen miellyttcvcn ympc-
ristun autossa.

Jcrjestelmcn kcyttu

Tuuletus

1. Aseta tila -asentoon.

2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 
(raittiin ilman) asentoon.

3. Aseta lcmputilan scctu haluttuun 
kohtaan.

4. Aseta puhaltimen nopeudenscctu 
halutulle nopeudelle.

Lcmmitys
1. Aseta tila -asentoon.
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta lcmputilan scctu haluttuun 

kohtaan.
4. Aseta puhaltimen nopeudenscctu 

halutulle nopeudelle.
5. Jos halutaan kosteutta poistavaa 

lcmmitystc, kytke ilmastointilaite 
pcclle.

Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila 

asentoon tai .

OMQ4040417
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Kcyttuvinkkejc
Aseta ilmanoton ohjain vcliaikai-
sesti kierrctysilman asentoon, 
jotta puly tai epcmiellyttcvct 
hajut eivct pccse autoon tuule-
tusjcrjestelmcn kautta. Varmista, 
ettc palautat ohjauksen raittiin 
ilman asentoon kun crsytys on 
ohi, jotta autoon tulee raitista 
ilmaa. Tcmc auttaa pitcmccn kul-
jettajan valppaana ja miellyttc-
vcssc olotilassa.
Lcmmitys/jcchdytysjcrjestelmcn 
ilma otetaan heti tuulilasin juu-
ressa olevien ritiluiden kautta. 
Kannattaa olla huolellinen, ettc 
lehdet, lumi, jcc tai muut esteet 
eivct pccse tukkimaan niitc.
Jotta tuulilasin siscpinnalle ei 
pccse muodostumaan huurretta:
- Sccdc ilmanoton ohjaus raiti-

silma-asentoon ja puhaltimen 
nopeus halutulle tasolle.

- Sammuta ilmastointi ja sccdc 
lcmmitys haluamaasi lcmputi-
laan.

Ilmastointi (A/C)

Kia-ilmastointilaite on tcytetty R-
134a- tai R-1234yf-kylmcaineella.
1. Kcynnistc auto. Paina A/C -paini-

ketta.

2. Aseta tila -asentoon.

3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 
tai kierrctetyn ilman asentoon.

4. Sccdc puhaltimen nopeutta ja 
lcmputilan scctuc parhaan muka-
vuuden saavuttamiseksi.

HUOMIO
Ilmastointilaitteen liiallinen kcyttu
Kun kcytct ilmastointijcrjestelmcc, 
tarkkaile lcmpumittaria tarkasti aja-
essasi mcissc tai vilkkaassa liiken-
teessc, kun ulkolcmputila on korkea. 
Ilmastointijcrjestelmcn kcyttu saat-
taa aiheuttaa auton ylikuumenemi-
sen. Jatka puhaltimen kcyttuc, 
mutta kytke ilmastointijcrjestelmc 
pois pccltc, jos lcmpumittari osoit-
taa auton ylikuumenemista.

HUOMIO
Ilmastointilaitetta saa kcyttcc vain 
ikkunat ja kattoluukku kiinni, jotta 
autoon ei muodostu kondensaati-
ota, joka voi vahingoittaa schku-
komponentteja.

Ilmastoinnin kcyttuvihjeitc
Jos auto on pysckuity suoraan 
auringonvaloon kuumalla sccllc, 
avaa ikkunat hetkeksi, jotta 
kuuma ilma pccsee poistumaan 
auton siscltc.
Auttamaan vchentcmccn ikku-
noiden kosteutta sateisina tai 
kosteina pcivinc, vchennc auton 
kosteutta kcyttcmcllc ilmastoin-
tijcrjestelmcc.
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Kun ilmastointijcrjestelmc on toi-
minnassa, saatat huomata pie-
nen muutoksen auton 
nopeudessa, kun ilmastointilait-
teen kompressori kcynnistyy ja 
pyschtyy. Tcmc on jcrjestelmcn 
toiminnan normaali piirre.
Jotta jcrjestelmc pysyy hyvcssc 
kunnossa, Ilmastointilaitetta on 
kcytettcvc muutama minuuttia 
joka kuukausi.
Ilmastointijcrjestelmcc kcytettc-
essc saatat huomata, ettc auton 
matkustajan puolen alle tippuu 
kirkasta vettc (jopa lctckuksi 
asti). Tcmc on jcrjestelmcn toi-
minnan normaali piirre.
Kun ilmastointia kcytetccn kier-
rctetyn ilman asennossa, jcchdy-
tys toimii tehokkaimmin. Jatkuva 
kcyttu tcssc tilassa saattaa kui-
tenkin tehdc auton siscilmasta 
tunkkaista.
Jcchdytyksen aikana saatat huo-
mata ilmavirrassa usvaa, joka 
aiheutuu nopeasta jcchtymisestc 
ja tuloilman kosteudesta. Tcmc 
on jcrjestelmcn toiminnan nor-
maali piirre.

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
asennettu hansikaslokeron taakse ja 
se suodattaa pulyc ja muita epc-
puhtauksia autoon ulkoa tulevasta 
ilmasta lcmmitys- ja ilmastointilait-
teen kautta.

A: Ulkoilma

B: Kierrctetty ilma

C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

D: Puhallin

E: Lauhduttimen ydin

F: Lcmmittimen ydin

Jos pulyc tai muita epcpuhtauksia 
kertyy suodattimeen ajan mittaan 
ilman puhallusaukkojen virtaus voi 
heiketc. Tcmc aiheuttaa kosteuden 
tiivistymisen tuulilasin siscpinnalle, 
vaikka ulkoilman (raittiin ilman) 
asento on valittu. Jos ncin tapahtuu, 
ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
vaihdettava ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

ODEEV068230NR
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HUOMAA
Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti. Jos autoa ajetaan vai-
keissa olosuhteissa, kuten pulyi-
sillc tai karkeapintaisilla teillc, 
ilmastointilaitteen ilmansuodatti-
men tarkistukset ja vaihdot on 
tehtcvc useammin.
Kun ilman virtausnopeus laskee 
yhtckkic, pyydc ammattikorjaa-
moa tarkistamaan jcrjestelmc. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.

Ilmastointilaitteen kylmcainemer-
kintc

Esimerkki tyyppi A

Esimerkki tyyppi B

* Auton ilmastointilaitteen kylmcai-
nemerkintc voi poiketa kuvissa 
esitetystc.

Kukin symboli ja mccritys ilmastoin-
tilaitteen kylmcainemerkinncssc 
tarkoittaa seuraavaa:
1. Kylmcaineen luokitus
2. Kylmcaineen mccrc
3. Kompressorin voiteluaineen luoki-

tus
4. Huomio
5. Palava kylmcaine
6. Rekisteruity asentaja huolta-

maan ilmastointilaitetta
7. Huoltokirja

Moottoritilassa olevasta merkin-
ncstc saat selville, mitc kylmcai-
netta autossasi kcytetccn.

Katso osasta "Kylmcaineen mer-
kintc" sivulla 8-13 lisctietoja ilmas-
tointilaitteen 
kylmcainemerkinncstc.

OCDW069042

OCDW069043
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Ilmastointilaitteen kylmcaineen 
mccrcn ja kompressorin voitelun 
tarkistus

Kun kylmcaine on vchissc, ilmas-
toinnin suorituskyky heikkenee. Yli-
tcyttu myus vaikuttaa heikentcvcsti 
ilmastointilaitteen suorituskykyyn.

Jos liscys on tehtcvc usein, vie jcr-
jestelmc siksi tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-134a

Koska kylmcainetta kcyte-
tccn erittcin korkeassa pai-
neessa, 

ilmastointijcrjestelmcn saa huoltaa 
vain koulutettu ja sertifioitu asen-
taja. On tcrkecc, ettc kcytetccn 
oikean tyyppistc ja oikeaa mccrcc 
uljyc ja kylmcainetta.
Muuten on vaara, ettc auto ja hen-
kilut voivat saada vammoja.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-1234yf*

Koska kylmcaine on lievcsti palavaa 
ja sitc kcytetccn korkeassa pai-
neessa, ilmastointijcrjestelmcn saa 
huoltaa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja.
On tcrkecc, ettc kcytetccn oikean 
tyyppistc ja oikeaa mccrcc uljyc ja 
kylmcainetta. Kaikki kylmcaineet on 
otettava talteen asianmukaisella 
laitteistolla. Kylmcaineen pccstcmi-
nen suoraan ilmakehccn on haital-
lista ihmisille ja ympcristulle. Nciden 
varoitusten noudattamatta jcttcmi-
nen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

HUOMIO
AC-korjaus
On tcrkecc, ettc kcytetccn oikean 
tyyppistc ja oikeaa mccrcc uljyc ja 
kylmcainetta, muuten auto voi 
vahingoittua. Vaurioiden estcmi-
seksi auton ilmastointijcrjestelmcc 
saa huoltaa vain koulutettu ja serti-
fioitu Kia-asentaja.
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Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc (jos kuuluu varustuk-
seen)

Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc kcyttcc jcchdytystc ja lcmmi-
tystc scilyttcckseen miellyttcvcn ympcristun autossa.

Tyyppi A

Tyyppi B

OMQ4040300
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3. rivin istuin

1. Puhaltimen nopeuden scctunuppi
2. Ilmanoton ohjauspainike
3. Tilan valintanuppi
4. Takaikkunan lcmmityslaitteen painike
5. Tuulilasin huurteenpoiston painike
6. Lcmputilan scctunuppi
7. Ilmastointi (A/C) -painike
8. 3. rivin ilmastoinnin ON/OFF-painike (jos varusteena)
9. 3. rivin ilmastoinnin puhaltimen nopeuden scctunuppi (jos varusteena).

HUOMIO
Puhaltimen kcyttu virta-avaimen 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ollessa ON-
asennossa voi aiheuttaa akun pur-
kautumisen. Kcytc puhallinta, kun 
moottori on kcynnissc.

OMQ4040302
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Lcmmitys ja ilmastointi

1. Kcynnistc moottori.
2. Aseta tila haluttuun asentoon.

Lcmmityksen ja jcchdytyksen tehostamiseksi;
Lcmmitys: 

Jcchdytys: 

3. Aseta lcmputilan scctu haluttuun kohtaan.
4. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
5. Aseta puhaltimen nopeudenscctu halutulle nopeudelle.

Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmastointilaite pcclle.

OMQ4040334L
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Tilan valinta

Tilanvalintapainikkeet scctelevct 
ilmavirtauksen suuntaa ilmanvaih-
tojcrjestelmcn lcpi.

Ilma voidaan suunnata lattialle, 
kojelaudan tuuletusaukkoihin tai 
tuulilasille. Viittc symbolia kcyte-
tccn esittcmccn kasvojen tasoista, 
kaksitasoista, lattiatasoista, lattia/
huurteenpoiston tasoista ilma-
asentoa

Kasvojen taso (B, D,)

Ilmavirtaus on suunnattu ylcvarta-
loon ja kasvoihin. Liscksi jokaista 
tuloaukkoa voidaan scctcc suuntaa-
maan ilmavirtausta.

Kaksitasoinen (B, C, D, E, F, H)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja 
lattiaa kohden.

Lattiataso (A, C, D, E, , F)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle, pienen osan siitc kulkiessa 

tuulilasille ja sivuikkunoiden huur-
teenpoisto ja sivupuhallusaukkoihin.

Lattia/huurteenpoisto (A, C, D, , 

F, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille, pienen osan 
kulkiessa sivuikkunoiden huurteen-
poistoon ja sivupuhallusaukkoihin.

Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille, pienen osan siitc kul-
kiessa sivuikkunoiden huurteenpois-
toon ja sivupuhallusaukkoihin.

Kojelaudan tuuletusaukot

Edessc

OMQ4040303
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Keski

Takana

Voit scctcc ilman suuntaa ncistc 
tuuletusaukoista kcyttcmcllc tuule-
tusaukon vipua kuvan esittcmcllc 
tavalla.

Lcmputilan scctu

Lcmputilan scctunupin avulla voit 
scctcc puhallusjcrjestelmcstc tule-
van ilmavirran lcmputilaa.

Matkustamon ilman lcmputilan 
muuttamiseksi on nuppia kierret-
tcvc oikealla lcmmintc tai kuumaa 
ilmaa varten ja vasemmalle viilecc 
ilmaa varten.

Ilmanoton ohjaus

Ilmanoton ohjausta kcytetccn valit-
semaan ulkoilman (raittiin ilman) 
asento tai kierrctetyn ilman asento.

Tyyppi A

OMQ4040560BR
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Tyyppi B

Imuilman asennon muuttaminen.
Paina haluamaasi ohjauspaini-
ketta

Kierrctetyn ilman asento
Painikkeen merkkivalo 
ilmoittaa, ettc kierrcte-
tyn ilman asento on 
valittu.
Ilman kierrctysasen-

nossa matkustamossa olevaa ilmaa 
kierrctetccn jcrjestelmcn lcpi ja sitc 
lcmmitetccn tai jcchdytetccn vali-
tun toiminnon mukaan.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento

Painikkeen merkkivalo sammuu, kun 
ulkoilman (raittiin ilman) asento on 
valittu.

Kun ulkoilma (raitisilmatila) -asento 
on valittu, ilma tulee autoon ulko-
puolelta ja se lcmmitetccn tai jcch-
dytetccn valitun toiminnon 
mukaisesti.

HUOMAA
Jos lcmmityslaitetta kcytetccn pit-
kccn kierrctetyn ilman asennossa 
(ilman, ettc ilmastointi on valittuna), 
tuulilasi ja sivuikkunat saattavat 
huurtua ja matkustamon ilma voi 
kcydc tunkkaiseksi.
Liscksi ilmastoinnin pitkittynyt 
kcyttu kierrctetyn ilman asennossa 
tuottaa liian kuivaa ilmaa matkusta-
moon.

VAROITUS
Jos ilmastointilaitetta kcytetccn 
jatkuvasti kierrctetyn ilman 
tilassa, auton siscilman kosteus 
saattaa kasvaa. Tclluin ikkunat 
voivat huurtua ja nckyvyys hei-
kentyc.
Clc nuku autossa ilmastoinnin tai 
lcmmityslaitteen ollessa pccllc. Se 
voi aiheuttaa vakavaa haittaa tai 
kuoleman happipitoisuuden ja/tai 
kehon lcmputilan laskemisen 
takia.

Tyyppi A Tyyppi B

OMQ4040307



161

4

4

Auton ominaisuudet Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc

Ilmastointilaitteen jatkuva kcyttu 
kierrctetyn ilman asennossa voi 
aiheuttaa raukeutta tai unisuutta 
ja auton hallinnan menetyksen. 
Pidc ilmanoton ohjausta ulkoilman 
(raittiin ilman) asentoon mahdolli-
simman paljon ajon aikana.

Sccdc puhaltimen nopeutta

Nopeuden scctunupin avulla voit 
scctcc puhallusjcrjestelmcstc tule-
van ilmavirran nopeutta.

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painikkeen on oltava ON-asen-
nossa, jotta puhallin toimisi.

Puhaltimen nopeuden muuttami-
seksi:
Kccnnc nuppia oikealle nostaak-
sesi nopeutta ja vasemmalle las-
keaksesi sitc.

Puhaltimien sammuttaminen:
Kccnnc puhaltimen nopeuden 
scctunuppi asentoon 0 .

Ilmastointi (A/C)

Paina A/C-painiketta kytkecksesi 
ilmastoinnin pcclle (merkkivalo 
syttyy).
Paina painiketta uudelleen kyt-
kecksesi ilmastoinnin pois pccltc.

3. rivin ilmastointi (jos kuuluu 
varustukseen)

OMQ4040308
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3. rivin ilmastointijcrjestelmcn kyt-
keminen pcclle.
1. Voit kcyttcc 3. rivin ilmastointi-

jcrjestelmcc ensimmcisen rivin 
ohjauspaneelista. Kun eturivin 
ilmastointi on katkaistu ja haluat 
sammuttaa 3. rivin ilmastoinnin, 
paina 3. rivin Ilmastointilaitteen 
valintapainiketta. Sitten kolman-
nen rivin ilmastointi sammuu.

2. 3. rivin ilmastointijcrjestelmcc voi 
ohjata erikseen 3. rivin ohjausva-
litsimista. Kun A/C on ON tai OFF, 
kolmannen rivin A/C -ohjausnappi 
menee ON tai OFF ilmoittaen 
tilanteesta etumatkustajille.

3. Kolmannen rivin puhaltimen 
nopeutta voi scctcc erikseen 
kccntcmcllc puhaltimen nopeu-
den scctunuppia.
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Automaattinen ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen)

Automaattinen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc kcyttcc jcchdytystc ja lcm-
mitystc scilyttcckseen miellyttcvcn ympcristun autossa.

Tyyppi A

Tyyppi B

OMQ4040313L

OMQ4040314L
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3. rivin istuin

1. Kuljettajan lcmputilan scctunappi
2.Matkustajan lcmputilan scctunappi
3. AUTO (automaattinen ohjaus) -painike
4. OFF-painike
5. Tuulettimen nopeuden scctupainike
6. Tilan valintapainike
7. Tuulilasin huurteenpoiston painike
8. Takaikkunan lcmmityslaitteen painike
9. SYNC-painike
10.Ilmanoton ohjauspainike
11.Ilmastointi (A/C) -painike
12.3. rivin ilmastoinnin ON/OFF-painike (jos varusteena)
13.3. rivin ilmastoinnin puhaltimen nopeuden scctunuppi (jos varusteena).
14.Ilmastoinnin ohjauksen ncyttu

HUOMAA
Puhaltimen kcyttu virta-avaimen 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ollessa ON-
asennossa voi aiheuttaa akun pur-
kautumisen. Kcytc puhallinta, kun 
moottori on kcynnissc.

OMQ4040302L
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Automaattinen lcmmitys ja ilmas-
tointi
1. Paina AUTO-painiketta.

Toimintatiloja, puhaltimen 
nopeuksia, ilmanottoa ja ilmas-
tointia sccdetccn automaattisesti 
lcmputilan scctelyn avulla.

2. Sccdc haluttu lcmputila paina-
malla lcmputilan scctupainiketta.

HUOMAA
Sammuttaaksesi automaattisen 
toiminnon valitse jokin seuraa-
vista painikkeista tai kytkimistc:
- Tilan valintapainike
- Ilmastoinnin painike
- Tuulilasin huurteenpoiston pai-

nike (paina painiketta vielc ker-
ran valitaksesi tuulilasin 
huurteenpoistotoiminnon. 
AUTO-merkki syttyy uudelleen 
tietoncytulle.)

- Puhaltimen nopeuden scctu-
nuppi

Valittua toimintoa ohjataan 
manuaalisesti, kun taas muut toi-
minnot toimivat automaattisesti.
Omaksi mukavuudeksesi ja ilmas-
toinnin hallinnan tehostamiseksi 
kcytc AUTO-painiketta ja aseta 
lcmputilaksi 22 /C (72 /F).

Taso Merkkivalo LCD-ncyttu
Ilman-
virta

Korkea
1 8 
(EU)
2 8

Keski-
taso

1 7

Matala 1 5

OMQ4040350L

OMQ4040351L
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HUOMAA
Clc koskaan aseta mitccn kojetau-
lussa sijaitsevan anturin lchelle, 
jotta varmistetaan lcmmitys- ja 
jcchdytysjcrjestelmcn parempi hal-
linta.

OMQ4040068
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Kcsin ohjattava lcmmitys ja ilmastointi

Lcmmitys- ja jcchdytysjcrjestelmcc voidaan ohjata manuaalisesti paina-
malla muita painikkeita kuin AUTO-painiketta.

Tcssc tapauksessa jcrjestelmc toimii perckkcin valittujen painikkeiden jcr-
jestyksen mukaan.
1. Kcynnistc auto.
2. Aseta tila haluttuun asentoon.

Lcmmityksen ja jcchdytyksen tehostamiseksi;
Lcmmitys: 

Jcchdytys: 

3. Aseta lcmputilan scctu haluttuun kohtaan.
4. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
5. Aseta puhaltimen nopeudenscctu halutulle nopeudelle.

Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmastointilaite pcclle.

OMQ4040339L
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Siirry jcrjestelmcn tcysautomaatti-
seen ohjaukseen painamalla AUTO-
painiketta.

Tilan valinta

Tilanvalintapainike scctelee ilmavir-
tauksen suuntaa ilmanvaihtojcrjes-
telmcn lcpi.

Ilman lchtuportit kytketccn seuraa-
vassa sarjassa:

Kasvojen taso (B, D,)

Ilmavirtaus on suunnattu ylcvarta-
loon ja kasvoihin. Liscksi jokaista 
tuloaukkoa voidaan scctcc suuntaa-
maan ilmavirtausta.

Kaksitasoinen (B, C, D, E, F, H)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja 
lattiaa kohden.

Lattiataso (A, C, D, E, , F)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle, pienen osan siitc kulkiessa 

tuulilasille ja sivuikkunoiden huur-
teenpoisto ja sivupuhallusaukkoihin.

Lattia/huurteenpoisto (A, C, D, , 

F, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille, pienen osan 
kulkiessa sivuikkunoiden huurteen-
poistoon ja sivupuhallusaukkoihin.

Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille, pienen osan siitc kul-
kiessa sivuikkunoiden huurteenpois-
toon ja sivupuhallusaukkoihin.

Kojelaudan tuuletusaukot

EdesscOMQ4040319L

OMQ4040336L
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Keski

Takana

Voit scctcc ilman suuntaa ncistc 
tuuletusaukoista kcyttcmcllc tuule-
tusaukon vipua kuvan esittcmcllc 
tavalla.

Lcmputilan scctu

Lcmputila nousee maksimiin (HI) 
siirtcmcllc kytkintc yluspcin.

Lcmputila laskee minimiin (Lo) siir-
tcmcllc kytkintc alaspcin.

Kun kytkintc siirretccn lcmputila 
nousee tai laskee 0,5 /C. Kun scctu 
asetetaan pienimmclle lcmputila-
asetukselle, ilmastointi toimii jatku-
vasti.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lcmputilan tasainen scctu

Tyyppi A

OMQ4040560BR

OMQ4040337
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Tyyppi B

1. Paina "SYNC"-painiketta scctcck-
sesi kuljettajan ja matkustajan 
puolen lcmputilan tasaiseksi.
Matkustajan puolen lcmputila 
scctyy samaksi kuin kuljettajan 
puolella.

2. Siirrc kuljettaja puolen lcmputilan 
scctukytkintc. Kuljettajan ja mat-
kustajan puolen lcmputila scctyy 
samaksi.

3. Jos siirrct matkustajan lcmputi-
lan scctukytkintc, SYNC-nappi on 
OFF ja matkustajan sivulcmputilaa 
voi ohjata erikseen.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lcmputilan scctu erikseen

Sccdc kuljettajan ja matkustajan 
puolen lcmputilaa erikseen paina-
malla SYNC-painiketta. Painikkeen 
merkkivalo sammuu.

Lcmputila-asteikon vaihto

Voit vaihtaa lcmputilan Celsius- ja 
Fahrenheit-asteikon vclillc seuraa-
valla tavalla:

Samalla, kun painat OFF-paini-
ketta, paina AUTO-painiketta 3 
sekuntia tai pidempccn.

Ncyttu vaihtuu Celsius-asteista 
Fahrenheit-asteiksi ja toisin pcin. 
Jos akku on tyhjentynyt tai sen lii-
tcntc on katkaistu, lcmputilancyttu 
palaa Celsius-asteisiin.

Ilmanoton ohjaus

Tctc kcytetccn valitsemaan ulkoil-
man (raittiin ilman) asento tai kier-
rctetyn ilman asento.

Imuilman asennon muuttaminen:
Paina haluamaasi ohjauspaini-
ketta.

Kierrctetyn ilman asento
Ilman kierrctysasennossa matkus-

tamossa olevaa ilmaa kierrctetccn 
jcrjestelmcn lcpi ja sitc lcmmitetccn 
tai jcchdytetccn valitun toiminnon 
mukaan.

OMQ4040322
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Ulkoilman (raittiin ilman) asento

Kun ulkoilma (raitisilmatila) -asento 
on valittu, ilma tulee autoon ulko-
puolelta ja se lcmmitetccn tai jcch-
dytetccn valitun toiminnon 
mukaisesti.

HUOMAA
Jos lcmmityslaitetta kcytetccn pit-
kccn kierrctetyn ilman asennossa 
(ilman, ettc ilmastointi on valittuna), 
tuulilasi ja sivuikkunat saattavat 
huurtua ja matkustamon ilma kcydc 
tunkkaiseksi.
Liscksi ilmastoinnin pitkittynyt 
kcyttu ilman kierrctysasennossa 
tuottaa liian kuivaa ilmaa matkusta-
moon.

VAROITUS
Mikcli ilmastointilaitetta kcyte-
tccn jatkuvasti kierrctetyn ilman 
tilassa, auton siscilman kosteus 
saattaa kasvaa. Tclluin ikkunat 
voivat huurtua ja nckyvyys hei-
kentyc.

Clc nuku autossa ilmastoinnin tai 
lcmmityslaitteen ollessa pccllc. Se 
voi aiheuttaa vakavaa haittaa tai 
kuoleman happipitoisuuden ja/tai 
kehon lcmputilan laskemisen 
takia.
Ilmastointilaitteen jatkuva kcyttu 
ilman kierrctysasennossa voi 
aiheuttaa vcsymystc tai uni-
suutta ja auton hallinnan mene-
tyksen. Pidc ilmanoton ohjausta 
ulkoilman (raittiin ilman) asentoon 
mahdollisimman paljon ajon 
aikana.

Sccdc puhaltimen nopeutta

Puhaltimen nopeus voidaan asettaa 
halutuksi kcyttcmcllc nopeuden 
scctunuppia.

Puhaltimen nopeuden muuttami-
seksi:

Paina oikeaa painiketta nostaak-
sesi nopeutta ja vasenta laskeak-
sesi sitc.

Tyyppi A

Tyyppi A Tyyppi B

OMQ4040327L
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Tyyppi B

Puhaltimen nopeuden sccdun kat-
kaisu:

Paina OFF-painiketta.

Ilmastointi (A/C)

Paina A/C-painiketta kytkecksesi 
ilmastoinnin pcclle (merkkivalo 
syttyy).
Paina painiketta uudelleen kyt-
kecksesi ilmastoinnin pois pccltc.

Etuilmastoinnin ohjauksen katkaisu

Paina OFF-painiketta katkaistak-
sesi ilmastointilaitteen hallintajcr-
jestelmc
Voit kuitenkin yhc kcyttcc tilan ja 
ilmanoton painikkeita niin kauan, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.

Puhdas ilma (jos kuuluu varustuk-
seen)

Kun virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa, puhtaan ilman toi-
minto kytkeytyy pcclle automaatti-
sesti.

Myus puhtaan ilman toiminto kyt-
keytyy pois automaattisesti, kun 
virta-avain tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on OFF-
asennossa.

OMQ4040327
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3. rivin ilmastointi (jos kuuluu 
varustukseen)

3. rivin ilmastointijcrjestelmcn kyt-
keminen pcclle.
1. Voit kcyttcc 3. rivin ilmastointi-

jcrjestelmcc ensimmcisen rivin 
ohjauspaneelista. Jos muutat etu-
rivin puhaltimen nopeutta paina-
malla ohjausnappia, myus 
kolmannen rivin puhaltimen 
nopeus muuttuu automaatti-
sesti. Kun eturivin ilmastointi on 
katkaistu ja haluat sammuttaa 3. 
rivin ilmastoinnin, paina 3. rivin 
ilmastointilaitteen valintapaini-
ketta. Sitten kolmannen rivin 
ilmastointi sammuu.

2. 3. rivin ilmastointijcrjestelmcc voi 
ohjata erikseen 3. rivin ohjausva-
litsimista. Kun A/C on ON tai OFF, 
kolmannen rivin A/C -ohjausnappi 
menee ON tai OFF ilmoittaen 
tilanteesta etumatkustajille.

3. Kolmannen rivin puhaltimen 
nopeutta voi scctcc erikseen 
kccntcmcllc puhaltimen nopeu-
den scctunuppia.

Tuulilasin jccn ja huurteen 
poisto

Kun tuulilasi on jccn ja huurteen pei-
tossa, etunckymc on huono, ja jcc ja 
huurre on poistettava.

VAROITUS
Tuulilasin lcmmitys

Clc kcytc - tai -asentoa 

jcchdytyksen aikana, jos scc on 
erittcin kostea. Liiallinen lcmputila-
ero ulkoilman ja tuulilasin vclillc 
saattaa saada tuulilasin ulkopinnan 
huurtumaan, mikc heikentcc ncky-
vyyttc. Siinc tapauksessa aseta 

tilanvalinta asentoon  ja puhalti-
men nopeus hitaammalle nopeu-
delle.

Huurteenpoisto toimii parhaiten, 
kun sccdct lcmputilan ccrioike-
alle/kuumaan asentoon ja puhalti-
men suurimmalle nopeudelle.
Jos lattialle halutaan lcmmintc 
ilmaa sulatuksen tai huurteen-
poiston aikana, aseta tila lattia-
huurteenpoisto-asentoon.
Ennen ajoon lchtuc puhdista 
kaikki lumi ja jcc tuulilasista, 
takaikkunasta, ulkotaustapei-
leistc ja sivuikkunoista.

OMQ4H040306L
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Poista kaikki lumi ja jcc konepel-
liltc ja ilmanottoaukoista sekc 
etuscleikustc lcmmittimen ja 
huurteenpoistotehokkuuden 
parantamiseksi ja tuulilasin sisc-
pinnan huurtumisen vchentcmi-
seksi.

Tuulilasin siscpinnan huurteen-
poisto manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcn avulla

1. Valitse mikc tahansa puhaltimen 
nopeus paitsi 0 -asento.

2. Valitse haluttu lcmputila.
3. Valitse asento tai .
4. Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi 

valitaan automaattisesti.

Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoa ei valita automaatti-
sesti, paina vastaavaa painiketta 
kcsin.

Tuulilasin ulkopinnan huurteen-
poisto manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcn avulla

1. Aseta puhaltimen nopeus suurim-
paan (ccrimmciseen oikeaan) 
asentoon.

2. Aseta lcmputila kuumimpaan 
asentoon.

3. Valitse asema.
4. Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi 

valitaan automaattisesti.

Tuulilasin siscpinnan huurteen-
poisto automaattisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcn avulla

OMQ4040340
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1. Aseta puhaltimen nopeus halu-
tulle nopeudelle.

2. Valitse haluttu lcmputila.
3. Paina huurteenpoiston painiketta 

( ).
4. Ulkoilma (raitis ilma) -asetus vali-

taan automaattisesti ja ilmas-
tointi menee pcclle ympcristun 
lcmputilan mukaan.

Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoa ei valita automaatti-
sesti, sccdc vastaavaa painiketta 

kcsin. Jos -asento on valittuna, 

pienempcc puhaltimen nopeutta 
sccdetccn suuremmalle nopeudelle.

Tuulilasin siscpinnan jccnpoisto 
automaattisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcn avulla

1. Aseta puhaltimen nopeus kor-
keimmalle nopeudelle.

2. Aseta lcmputila kuumimpaan (HI) 
asentoon.

3. Paina huurteenpoiston painiketta 
( ).

4. Ulkoilma (raitis ilma) -asetus vali-
taan automaattisesti ja ilmas-
tointi menee pcclle ympcristun 
lcmputilan mukaan.

Automaattinen huurteenpoistojcr-
jestelmc (vain automaattinen 
ilmastointilaite) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Automaattinen huurteenpoisto aut-
taa vchentcmccn tuulilasin siscpuo-
len huurtumista tunnistamalla 
automaattisesti tuulilasin kosteu-
den.

Automaattinen huurteenpois-
tojcrjestelmc toimii, kun lcm-

mityslaite tai ilmastointi on 
kcytussc.

Kun automaattinen huurteenpoisto-
jcrjestelmc toimii, merkkivalo palaa.

Jos autossa havaitaan paljon kos-
teutta, automaattinen huurteen-
poistojcrjestelmc otetaan kcyttuun.

OMQ4040343
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Seuraava vaihe suoritetaan auto-
maattisesti:
1. A/C-painike kytkeytyy PCCLLE.
2. Ilmanoton ohjaus siirtyy raitisil-

matilaan ulkoilman lcmputilan 
ollessa matala.

3. Tila vaihtuu huurteenpoiston suo-
raan ilmavirtaan tuulilasille.

4. Puhaltimen nopeus kasvaa.

Automaattisen huurteenpoiston 
peruutus tai nollaus

Paina tuulilasin huurteenpoiston 
painiketta kolmen sekunnin aikana 
siitc, kun virtalukko tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa.

Kun automaattinen huurteenpoisto 
perutaan, huurteenpoiston merkki-
valo vilkkuu 3 kertaa.

Kun automaattinen huurteenpoisto 
nollataan, huurteenpoiston merkki-
valo vilkkuu 6 kertaa ilman signaalia.

HUOMAA
Jos yritct kytkec ilmastoinnin pois 
pccltc kun automaattinen huur-
teenpoistojcrjestelmc on kytke-
nyt sen pcclle, merkkivalo vilkkuu 
3 kertaa ja ilmastointilaite ei kyt-
keydy pois.
Automaattisen huurteenpoisto-
jcrjestelmcn tehokkuuden scilyt-
tcmiseksi clc valitse 
kierrctystilaa, kun jcrjestelmc on 
toiminnassa.

Kun automaattinen huurteen-
poistojcrjestelmc toimii, puhalti-
men nopeuden scctunuppi, 
lcmputilan scctunuppi ja 
ilmanoton ohjauspainike ovat 
kaikki pois kcytustc.

HUOMAA
Clc poista anturin kantta, joka sijait-
see tuulilasin kuljettajan puolen ylc-
reunassa.
Jcrjestelmcn osat voivat vaurioitua, 
eikc autosi takuu kata ncitc tilan-
teita.

Lcmmityslaite

Auto on varustettu lcmmityslai-
teella takalasin jccn ja huurteen 
poistamiseksi.

HUOMIO
Johtimet
Takaikkunan siscpintaan liimattujen 
johtavien elementtien vaurioitumi-
sen estcmiseksi clc koskaan kcytc 
ikkunan puhdistamiseen tercvic esi-
neitc tai hioma-aineita siscltcvic 
ikkunanpuhdistusaineita.

Jos haluat poistaa tuulilasin jccn ja 
huurteen, katso osaa "Tuulilasin jccn 
ja huurteen poisto" sivulla 4-173.



177

4

4

Auton ominaisuudet Tuulilasin jccn ja huurteen poisto

Takaikkunan lcmmityslaitteen 
kcyttu

Lcmmityslaite lcmmittcc ikkunaa 
poistaakseen huurteen, sumun ja 
ohuen jccn takaikkunasta, kun 
moottori on kcynnissc.

Jos tuulilasissa on paksu lumikerros, 
harjaa se pois ennen kuin kytket 
tuulilasin takaikkunan lcmmityslait-
teen.

Takalasin huurteenpoiston akti-
vointi:

Paina takalasin 
huurteenpoiston painiketta lcm-
mityksen ohjauspaneelissa.
Takaikkunan lcmmityslaitteen 
painikkeen merkkivalo syttyy, kun 
lcmmityslaite on pccllc (ON).
Takaikkunan lcmmityslaite sam-
muu automaattisesti noin 20 
minuutin kuluttua tai kun MOOT-
TORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -
painike on OFF-asennossa.

Huurteenpoiston sammuttaminen:
Paina takalasin 
huurteenpoiston painiketta 
uudestaan.

Ulkotaustapeilien lcmmitys (jos 
kuuluu varustukseen)

Jos autosi on varustettu taustapei-
lien lcmmityslaitteella, ne toimivat 
samaan aikaan kuin kytket takaik-
kunan lcmmityksen pcclle.

Huurteenpoiston logiikka (jos kuu-
luu varustukseen)

Tuulilasin siscpuolen huurtumisen 
mahdollisuuden vchentcmiseksi 
ilmanottoa tai ilmastointia ohjataan 
automaattisesti tiettyjen ehtojen 

perusteella, kuten - tai -

asennot.

Voit peruuttaa automaattisen huur-
teenpoiston logiikan tai palauttaa 
sen seuraavalla tavalla.

Huurteenpoiston logiikan auto-
maattinen peruminen/palauttami-
nen manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcssc

OMQ4040332
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1. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ON-asentoon.

2. Valitse ( ) asema.
3. 10 sekunnin kuluessa siitc, kun 

DEFOG-tila on sccdetty, paina 
imupainiketta vchintccn 5 sekun-
tia ja vchintccn 3 sekuntia 
samalla kun painat ilmastoinnin 
painiketta (A/C).
Ilmanoton ohjauspainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa. Se 
osoittaa, ettc huurteenpoiston 
logiikka on peruutettu tai palau-
tettu ohjelmoituun tilaan.

Jos akku on purkautunut tai irro-
tettu, huurteenpoiston logiikan tila 
nollautuu.

Huurteenpoiston logiikan auto-
maattinen peruminen/palauttami-
nen automaattisessa ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmcssc

1. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ON-asentoon.

2. Paina huurteenpoiston painiketta 
( ).

3. Paina samalla ilmastoinnin paini-
ketta (A/C) ja paina ilmanoton 
ohjauspainiketta vchintccn 5 ker-
taa 3 sekunnin aikana.
Kierrctyksen merkkivalo vilkkuu 3 
kertaa 0,5 sekunnin vclein. Se 
osoittaa, ettc huurteenpoiston 
logiikka on peruutettu tai palau-
tettu ohjelmoituun tilaan.

Jos akku on purkautunut tai irro-
tettu, huurteenpoiston logiikan tila 
nollautuu.

OMQ4040345L
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Scilytyslokero

Ncitc lokeroita voi kcyttcc scilyttc-
mccn kuljettajan ja matkustajien 
tarvitsemia pikkuesineitc.

HUOMIO
Mahdollisen varkauden vclttcmi-
seksi clc jctc arvoesineitc scily-
tyslokeroihin.
Pidc aina scilytyslokeroiden kan-
net suljettuina ajon aikana. Clc 
aseta scilytyslokeroon niin paljon 
tavaroita, ettei sen kantta voi sul-
kea kunnolla.

VAROITUS
Tulenarat materiaalit
Clc scilytc autossa propaanipulloja 
tai muita syttyvic/rcjchtcvic aineita. 
Ncmc esineet voivat syttyc tuleen 
ja/tai rcjchtcc, jos auto altistuu kor-
keille lcmputiloille pitemmcn aikaa.

Keskikonsolin scilytyslokero

Keskikonsolin scilytyslokeron avaa-
minen:

Vedc vipua yluspcin.

Hansikaslokero

Hansikaslokeron voi lukita ja avaa 
mekaanisella avaimella (1).

Hansikaslokeron avaaminen:
Vedc kahvasta, hansikaslokero 
aukeaa automaattisesti (2).

Sulje hansikaslokeron luukku kcytun 
jclkeen.

VAROITUS
Hansikaslokero
Jotta vchentcisit vammautumisris-
kic onnettomuuden tai ckkipysch-
tymisen sattuessa, pidc 
hansikaslokeron kansi aina kiinni.

HUOMIO
Clc scilytc ruokaa pitkccn hansikas-
lokerossa.

OMQ4040427
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Sisctilojen ominaisuuksia

Auton siscllc on lukuisia ratkaisuja, 
jotka takaavat matkustajien muka-
vuuden.

Taustavalo (jos kuuluu varustuk-
seen)

Taustavalot valaisevat etumatkus-
tajan turmcyspaneelia ja etuovea.

Kun ajovalo on pccllc, taustavalo on 
pccllc ja voidaan scctcc tietoviihde-
jcrjestelmcn valikosta.

Katso tietoviihdejcrjestelmcn 
opasta saadaksesi lisctietoja.

OMQ4040089

OMQ4040090

OMQ4040423

OMQ4040424



181

4

4

Auton ominaisuudet Sisctilojen ominaisuuksia

Tuhkakuppi (jos kuuluu varustuk-
seen)

Kcytc tuhkakuppia avaamalla 
luukku.
Tyhjentccksesi tuhkakupin, vedc 
se ulos.

Kcytc tuhkakuppia niin, ettc se 
nojaa vieressc olevaan mukitelinee-
seen.

VAROITUS
Tuhkakupin kcyttu

Clc kcytc auton tuhkakuppeja 
jcteastioina.
Jos tuhkakuppiin pannaan syty-
tettyjc savukkeita tai tulitikkuja, 
kun siinc on muita palavia materi-
aaleja, seurauksena voi olla tuli-
palo.

Mukiteline

Edessc

Takana

OMQ4040471L OMQ4040073

OMQ4040071
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Mukit tai pienet juomatulkit voi 
asettaa mukitelineisiin.

VAROITUS
Kuumat nesteet

Kun auto on liikkeellc, clc aseta 
mukitelineeseen kannettomia 
kuppeja, jotka siscltcvct kuumaa 
nestettc. Jos kuumaa nestettc 
roiskuu, voit saada palovammoja. 
Palovammojen takia kuljettaja voi 
menettcc auton hallinnan.
Henkiluvahinkojen riskin vchentc-
miseksi ckillisen pyschdyksen tai 
turmcyksen tapahtuessa, clc 
aseta peittcmcttumic tai korkit-
tomia pulloja, laseja, tulkkejc jne. 
Mukitelineeseen ajoneuvon liikku-
essa.

VAROITUS
Pidc tulkit ja pullot poissa suorasta 
auringonvalosta, clckc aseta niitc 
kuumaan autoon. Se voi rcjchtcc.

HUOMAA
Pidc juomasi suljettuina ajon 
aikana estccksesi niiden roisku-
misen. Jos nestettc roiskuu, sitc 
voi joutua auton schku-/elekt-
roniikkajcrjestelmccn ja vaurioit-
taa schku-/elektroniikkaosia.
Kun puhdistat roiskuneita nes-
teitc, clc kuivaa mukitelinettc 
kuumalla ilmalla. Se voi vaurioit-
taa mukitelinettc.

Istuinlcmmitin (jos kuuluu varus-
tukseen)

Istuinlcmmittimet lcmmittcvct 
istuinta kylmcllc sccllc.

Etuistuin

OMQ4040074
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Takaistuin

Virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike ON-
asennossa:

Lcmmitc kuljettajan tai etumat-
kustajan istuinta painamalla yhtc 
vivuista/kytkimistc.

Leudolla sccllc tai kun istuimen lcm-
mittimic ei tarvita, pidc vivut/kytki-
met OFF-asennossa.

Lcmputilan scctu (kcsin)
Aina kun painat vipua/kytkintc, 
istuimen lcmputila-asetus muut-
tuu seuraavasti:
- Etuistuin

- Takaistuin

Istuinlcmmittimen oletusasento 
on pois pccltc (OFF) aina kun 
virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
laitetaan ON-asentoon.

Lcmputilan scctu (automaattinen)
Istuinlcmmitin alkaa kontrolloimaan 
automaattisesti istuimen lcmputi-
laa estcckseen matalanlcmputilan 
palovammoja, kun lcmmitys on kyt-
ketty kcsin pcclle.

Voit nostaa istuimen lcmputilaa pai-
namalla painiketta. Se palaa kuiten-
kin pian takaisin automaattitilaan.

Kun painat kytkintc pitempccn 
kuin 1,5 sekuntia istuimen lcm-
mittimen ollessa toiminnassa, 
lcmmitin kytkeytyy pois pccltc.
Istuinlcmmittimen oletusasento 
on pois pccltc (OFF) aina, kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.

HUOMAA
Kun istuinlcmmittimen vipu/kytkin 
on ON-asennossa, istuimen lcmmi-
tysjcrjestelmc sammuu tai kytkey-
tyy pcclle automaattisesti istuimen 
lcmputilan mukaan.

OMQ4040083
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HUOMIO
Kun puhdistat istuimia, clc kcytc 
orgaanisia liuottimia, kuten tinne-
ric, bentseenic, alkoholia tai ben-
siinic. Se voi vaurioittaa istuimien 
pintaa tai istuinlcmmittimic.
Istuinlcmmittimen ylikuumenemi-
sen estcmiseksi clc aseta istui-
mille lcmpuc eristcvic tavaroita, 
kuten vilttejc, tyynyjc tai istuin-
peitteitc, kun istuinlcmmitin on 
toiminnassa.
Clc aseta raskaita tai tercvic esi-
neitc istuimille, joissa on istuin-
lcmmitin. Ne voivat aiheuttaa 
vaurioita istuimen lcmmityskom-
ponenteille.
Clc vaihda istuimien pccllystc. Se 
voi vaurioittaa istuinlcmmitintc 
tai tuuletusjcrjestelmcc.

VAROITUS
Istuinlcmmittimen palovammat
Matkustajien tulee noudattaa eri-
tyistc varovaisuutta istuinlcmmitti-
mic kcytettcessc mahdollisten 
ylikuumenemisten tai palovammo-
jen vuoksi. Istuinlcmmittimet voivat 
aiheuttaa palovammoja matalissa-
kin lcmputiloissa, ja etenkin, jos niitc 
kcytetccn pitkic aikoja. Erityisesti 
kuljettajan on oltava hyvin varovai-
nen seuraavien matkustajien koh-
dalla:

1. Vauvat, lapset vanhemmat tai 
vammaiset henkilut, tai kotihoi-
dossa olevat.

2. Herkkcihoiset tai helposti palavat 
henkilut

3. Vcsyneet henkilut
4. Pcihtyneet henkilut
5. Henkilut, jotka kcyttcvct lccki-

tystc, joka voi aiheuttaa uneliai-
suutta (unilcckkeitc, 
nuhalcckkeitc jne.)

Tuuletettu istuin (jos kuuluu varus-
tukseen)

Istuimen lcmputila-asetus muuttuu 
vivun asennon mukaan.

Istuimen tuulettamiseksi on pai-
nettava vipuja.
Aina kun painat vipuja, ilmavirtaus 
muuttuu seuraavalla tavalla:

OMQ4040085
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Istuinlcmmittimen (tuuletuksen 
kanssa) oletusasento on pois pccltc 
(OFF) aina, kun MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa.

HUOMIO
Istuimen vahingoittuminen

Kun puhdistat istuimia, clc kcytc 
orgaanisia liuottimia, kuten tinne-
ric, bentseenic, alkoholia tai ben-
siinic. Jos toimit ncin, se voi 
vaurioittaa istuimien tuuletusta.

Aurinkoverho

Kcytc aurinkoverhoa suojana suo-
ralta auringonvalolta etu- sivuikku-
noissa.

Kcytc aurinkoverhoa vetcmcllc 
sitc alaspcin.
Kcytc aurinkoverhoa sivuikku-
nassa vetcmcllc sitc alaspcin, 
irrottamalla se kiinnikkeestc (1) ja 
kccntcmcllc sitc sivulle (2). Voi 
liu uttaa aurinkoverhoa tarvit-

taessa (3) (jos kuuluu varustei-
siin).
Voit kcyttcc meikkipeilic vetc-
mcllc aurinkoverhoa alas ja 
liu'uttamalla peilin kantta (4).
ON-painiketta ( ) painamalla 
voit sytyttcc aurinkoverhon sisc-
puolisen valon peilic kcyttcesscsi. 
Muista sammuttaa valo paina-
malla OFF-painiketta ( ), ennen 
kuin palautat aurinkoverhon sen 
alkuperciseen asentoon.
Lipukkeen pidike (5) on tarjolla 
tiemaksulipukkeiden scilyttc-
mistc varten.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia clc estc 
nckukenttccsi kun kcytct aurinko-
verhoa.

HUOMAA
Clc aseta useita lipukkeita lipuk-
keenpitimeen yhtc aikaa. Tcmc voi 
vahingoittaa lipukkeen pidikettc.

USB-laturi (jos kuuluu varustuk-
seen)

USB-autolaturin avulla kuljettajat 
voivat ladata digitaalilaitteita, kuten 
clypuhelinta ja taulutietokoneita.

OMQ4040075
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Edessc

2. rivi (jos varusteena)

Istuin (jos kuuluu varusteisiin)

3. rivi (jos varusteena)

Kytke kaapeli USB-porttiin, lataus 
alkaa.

USB-autolaturia voi kcyttcc joko 
ACC-tilassa tai sytytysvirran ollessa 
pccllc. Suosittelemme kuitenkin, 
ettc kytket USB-portin ja digitaali-
laitteet vain moottorin kcydessc. 
Katso laitteen ncytturuutua seura-
taksesi latauksen etenemistc. Cly-
puhelimesi tai tablettisi voi 
kuumentua latauksen aikana. Ei 
syytc huoleen, se ei vaikuta laitteen 
toimintaan tai kcyttuikccn. Turvalli-
suuden vuoksi latauksen voi lopet-
taa, jos akku kuumenee tietyn 
lcmputilapisteen yli, joka voi vaikut-
taa laitteeseen negatiivisesti. Joi-
den digitaalilaitteiden lataus on 
mahdotonta tai se vaatii erityisva-
rusteita, jos lataus ei onnistu auton 
USB-laturilla. Quick Charge 2.0 on 
kcytettcvissc clypuhelimilla tai tau-
lutietokoneilla, jotka on varustettu 
pikalatauskapasiteetilla. Sovellus on 
tcllainen: (https://

OMQ4040079
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www.qualcomm.com/documents/
quick-charge-device-list)

Clypuhelin tai taulutietokone, jossa 
ei ole pikalatausmahdollisuutta, 
ladataan vakionopeudella.

Luokituslchtuteho:
Digitaalilaitteet, pikalataus:
- 9,0 V, 1,67 A
Digitaalilaitteet, normaalilataus:
- 5,0 V, 2,1 A

HUOMIO
Kcytc USB-autolaturia, kun syty-
tysvirta on kytketty pcclle. Muu-
ten auton akku voi tyhjentyc.
Kcytc ladattavan digitaalilaitteen 
valmistajan virallista USB-kaape-
lia.
Varmista, ettc mikccn vieras 
esine, juomat tai vesi eivct pccse 
kontaktiin auton USB-laturin 
kanssa. Vesi tai vieraat esineet 
voivat vahingoittaa SB-laturia.
Clc kcytc laitteita, joiden virran-
kulutus on yli 2.1 A.
Clc liitc auton USB-porttiin sch-
kulaitteita, jotka aiheuttavat liikaa 
schkumagneettisia hciriuitc. Jos 
teet ncin, voi aiheutua kohinaa tai 
auton elektroniset laitteet sam-
muvat, kun audio- tai AV-jcrjes-
telmc on pccllc.

Jos laturi on kytketty vccrin, se 
voi aiheuttaa laitteille vakavia 
vaurioita. Huomaa, ettc takuu ei 
kata virheellisen kcytun aiheutta-
mia vahinkoja.

Virtalchtu (jos kuuluu varustuk-
seen)

Virtalchtu on suunniteltu syuttc-
mccn virtaa matkapuhelimille tai 
muille laitteille, jotka on tarkoitettu 
toimimaan auton schkujcrjestelmien 
kanssa.

2. rivi

3. rivi

OMQ4040076L
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Laitteen on kulutettava alle 15 
ampeeria moottorin ollessa kcyn-
nissc.

VAROITUS
Kcytc virtalchtuc vain, kun auto 
on kcynnissc, ja irrota laitteen lii-
tin kcytun jclkeen. Liscvarustepis-
tokkeen kcyttcminen pitkccn 
moottorin ollessa sammutettuna 
voi aiheuttaa akun tyhjentymisen.
Kcytc vain 12 V schkulaitteita, 
joiden virranotto on alle 15 A.
Sccdc ilmastointilaite tai lcmmi-
tyslaite pienimmclle toimintata-
solle, kun virtalchtuc kcytetccn.
Sulje kansi kun se ei ole kcytussc.
Jotkin elektroniset laitteet voivat 
aiheuttaa schkuisic hciriuitc, kun 
ne kytketccn auton virtalchtuun. 
Ncmc laitteet voivat aiheuttaa 
liiallisia hciriuitc ccneen ja toimin-
tahciriuitc muille autossa kcyte-
tyille elektronisille jcrjestelmille 
tai laitteille.
Tyunnc tulppa niin kauas, kuin se 
menee. Jos hyvcc kontaktia ei 
synny, tulppa voi ylikuumentua ja 
sulake voi palaa.
Liitettcvcllc akulla varustetut 
schkulaitteet, joissa on kccntei-
sen virran suojaus. Virta voi kul-
kea akusta auton elektronisiin/
schkujcrjestelmiin ja aiheuttaa 
jcrjestelmcn toimintahciriuitc.

VAROITUS
Schkuisku
Clc aseta sormeasi tai vierasesi-
nettc (kync yms.) virtalchtuun tai 
kosketa virtalchtuc mcrcllc kcdellc. 
Voit saada schkuiskun.

Langaton clypuhelimen latausjcr-
jestelmc (jos kuuluu varustukseen)

Langaton clypuhelimen latausjcrjes-
telmc sijaitsee keskikonsolissa.

[A]: Merkkivalo, [B]: Latausalusta

Sulje ovat tiukasti, virtalukko tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike ON-asennossa. Lan-
gattoman latauksen aloittamiseksi 
langattomalla lataustoiminnolla 
varustettu clypuhelin on asettava 
langattomalla latausalustalle.

Parhaan lataustuloksen saamiseksi 
clypuhelin on laitettava keskelle 
latausalustaa.

OMQ4040082L
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Langaton latausjcrjestelmc on tar-
koitettu vain yhdelle clypuhelimelle, 
joka on varustettu QI-toiminnolla 
Katso clypuhelimen suojusta tai cly-
puhelimen valmistajan sivustoa tar-
kistaaksesi, tukeeko clypuhelimesi 
IQ-toimintoa.

VAROITUS
Jos jokin metalliesine, kuten kolikko, 
on langattoman latausjcrjestelmcn 
ja clypuhelimen vclissc, lataus voi 
keskeytyc. Metalliesine voi myus 
kuumeta

Langaton clypuhelimen lataus
1. Poista kaikki esineet clypuhelimen 

latausalustalta, myus clyavain. 
Jos latausalustalla on muita vie-
raita esineitc kuin clypuhelin, lan-
gaton lataustoiminto ei ehkc toimi 
kunnolla.

2. Aseta matkapuhelin langattoman 
latausalustan keskelle.

3.Merkkivalon vcri muuttuu orans-
siksi, kun langaton lataus alkaa. 
Merkkivalo muuttuu vihrecksi, kun 
puhelimen lataus on valmis.

4. Langaton latausjcrjestelmc voi-
daan kytkec kcyttuun tai pois 
kcytustc mittariston kcyttcjc-
asetuksista. (Lisctietoja tcmcn 
luvun kohdasta "Mittaristo" sivulla 
4-68).

Jos clypuhelimesi ei lataudu, siirrc 
clypuhelinta latausalustalla varo-
vasti hieman eri kohtaan, kunnes 
merkkivalo muuttuu oranssiksi. Cly-
puhelimesta riippuen latauksen 
merkkivalo ei ehkc muutu vihrecksi 
latauksen pccttymisen jclkeen.

Jos langattomassa latausjcrjestel-
mcssc on toimintahciriu, merkki-
valo vilkkuu oranssina 10 sekunnin 
ajan ja sammuu sitten. Tcssc 
tapauksessa clypuhelin on poistet-
tava latausalustalta ja laitettava 
alustalle uudestaan tai tarkista 
lataustila uudestaan.

Jos jctc clypuhelimen latausalus-
talle, kun auton virta on katkaistu, 
auto varoittaa siitc ccniviestillc ja -
varoituksella (koskee autoja, jossa 
on ccniohjaustoiminto), kun 'Good 
bye' -toiminto on loppunut mittaris-
tossa.

HUOMAA
Joidenkin clypuhelinvalmistajien 
puhelimilla jcrjestelmc ei ehkc 
varoita sinua, vaikka puhelin jcte-
tccn langattoman latauksen yksik-
kuun. Tcmc johtuu clypuhelimen 
erityisominaisuudesta eikc se ole 
langattoman latauksen toimintahci-
riu.
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HUOMIO
Langaton lataus voi keskeytyc, 
jos langattoman latausjcrjestel-
mcn sisclcmputila nousee poik-
keavan suureksi. Kun 
sisclcmputila on laskenut tietylle 
tasolle, langaton lataus alkaa 
uudelleen.
Jos langattoman latausalustan ja 
matkapuhelimen vclissc on 
metalliesine, ota clypuhelin heti 
pois. Poista metalliesine, kun se 
on tcysin jcchtynyt.
Jos clypuhelimessa on paksut 
lisckannet, langaton lataus ei 
ehkc toimi kunnolla.
Langaton lataus loppuu, kun lan-
gattoman clyavaimen hakutoi-
mintoa kcytetccn, jotta 
radioaaltojen hciriut voidaan vclt-
tcc.
Langaton lataus loppuu, kun cly-
avain viedccn pois autosta ja virta 
on kytkettync.
Langaton lataus loppuu, kun jokin 
ovi avataan (koskee clyavaimilla 
varustettuja autoja).
Langaton lataus loppuu, kun auto 
sammutetaan.
Langaton lataus loppuu, kun cly-
puhelin ei ole tcydellisessc kon-
taktissa langattoman 
latausalustan kanssa.

Jotkut magneettikomponentteja 
siscltcvct esineet, esim. luotto-
kortit, puhelinkortit, pankkikirjat ja 
matkaliput ja muut vastaavat 
saattavat vaurioitua langatto-
massa latauksessa.
Saat parhaan tuloksen asetta-
malla clypuhelimen latausalustan 
keskelle. Clypuhelin ei ehkc 
lataudu, jos se asetetaan lataus-
alustan reunalle. Jos clypuhelin ei 
lataudu, se voi kuumentua liikaa.
Sellaisilla clypuhelimilla, joilla ei ole 
sisccnrakennettua latausjcrjes-
telmcc, on kcytettcvc asianmu-
kaista liscvarustetta.
Joidenkin valmistajien clypuheli-
met voivat ncyttcc viestin hei-
kosta virrasta. Tcmc johtuu 
clypuhelimen erityisominaisuu-
desta eikc se ole ilmauslangatto-
man latauksen toimintahciriustc.
Joidenkin valmistajien clypuhelin-
ten merkkivalo voi olla edelleen 
keltainen, kun clypuhelin on tcysin 
ladattu. Tcmc johtuu clypuheli-
men erityisominaisuudesta eikc 
se ole langattoman latauksen toi-
mintahciriu.
Kun sellainen clypuhelin, jossa ei 
ole langatonta lataustoimintoa, 
tai jokin metalliesine asetetaan 
latausalustalle, saattaa kuulua 
pieni ccni. Tcmc pieni ccni johtuu 
siitc, ettc auto havaitsee lataus-
laitteelle asetetun esineen 
yhteensopivuuden. Se ei vaikuta 
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autoosi tai clypuhelimeen millccn 
tavalla.
Langaton clypuhelimen latausjcr-
jestelmc ei ehkc tue tiettyjc mat-
kapuhelimia, joiden Qi-
mccrityksen yhteensopivuutta ei 

ole vahvistettu ( ).

Joissain matkapuhelimissa on 
itsesuojaustoiminto ja langatto-
man latauksen nopeus saattaa 
hidastua ja langaton lataus voi 
pyschtyc.

Kello

VAROITUS
Clc sccdc kelloa ajon aikana. Saatat 
menettcc ohjauksen hallinnan, 
mistc voi aiheutua vakavia henkilu-
vahinkoja tai onnettomuuksia.
Katso tarkempia tietoja autosi 
mukana toimitetusta oppaasta.

Vaatekoukku

Vaatekoukku on takatartuntakah-
van vieressc.

* Todellinen ominaisuus voi poiketa 
kuvituksesta.

HUOMIO
Vaatteiden ripustaminen
Clc ripusta vaatekoukkuun raskaita 
vaatteita, sillc ne voivat vahingoit-
taa koukkua.

VAROITUS
Clc ripusta vaatteiden liscksi mitccn 
muita esineitc, kuten ripustimia tai 
kovia esineitc. Clc myuskccn laita 
raskaita, tercvic tai rikkoutuvia esi-
neitc vaatteiden taskuihin. Onnetto-
muustapauksessa tai turvaverho 
tcyttyessc se voi aiheuttaa vahin-
koja tai vammoja.

OMQ4040086
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Sivuverho (jos kuuluu varustuk-
seen)

Sivuverhon kcyttcminen.
1. Nosta verhoa koukulla (1).
2. Nosta verhoa koukun kummalta-

kin puolelta.

HUOMAA
Ripusta verhon molemmat puolet 
koukulle. Jos vain toinen verhon 
puoli on koukulla, sivuverho voi 
vahingoittua.

Clc laita mitccn vieraita esineitc 
auton ja sivuverhon vcliin. Sivu-
verhoa ei voi nostaa.

Lattiamattojen ankkurit (jos kuu-
luu varustukseen)

Jos kcytct erillistc mattoa etulat-
tiamaton pcclle, varmista, ettc lisc-
matto kiinnittyy lattiamaton 
kiinnityksiin. Se estcc maton liuku-
misen eteenpcin.

VAROITUS
Jclkimarkkinoilta ostettu matto
Clc asenna mitccn sellaista jclki-
markkinoilta ostettua mattomattoa, 
jota ei voi kiinnittcc tiukasti auton 
mattoankkureihin.
Kiinnittcmcttumct matot voivat 
haitat poljinten kcyttuc.

OMQ4040469
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Seuraava on huomioitava KAIKISSA 
mattojen asennuksissa autoon.

Ennen kuin ajat autolla varmista, 
ettc matot on kiinnitetty tiukasti 
auton mattoankkureihin.
Clc kcytc MITCCN sellaista mat-
toa, jota ei voi kiinnittcc tiukasti 
auton mattoankkureihin.
Clc pinoa mattoja pccllekkcin 
(esim. joka-sccn kumimattoa 
kangasmaton pcclle). Jokaiselle 
paikalle on asennettava vain 
yksittcinen lattiamatto.

Matkatavaraverkon kiinnike (jos 
kuuluu varustukseen)

Voit estcc matkatavaroiden liikku-
misen matkan aikana kiinnittcmcllc 
matkatavaraverkon tavaratilan nel-
jccn kiinnikkeeseen tai voit taittaa 
verkon puoliksi ja kiinnittcc sen 
yluspcin kcyttcen kummallakin puo-
lella olevaa kahta kiinnitintc.

Kia suosittelee, ettc tarvittaessa 
otat yhteyttc valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppaniin.

HUOMIO
Jotta estetccn autossa olevien esi-
neiden vahingot, on noudatettava 
varovaisuutta kuljetettaessa scrky-
vic tai raskaita esineitc matkatava-
ratilassa.

VAROITUS
Vcltc silmcvammoja. CLC KOSKAAN 
venytc matkatavaraverkkoa, pidc 
AINA kasvosi ja vartalosi poissa 
matkatavaraverkon paluureitiltc. 
CLC kcytc hihnaa, jossa on nckyvic 
kulumisen merkkejc tai vaurioita.

OMQ4040462
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Sisctilojen ominaisuuksia

Tavaratilan suojus (jos kuuluu 
varustukseen)

Peitc matkatavaratilaan sijoitetut 
esineet tavaratilan suojuksella.

HUOMAA
Koska tavaratilan suojus voi vaurioi-
tua tai sen muoto muuttua, clc 
aseta matkatavaroita sen pcclle, 
kun se on kcytussc.

VAROITUS
Clc laita esineitc tavaratilan suo-
juksen pcclle. Onnettomuuden 
sattuessa tai jarrutuksessa ncmc 
esineet voivat liikkua auton siscllc 
ja mahdollisesti aiheuttaa vam-
moja matkustajille.
Clc koskaan anna kenenkccn 
matkustaa matkatavaratilassa. 
Se on tarkoitettu vain tavaroille.
Scilytc auton tasapaino ja sijoita 
paino mahdollisimman pitkclle 
eteen.

Tavaratilan suojuksen kcyttu

1. Tyunnc tavaratilan suojusta 
auton takaosaa kohti kcdensijasta 
(1).

2. Tyunnc sokkatappi ohjaimeen (2).

HUOMAA
Vedc tavaratilan suojus esiin kcyt-
tcen kahvaa keskellc, jotta sokka-
tappi ei putoa ohjaimesta.

Kun tavaratilan suojusta ei kcytetc:
1. Vedc tavaratilan suojusta taakse-

pcin ja vapauta se ohjaimista.
2. Tavaratilan suojus vetcytyy auto-

maattisesti sisccn.

HUOMAA
Tavaratilan suojus ei ehkc vetcydy 
automaattisesti sisccn, jos sitc ei 
ole vedetty kokonaan ulos. Vedc se 
kokonaan ulos ja pccstc siitc irti.

OMQ4040473L
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Tavaratilan suojuksen irrottaminen
1. Paina sokkatappia alla olevan 

kuvan osoittamaan suuntaan.

2. Tyunnc sokkatappia ja vedc tava-
ratilan suojus ulos.

3. Avaa matkatavarataso ja scilytc 
tavaratilan suojusta tasolla.

Tavaratilan suojuksen irrottaminen 
matkatavaratasolta.
1. Vedc tavaratilan suojusta.

2. Paina sokkatappia alla olevan 
kuvan osoittamaan suuntaan.

3. Tyunnc sokkatappia ja vedc tava-
ratilan suojus ulos.

OMQ4040475L
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Sisctilojen ominaisuuksia

Matkatavara-alusta

Voit asettaa laatikkoon ensiapupak-
kauksen, varoituskolmion tyukaluja, 
jne., helposti saataville.

1. Tartu kannen ylcosan kahvaan ja 
nosta sitc.

2. Taita matkatavara-alustan 
takaosaa eteenpcin

3. Nosta yluspcin matkatavara-
alustaa eteen (matkatavara-
alusta)

Matkatavarataso (jos kuuluu varus-
tukseen)

Voit asettaa laatikkoon ensiapupak-
kauksen, varoituskolmion 
(etualusta), tyukaluja, jne., helposti 
saataville.

Keskitaso

Etutaso

Tartu kannen ylcosan kahvaan ja 
nosta sitc.

OMQ4040478L

OMQ4040476L

OMQ4040482L

OMQ4040483L



197

4

4

Auton ominaisuudet Ulkopuolen ominaisuuksia

Sivumatkatavarataso (jos kuuluu 
varustukseen)

Sivumatkatavaratasoa voi kcyttcc 
scilyttcmccn pienic esineitc.

Avaa kansi tarttumalla kahvaan ja 
nosta sitc.

Ulkopuolen ominaisuuksia

Kattoteline (jos kuuluu varustuk-
seen)

Jos autossa on kattoteline, voit las-
tata kuormaa autosi katolle.

Poikittaistelineet ja niiden asennuk-
seen tarvittavat kiinnitysosat saa 
valtuutetulta Kia-jclleenmyyjcltc/
huoltokumppanilta tai muusta eri-
koisliikkeestc.

HUOMAA
Poikittaistelineet (mikcli varus-
teena) tulee asettaa oikeisiin kul-
jetuskohtiin, ennen kuin tavaroita 
kiinnitetccn katto kaiteisiin.
Jos auto on varustettu kattoikku-
nalla, niin varmista, ettc et aseta 
kattotelineen kuormaa niin, ettc 
se voi hciritc kattoikkunan kcyt-
tuc.

OMQ4040484L
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Ulkopuolen ominaisuuksia

Kun kattotelinettc ei kcytetc 
kuorman kuljettamiseen, poikit-
taistelineet voidaan asettaa eri 
paikkoihin, jottei tuulen viima 
aiheuttaisi ylimccrcistc melua.

HUOMIO
Kun kuljetat kuormaa katon teli-
neillc, niin ryhdy tarvittaviin varo-
toimiin varmistaaksesi, ettc 
kuorma ei vaurioita auton kattoa.
Kun kuljetat suuria esineitc katon 
telineellc, niin varmista, ettc ne 
eivct ylitc katon kokonaispituutta 
ja -leveyttc.
Kun kuljetat kuormaa kattoteli-
neellc, clc kcytc kattoluukkua 
(mikcli varusteena). (jos kuuluu 
varustukseen)

VAROITUS
Seuraava mccritys on maksimi-
paino, jota voidaan kuljettaa kuor-
mattuna kattotelineelle. Jaa 
kuorma mahdollisimman tasai-
sesti katon poikkitangoille (jos 
varusteena) ja kattotelineelle, ja 
kiinnitc se tiukasti.

Mccritellyn painorajan ylittcvcn 
mccrcn kuormaa kiinnittcminen 
telineille voi vaurioittaa autoasi.

Auton painopiste on korkeam-
malla, kun telineille on kuormattu 
tavaroita. Vcltc ckillisic lchtujc ja 
jarrutuksia, tercvic kccnnuksic, 
yllcttcvic liikkeitc sekc suuria 
nopeuksia, jotka voivat aiheuttaa 
auton hallinnan menetyksen tai 
kaatumisen/muun onnettomuu-
den.
Aja aina hitaasti ja kccnny kaar-
teissa varovasti, kun kattoteli-
neellc on kuormaa. Liikkuvien 
ajoneuvojen tai luonnon aiheutta-
mat voimakkaat tuulikuormat 
voivat aiheuttaa ckillisen yluspcin 
vetcvcn paineen kattotelineellc 
kuormattuihin esineisiin. Tcmc 
pctee erityisesti kuljetettaessa 
suuria, litteitc esineitc, kuten 
puupaneeleita tai patjoja. Tcmc 
voi aiheuttaa esineiden putoami-
sen kattotelineeltc ja aiheuttaa 
vahinkoja autollesi tai muille 
lchellc oleville.
Tavaroiden vaurioiden tai mene-
tyksen estcmiseksi ajon aikana, 
tarkista sccnnullisesti ennen ajoa 
ja ajon aikana varmistaaksesi, 
ettc telineet ovat kunnolla kiinni.

KATTOTE-
LINE

100 kg (220 lbs.)
TASAISESTI JAKAUTUNEENA
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Tietoviihdejcrjestelmc

Ccnentoistojcrjestelmc

HUOMAA
Jos asennat jclkiasennus-HID-ajo-
valot, auton audio- ja schkulait-
teissa voi ilmetc toimintahciriuitc.

* Jos autosi on varustettu tietoviih-
dejcrjestelmcllc, katso lisctietoja 
sen erikseen toimitetusta 
oppaasta.

Antenni

Tyyppi A

Tyyppi B

1. Hainevc-antenni (tyyppi A, jos 
kuuluu varusteisiin)
Hainevc-antenni ottaa vastaan 
lchetettyjc tietoja. (esimerkiksi: 
GPS)

2. Piiska-antenni (tyyppi B, jos kuu-
luu varusteisiin)
Autossa kcytetccn piiska-anten-
nia ottamaan vastaan AM- ja FM-
signaaleita.

HUOMAA
Vcltc metallipinnoitteiden, kuten 
Ni, Cd, jne., lisccmistc Ncmc voi-
vat heikentcc vastaanotettuja 
AM- ja FM-lchetyssignaaleja.OMQ4AH040094
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USB-liitcntc

USB-liitcntccn voi liittcc USB-lait-
teen.

HUOMIO
USB-muistitikun koon, pituuden tai 
muodon perusteella, jos tason kansi 
suljetaan vckisin, USB-laite saattaa 
vaurioitua tai vccntyc tai kansi ei 
ehkc avaudu uudelleen, koska laite 
on juuttunut.
Kun muistitikku on juuttunut, kan-
nen avaaminen vckisin voi myus 
vaurioittaa laitetta.
Jos USB-muistitikku ei mahdu tilaan, 
clc sulje kantta ja kokeile toisen-
muotoista USB-muistitikkua.

Miten auton radio toimii

FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit lchete-
tccn paikkakuntasi alueella olevista 
lchetinmastoista. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa ne. Radio kcsit-
telee sitten signaalit ja lchettcc ne 
autosi kaiuttimiin.

Joissakin tapauksissa autoosi saa-
puva signaali ei kuitenkaan ole voi-
makas ja selkec.

Tcmc voi johtua tekijuistc, kuten 
etcisyys radioasemalta, muiden 
vahvojen radioasemien lcheisyys tai 
alueella olevat rakennukset, sillat tai 
muut suuret esteet.

OMQ4040096 ODEEV068216NR
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AM-vastaanotto

AM-lchetyksic voidaan vastaanot-
taa suuremmilta etcisyyksiltc kuin 
FM-lchetyksic. Tcmc johtuu siitc, 
ettc AM-radioaallot lchetetccn 
matalammilla taajuuksilla. Ncmc 
pitkct, matalataajuuksiset radioaal-
lot seuraavat maapallon kaartu-
mista sen sijaan, ettc jatkaisivat 
suoraan. Liscksi ne kiertcvct esteet 
ja tuloksena paremman signaalipei-
ton.

FM-radioasema

FM-lchetykset lchetetccn kor-
keammilla taajuuksilla, eivctkc ne 
seuraa maan pinnan kaartumista. 
Tcstc syystc FM-lchetysten kuulu-
vuus yleensc heikkenee jo lyhyillc 
etcisyyksillc lchettimestc. FM-sig-
naaleihin myus vaikuttavat helpom-
min rakennukset, vuoret ja muut 
esteet. Tcmc voi vaikuttaa heiken-
tcvcsti kuunteluolosuhteisiin, mikc 
saattaa antaa vaikutelman, ettc 
radiossa olisi ongelma.

Seuraavat tilanteet ovat normaa-
leja, eivctkc ilmaise ongelmia radi-
ossa:

Hcipyminen  Kun autosi liikkuu 
poispcin radioasemasta, signaali 
heikkenee ja ccni alkaa hcipyc. Jos 
ncin tapahtuu, niin suosittelemme 
toisen aseman, jolla on voimak-
kaampi signaali.

ODEEV068217NR

ODEEV068219NR

OSK3048403NR
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Huojunta/kohina  Heikko FM-sig-
naali tai suuret esteet lchettimen 
ja radion vclillc voivat hciritc sig-
naalia aiheuttaen kohisevan tai 
huojuvan ccnen. Diskantin tason 
alentaminen voi vchentcc tctc 
vaikutusta, kunnes hciriu poistuu.
Aseman vaihto  Kun FM-signaali 
heikkenee, toinen voimakkaampi 
signaali, joka sijaitsee lchellc 
samaa taajuutta, saattaa tulla 
toistettavaksi. Tcmc johtuu siitc, 
ettc radio on suunniteltu kcyttc-
mccn vahvinta signaalia. Jos ncin 
tapahtuu, valitse toinen asema, 
jonka signaali on voimakkaampi.

Monitie-eteneminen  Radiosig-
naaleja vastaanotetaan useista 
suunnista, mikc voi aiheuttaa 
vccristymic tai huojuntaa. Tcmcn 
voi aiheuttaa saman aseman 
suora ja heijastunut signaali, tai 
kahden aseman signaalit, joilla on 
lchellc toisiaan olevat taajuudet. 
Jos ncin tapahtuu, valitse toinen 
asema, kunnes tilanne on ohi.

Matkapuhelimen tai kaksisuuntai-
sen radion kcyttcminen

Kun matkapuhelinta kcytetccn 
auton siscllc, ccnentoistojcrjestel-
mcstc voi kuulua meluccnic. Tcmc 
ei tarkoita, ettc ccnentoistolaitteis-
tossa olisi vika. Tcssc tapauksessa 
on yritettcvc kcyttcc mobiililaitteita 
mahdollisimman kaukana ccnen-
toistolaitteista.

HUOMIO
Kcytettcessc tietoliikennejcrjestel-
mcc, kuten matkapuhelinta tai radi-
olaitetta auton siscllc, on 
asennettava erillinen ulkoinen 
antenni. Kun matkapuhelinta tai 
radiolaitetta kcytetccn pelkcstccn 
siscantennin avulla, se voi hciritc 
auton schkujcrjestelmcc ja vaikut-
taa haitallisesti auton turvalliseen 
toimintaan.

VAROITUS
Matkapuhelimen kcyttu
Clc kcytc matkapuhelinta ajon 
aikana. Kcytc matkapuhelinta 
pyschtymcllc turvalliseen paikkaan.

ODEEV068220NR
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Ajaminen autollasi Varmista, ettc pakokaasujcrjestelmc ei vuoda.

Ajaminen autollasi

Varmista, ettc pakokaasujcrjes-
telmc ei vuoda.

Pakokaasujcrjestelmc on tarkastet-
tava aina, kun auto nostetaan uljyn-
vaihdon tai muun syyn takia.

Jos kuulet muutoksen pakoputken 
ccnessc tai jos ajat yli jostakin, joka 
osuu auton alustaan, anna ammat-
tikorjaamon tarkastaa pakokaasu-
jcrjestelmc mahdollisimman pian. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Moottorin pakokaasut
Clc hengitc pakokaasuja tai jctc 
autoa kcymccn suljetulle alueelle 
pitkcksi aikaa. Pakokaasut siscltcvct 
hiilimonoksidia, joka on hajuton ja 
vcritun kaasu, joka voi aiheuttaa 
tajuttomuutta ja tukehtumiskuole-
man.

Ennen ajamista

Ennen ajamista on tarkistettava 
auto ja sen ympcristu. Kun olet 
noussut autoon, ennen ajamista on 
tarkistettava vielc useita seikkoja.

Ennen ajoneuvoon nousemista
Varmista, ettc kaikki ikkunat, 
ulkopeili(t) ja ulkopuolen valot 
ovat puhtaita.
Tarkista renkaiden kunto.
Tarkista auton pohja mahdollis-
ten vuotojen merkkien varalta.
Varmista, ettc reitillc, jota aiot 
peruuttaa, ei ole esteitc.

Vclttcmcttumct tarkistukset

Nestetasot, kuten moottoriuljy, 
moottorin jcchdytysneste, jarru-
neste, pesulaitteen neste, on tarkis-
tettava sccnnullisesti mccrcajoin 
nesteestc riippuen. Lisctietoja on 
osassa "Huolto" sivulla 7-5.

VAROITUS
Huolimaton ajo
Kiinnitc huomiosi tiehen ajaessasi. 
Kuljettajan pccvastuu turvallisuu-
dessa ja auton mccrcysten mukai-
sessa kcytussc. Kcdessc pidettcvien 
laitteiden, muiden laitteiden tai 
auton jcrjestelmien kcyttu voi 
hajottaa kuljettajan huomiokyvyn 
eikc niitc saa kcyttcc ajon aikana.
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Ennen ajamista

Ennen kcynnistcmistc
Sulje ja lukitse kaikki ovet.
Aseta istuin siten, ettc hallinta-
laitteet ovat helposti saatavissa.
Kiinnitc turvavyu.
Sccdc sisc- ja ulkopuoliset taus-
tapeilit.
Varmista, ettc kaikki valot toimi-
vat.
Tarkista kaikki mittarit.
Tarkista varoitusvalojen toiminta, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on kccnnetty 
ON-asentoon.
Vapauta seisontajarru ja var-
mista, ettc jarruvalo on sammu-
nut.

Varmista, ettc tunnet autosi ja sen 
varusteet, jotta kcyttu olisi turval-
lista.

VAROITUS
Kun pyscytct tai pysckuit auton 
moottorin kcydessc, varo, ettc et 
paina kaasupoljinta pitkic aikoja. Se 
ylikuumentaa moottoria tai pakojcr-
jestelmcc ja aiheuttaa ncin tulipalon.

VAROITUS
Tarkista ympcristu
Tarkista aina ympcruivc alue autosi 
lchellc ihmisten varalta, erityisesti 
lasten, kun kytket vaihteen D (ajo) 
tai R (peruutus) -asentoon.

VAROITUS
Irtaimet esineet
Kiinnitc ja varastoi kaikki irtaimet 
esineet autossa. Kun pyschdys 
ckkic tai teet jyrkcn kccnnuksen, 
irralliset esineet voivat pudota lat-
tialla ja haitata poljinten kcyttuc, 
mikc voi johtaa onnettomuuteen.

VAROITUS
Ajo alkoholin, huumeiden tai muiden 
huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena.
Clc aja, kun olet alkoholin, huumei-
den tai muiden huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena. Juominen ja 
ajaminen ovat yhdessc vaarallisia. 
Pienikin mccrc alkoholia vaikuttaa 
reflekseihisi, aisteihisi ja arviointiky-
kyysi.
Kun ajat huumeiden tai muiden huu-
maavien aineiden vaikutuksen alai-
sena, se on yhtc vaarallista, kuin 
ajaminen humalassa.

VAROITUS
Sopivat jalkineet
Kcytc aina sopivia kenkic, kun ajat 
autoasi. Sopimattomat kengct (kor-
keat korot, monot, sandaalit) hciritc 
kykycsi kcyttcc jarru- ja kaasupol-
kimia.
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Avaimen asennot (jos kuuluu 
varustukseen)

Autosi virtakytkimellc on neljc asen-
toa.

Merkkivalolla varustettu virtalukko 
(jos kuuluu varustukseen)

Aina kun etuovi avataan, virtalukko 
valaistuu oman mukavuutesi takia, 
jos virtalukko ei ole ON-asennossa.

Valo sammuu, kun virtakytkin kyt-
ketccn pcclle. Se sammuu myus 
noin 30 sekunnin kuluttua, kun on 
suljetaan.

Virtalukon asento

Autosi virtakytkimellc on neljc asen-
toa.

LOCK (1)

Virta-avain voidaan poistaa vain 
LOCK-asennossa.

ACC (Accessory/liscvarustevirta) 
(2)

Schkutoimiset liscvarusteet ovat 
kcyttuvalmiita. Jos ilmenee ongel-
mia yritettcessc kccntcc virta-
avainta ACC-asentoon, kccnnc 
avainta samalla kun kccnnct 
ohjauspyurcc oikealle ja vasemmalle 
vapauttaaksesi jcnnityksen.

OMQ4050264L
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Avaimen asennot

ON (3)

Varoitusvalo voidaan tarkistaa 
ennen kuin moottori kcynnistetccn. 
Tcmc on normaali kcyntiasento 
moottorin kcynnistyksen jclkeen.

Clc jctc virtalukkoa ON-asentoon, 
jos moottori ei ole kcynnissc, jotta 
estetccn akun purkautuminen.

START (KCYNNISTYS) (4)

Kccnnc virta-avain START-asen-
toon moottorin kcynnistcmiseksi. 
Moottori pyurii, kunnes vapautat 
avaimen; sitten se palautuu ON-
asentoon. Jarrujen varoitusvalo voi-
daan tarkistaa tcssc asennossa.

VAROITUS
Virtalukko
Clc koskaan kccnnc virtakytkintc 
LOCK- tai ACC-asentoon auton liik-
kuessa. Tcmc voi johtaa suuntava-
kavuuden ja jarrujen hallinnan 
menetykseen, mistc voi seurata 
onnettomuus.

HUOMAA
Jos jctct virtalukon pitkccn ACC- tai 
ON-asentoon, akku tyhjenee.

VAROITUS
Avaimen pidin
Clc kiinnitc pienic kukkaroita, monia 
avaimia tai muita raskaita esineitc 
auton kcynnistyksessc kcytettcvcn 
kuljettajan avaimen ketjuun. Se voi 
aiheuttaa autoon asennetun avai-
men asennon muuttumisen ACC-
asentoon auton liikkuessa ja tcmc 
liscc onnettomuusriskic ja katkaisee 
monien turvallisuusominaisuuksien 
aktivoinnin.

VAROITUS
Autosta poistuminen
Jotta auton odottamaton tai ckki-
ncinen liike voidaan vclttcc, autosta 
ei saa koskaan poistua, jos vaihdetta 
ei ole lukittu P (pysckuinti) -asen-
toon ja seisontajarru on kytketty 
kokonaan pcclle. Varmista aina 
ennen kuin poistut kuljettajan istui-
melta, ettc vaihde on P (pysckuinti) 
-asennossa, kytke seisontajarru 
kunnolla ja sammuta moottori.

Virta-avaimen ristilukitusjcrjes-
telmc (jos kuuluu varustukseen)

Virta-avainta ei voi poistaa, ellei 
vaihde ole P (pysckuinti) -asen-
nossa.
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Moottorin kcynnistcminen

VAROITUS
Kcytc aina sopivia kenkic, kun ajat 
autoasi. Sopimattomat kengct, 
(korkeat korot, monot, jne.), voi-
vat hciritc kykycsi kcyttcc jarru- 
ja kaasupolkimia.
Clc kcynnistc autoa kaasupoljin 
painettuna. Auto voi liikkua ja 
aiheuttaa onnettomuuden.
Odota, kunnes moottorin kierros-
luku on normaali. Auto voi liikkua 
ckillisesti, jos jarrupoljin vapaute-
taan kierrosluvun ollessa suuri.

HUOMAA
Kickdown-mekanismi (jos kuuluu 
varusteisiin)
Jos autosi on varustettu kick down -
mekanismilla kaasupolkimessa, se 
estcc tcydellc kaasulla ajon vahin-
gossa, sillc se vaati kuljettajaa pai-
namaan kaasupoljinta kovempaa. 
Jos kuitenkin painat poljinta yli noin 
82%, auto voi olla tcydellc kaasulla 
ja kaasupoljinta voi olla helpompi 
painaa. Se ei ole vikatoiminto vaan 
normaali tila.

HUOMIO
Voit myus kcynnistcc auton, kun 
vaihde on N (vapaa) -asennossa, 
mutta turvallisuuden takia auton 
saa pysckuidc vain, kun vaihde on P 
(pysckui) -asennossa.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen
1. Varmista, ettc pysckuintijarru on 

kytkettync.
2. Varmista, ettc vaihde on P-asen-

nossa (pysckuinti). Paina jarrupol-
jin kokonaan alas.

3. Kccnnc virta-avain START-asen-
toon ja pidc se siinc, kunnes 
moottori kcynnistyy (enintccn 10 
sekuntia), vapauta avain sitten.
Se tulisi kcynnistcc painamatta 
kaasupoljinta.

4. Clc odota moottorin lcmpene-
mistc auton ollessa paikoillaan. 
Aloita ajaminen kohtuullisilla 
moottorin kierrosluvuilla. (Voima-
kasta kiihdyttcmistc ja hidasta-
mista on vcltettcvc.)

Dieselmoottorin kcynnistcminen

Kun kcynnistct kylmcn dieselmoot-
torin, ennen kcynnistcmistc sitc on 
esilcmmitettcvc ja moottorin on 
annettava lcmmetc ennen ajoon 
lchtuc.
1. Varmista, ettc pysckuintijarru on 

kytkettync.
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Avaimen asennot

2. Varmista, ettc vaihde on P-asen-
nossa (pysckuinti). Paina jarrupol-
jin kokonaan alas.

3. Kccnnc virta-avain ON-asentoon 
esilcmmittccksesi moottoria. 
Hehkutuksen merkkivalo syttyy.

Hehkutuksen merkkivalo

4. Jos hehkutuksen merkkivalo sam-
muu, kccnnc virta-avain START-
asentoon ja pidc se siinc, kunnes 
moottori kcynnistyy (enintccn 10 
sekuntia), vapauta avain sitten.

HUOMAA
Jos moottori ei kcynnisty 10 
sekunnin kuluessa esilcmmityk-
sen pcctyttyc, kccnnc virtalukko 
uudelleen LOCK- tai OFF-asen-
toon 10 sekunnin ajaksi, ja sitten 
takaisin ON-asentoon moottorin 
esilcmmittcmiseksi uudelleen.

Moottorin pyscyttcminen turboah-
timen vclijcchdyttimellc
1. Clc kiihdytc tai kcytc moottoria 

suurilla kierroksilla heti kcynnis-
tcmisen jclkeen.
Jos moottori on kylmc, kcytc sitc 
tyhjckcynnillc muutama sekunti, 
jotta varmistetaan turboahtimen 
yksikun riittcvc voitelu.

2.Moottoria raskaasti kuormitta-
van suurella nopeudella ajamisen 
tai pitkcn matkan ajamisen jcl-
keen on moottoria kcytettcvc 
tyhjckcynnillc noin 1 minuutti, 
ennen kuin sammutat sen.
Tcmc tyhjckcyntiaika mahdollis-
taa turboahtimen jcchtymisen 
ennen moottorin sammutusta.

HUOMIO
Clc sammuta moottoria vclittumcsti 
sen jclkeen, kun se on altistunut 
suurelle kuormitukselle. Se voi 
aiheuttaa vakavia vaurioita mootto-
rille tai turboahtimelle.

HUOMIO
Jos moottori sammuu ajon aikana, 
clc yritc vaihtaa vaihdetta P-asen-
toon (pysckuinti). Jos liikenne ja 
tieolosuhteet sallivat, voit asettaa 
vaihteen N (vapaa) -asentoon auton 
vielc liikkuessa, ja kccntcc virta-
avainta START-asentoon yrittcck-
sesi kcynnistcc moottorin uudel-
leen.

W-60
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HUOMIO
Clc kcytc kcynnistysmoottoria 10 
sekuntia. Jos moottori sammuu 
tai ei kcynnisty, odota 5-10 
sekuntia, ennen kuin yritct kcyn-
nistcc sen uudelleen. Kcynnistys-
moottorin virheellinen kcyttu voi 
vahingoittaa sitc.
Clc kccnnc virta-avainta START-
asentoon, kun moottori kcy. Se 
voi vaurioittaa kcynnistysmoot-
toria.

MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike (jos kuuluu 
varustukseen)

Valolla varustettu MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
(jos kuuluu varustukseen)

Valo sammuu myus noin 30 sekun-
nin kuluttua, kun ovi suljetaan. Se 
sammuu heti myus silloin, kun 
varashclytinjcrjestelmc aktivoituu.

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painikkeen asento

Autosi virtakytkimellc on neljc asen-
toa.

OMQ4050016
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MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike

pois

Moottorin sammuttamiseksi 
(KCYNNISTYS/AJO-asento) tai 
moottorin sammuttamiseksi (ON-
asento), on painettava MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta vaihteen ollessa P (pysckuinti) 
-asennossa. Kun painat MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta eikc vaihde ole P (pysckuinti) -
asennossa, MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike ei vaihdu 
OFF-asentoon vaan ACC-asentoon.

Varkauden estcvcllc ohjauspylvccn 
rattilukolla varustetut autot
Ohjauspyurc lukittuu, kun MOOTTO-
RIN KCYNNITYS/PYSCYTYS -painike 
on OFF-asennossa, suojaten autoa 
varkauksilta.
Se lukittuu oven avautuessa.
Jos ohjauspyurc ei ole lukittu oikein, 
kun avaat kuljettajan oven, kuuluu 
varoitusccni. Yritc lukita ohjaus-
pyurc uudelleen. Jos ongelma ei rat-
kea, niin suosittelemme, ettc 
ammattikorjaamo tarkastaa jcrjes-
telmcn. Kia suosittelee kcyntic 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
Liscksi, jos MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike on OFF-
asennossa kuljettajan oven avaami-
sen jclkeen, ohjauspyurc ei lukkiudu 
ja kuuluu varoitusccni. Tcllaisen 
tilanteen sattuessa, sulje ovi. Sitten 
ohjauspyurc lukittuu ja varoitusccni 
pccttyy.

HUOMAA
Jos ohjauspyurcn lukitus ei avaudu 
oikein, MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ei toimi. Paina 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta kccntcesscsi 
ohjauspyurcc oikealle ja vasemmalle 
jcnnityksen vapauttamiseksi.

HUOMAA
Voit sammuttaa moottorin (KCYN-
NISTYS/AJO) tai auton virran (ON) 
vain, kun auto ei liiku.

HUOMIO
Jos auto on liikkeessc moottorin voi 
sammuttaa ja virran laittaa ACC-
asentoon painamalle MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta yli 2 sekuntia tai 3 kertaa 
perckkcin 3 sekunnin aikana.
Jos auto on liikkeessc, kcynnistc 
auto uudelleen seuraavalla tavalla:

Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta, kun auton 
nopeus on 5 km/h (3 mph) tai yli.
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ACC (Accessory/liscvarustevirta)

Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta, kun se on 
OFF-asennossa painamatta samalla 
jarrupoljinta.

Ohjauspyurcn lukitus aukeaa ja sch-
kuiset oheislaitteet toimivat.

Jos MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ACC-asen-
nossa yli tunnin, painike sammuu 
automaattisesti akun purkautumi-
sen estcmiseksi.

PCCLLE

Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta, kun se on 
ACC-asennossa painamatta samalla 
jarrupoljinta.

Varoitusvalo voidaan tarkistaa 
ennen kuin moottori kcynnistetccn. 
Clc jctc MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta pitkccn ON-
asentoon. Akku voi tyhjentyc, koska 
moottori ei kcy.

HUOMAA
Jos jctct MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen pitkccn ACC- 
tai ON-asentoon akku tyhjenee.

KCYNNISTYS/AJO

Kcynnistc moottori painamalla jar-
rupoljinta ja painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta vaihteen ollessa P (pysckuinti) 
tai N (vapaa) -asennossa. Oman 
turvallisuutesi takia kcynnistc 
moottorin vaihde P (pysckuinti) -
asennossa.

HUOMAA
Jos painat MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta paina-
matta jarrupoljinta, moottori ei 
kcynnisty ja MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike muuttuu 
seuraavasti:
OFF → ACC → ON → OFF tai ACC

VAROITUS
Clc koskaan paina MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta auton liikkuessa Tcmc voi 
johtaa suuntavakavuuden ja jar-
rujen hallinnan menetykseen, 
mistc voi seurata onnettomuus.

OMQ4050294L
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MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike

Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, ettc vaihde 
on P (pysckuinti) -asennossa, 
kytke seisontajarru kunnolla ja 
sammuta moottori. Odottamat-
tomia ja ckillisic auton liikkeitc voi 
ilmetc, jos ncitc varotoimia ei 
tehdc.
Clc koskaan kurota MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik-
keeseen tai muihin ohjaimiin 
ohjauspyurcn lcpi, kun auto on 
liikkeessc. Jos kctesi tai kcsivar-
tesi on alueella, se voi aiheuttaa 
ajoneuvon hallinnan menetyksen 
ja johtaa onnettomuuteen ja 
vakavaan henkiluvahinkoon tai 
kuolemaan.
Clc aseta mitccn liikkuvia esineitc 
kuljettajan istuimen ympcrille, 
sillc ne saattavat liikkua ajon 
aikana hciriten kuljettajaa ja 
aiheuttaen jopa onnettomuuden.

MOOTTORIN KCYNNISTYS/SAMMU-
TUS -painikkeen ristilukitusjcrjes-
telmc (jos kuuluu varustukseen)

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike ei mene OFF-asentoon, 
ellei vaihde ole P-asennossa (pysc-
kuinti).

Moottorin kcynnistcminen

VAROITUS
Kcytc aina sopivia kenkic, kun ajat 
autoasi. Sopimattomat kengct 
(korkeat korot, monot yms.) voi-
vat hciritc kykycsi kcyttcc jarrua 
ja kaasua.
Clc kcynnistc autoa kaasupoljin 
painettuna. Auto voi liikkua ja 
aiheuttaa onnettomuuden.
Odota, kunnes moottorin kierros-
luku on normaali. Auto voi liikkua 
ckillisesti, jos jarrupoljin vapaute-
taan kierrosluvun ollessa suuri.

HUOMAA
Kickdown-mekanismi (jos kuuluu 
varusteisiin)
Jos autosi on varustettu kick down -
mekanismilla kaasupolkimessa, se 
estcc tcydellc kaasulla ajon vahin-
gossa, sillc se vaati kuljettajaa pai-
namaan kaasupoljinta kovempaa. 
Jos kuitenkin painat poljinta yli noin 
82%, auto voi olla tcydellc kaasulla 
ja kaasupoljinta voi olla helpompi 
painaa. Se ei ole vikatoiminto vaan 
normaali tila.
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Moottorin kcynnistcminen clyavai-
mella

Kun auton ovet avataan tai kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta painetaan, auto 
etsii clyavainta.

Jos clyavain ei ole autossa, " " -
merkkivalo ja viesti "Avain ei ole 
autossa" ilmestyvct ncyttuun mit-
taristossa ja LCD-ikkunassa. Kun 
kaikki ovet ovat suljettuina, varoitu-
sccni kuuluu viiden sekunnin ajan. 
Merkkivalo tai varoitus kytkeytyvct 
pois ajoneuvon liikkuessa. Pidc cly-
avain aina mukanasi.

VAROITUS
Moottori kcynnistyy vain, kun cly-
avain on ajoneuvossa. Clc koskaan 
lasten tai autoa tuntemattoman 
henkilun koskettaa MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta tai siihen liittyvic osia. Jos pai-
nat MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta, kun avain on 
autossa, moottori voi kcynnistyc ja/
tai auto voi liikkua tahattomasti.

HUOMIO
Jos moottori sammuu ajon aikana, 
clc yritc siirtcc vaihdetta P-asen-
toon (pysckuinti). Jos liikenne ja 
tieolosuhteet sallivat, voit asettaa 
vaihdevivun N (vapaa) -asentoon 
auton vielc liikkuessa, ja kccntcc 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta yrittccksesi kcyn-
nistcc moottorin uudelleen.

HUOMAA
Jos akku on heikko tai clyavain ei 
toimi oikein, voit kcynnistcc 
moottorin painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta clyavaimen kanssa.
Kun painat MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta suo-
raan clyavaimella, clyavaimen 
tulisi koskea painiketta oikeassa 
kulmassa.

OMQ4050018L
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MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike

Kun pyscytysvalon sulake palaa, 
et voi kcynnistcc moottoria nor-
maalisti.
Vaihda sulake uuteen. Jos se ei ole 
mahdollista, voit kcynnistcc 
moottorin painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta 10 sekunnin ajan, kun se on 
ACC-asennossa. Moottori voi 
kcynnistyc painamatta kaasupol-
jinta. Oman turvallisuutesi takia 
paina aina jarrupoljinta, ennen 
kuin kcynnistct auton.

HUOMIO
Clc paina MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta 
pitempccn kuin 10 sekuntia, paitsi 
jos pyscytysvalon sulake on pala-
nut.
Clc kccnnc virta-avainta START-
asentoon, kun moottori kcy. Se 
voi vaurioittaa kcynnistysmoot-
toria.

HUOMIO
Voit myus kcynnistcc auton, kun 
vaihde on N (vapaa) -asennossa, 
mutta turvallisuuden takia auton 
saa pysckuidc vain, kun vaihde on P 
(pysckui) -asennossa.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen
1. Kuljeta clyavainta mukanasi tai 

jctc se autoon.
2. Varmista, ettc pysckuintijarru on 

kunnolla kytkettync.
3. Varmista, ettc vaihde on P-asen-

nossa (pysckuinti). Paina jarrupol-
jin kokonaan alas.

4. Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta.
Se tulisi kcynnistcc painamatta 
kaasupoljinta.

5. Clc odota moottorin lcmpene-
mistc auton ollessa paikoillaan. 
Aloita ajaminen kohtuullisilla 
moottorin kierrosluvuilla. (Voima-
kasta kiihdyttcmistc ja hidasta-
mista on vcltettcvc.)

Dieselmoottorin kcynnistcminen

Kun kcynnistct kylmcn dieselmoot-
torin, ennen kcynnistcmistc sitc on 
esilcmmitettcvc ja moottorin on 
annettava lcmmetc ennen ajoon 
lchtuc.
1. Varmista, ettc pysckuintijarru on 

kytkettync.
2. Varmista, ettc vaihde on P-asen-

nossa (pysckuinti). Paina jarrupol-
jin kokonaan alas.

Hehkutuksen merkkivalo

3. Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta samalla, 
kun painat jarrupoljinta.

W-60
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4. Paina jarrupoljinta edelleen, kun-
nes hehkutuksen merkkivalo 
sammuu. (noin 5 sekuntia)

5.Moottori kcynnistyy hehkutuk-
sen merkkivalon sammuessa.

HUOMIO
On suositeltavaa odottaa, ettc 
dieselmoottori lcmpenee ennen 
ajoa, kun auto seisoo jonkin aikaa 
talvella.
Suosittelemme dieselin kcyttuc 
korkealla vuoristossa tai maassa, 
jossa kcyt talvella.

HUOMAA
Jos MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta painetaan 
moottorin esilcmmitysaikana, 
moottori voi kcynnistyc.

Moottorin pyscyttcminen turboah-
timen vclijcchdyttimellc
1. Clc kiihdytc tai kcytc moottoria 

suurilla kierroksilla heti kcynnis-
tcmisen jclkeen.
Jos moottori on kylmc, kcytc sitc 
tyhjckcynnillc muutama sekunti, 
jotta varmistetaan turboahtimen 
yksikun riittcvc voitelu.

2. Moottoria raskaasti kuormitta-
van suurella nopeudella ajamisen 
tai pitkcn matkan ajamisen jcl-
keen on moottoria kcytettcvc 
tyhjckcynnillc noin 1 minuutti, 
ennen kuin sammutat sen.
Tcmc tyhjckcyntiaika mahdollis-
taa turboahtimen jcchtymisen 
ennen moottorin sammutusta.

HUOMIO
Clc sammuta moottoria vclittumcsti 
sen jclkeen, kun se on altistunut 
suurelle kuormitukselle. Se voi 
aiheuttaa vakavia vaurioita mootto-
rille tai turboahtimelle.
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Automaattivaihteisto (vaihde-
vipu) (jos kuuluu varustukseen)

 Paina jarrupoljinta ja lukituksen 
avauspainiketta vaihtamisen yhtey-
dessc.

 Paina lukituksen avauspaini-
ketta vaihtamisen yhteydessc.

 Vaihdevipua voi siirtcc 
vapaasti.

Automaattivaihteiston kcyttu

Automaattivaihteistossa on kuusi 
tai kahdeksan nopeutta eteenpcin ja 
yksi peruutusvaihde. Eri vaihteet 
valitaan automaattisesti polttoai-
neenkulutuksen ja tehon tasapai-
non perusteella.

HUOMAA
Jos akku on irrotettu uuden auton 
ensimmciset vaihtokerrat voivat olla 
hieman ckkincisic. Tcmc on nor-
maalia ja vaihtamisjakso mukautuu, 
kun TCM (vaihteiston ohjausmo-
duuli) tai PCM (voimansiirron 
ohjausmoduuli) on suorittanut vaih-
teiden kiertojakson muutaman ker-
ran.

Jotta vaihto olisi joustavaa, on pai-
nettava jarrupoljinta vaihdettaessa 
N (vapaa) -asennosta eteenpcin 
ajon tai peruutuksen vaihteelle.

VAROITUS
Automaattivaihteisto

Tarkista AINA ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D 
(ajo) tai R (peruutus) -asentoon.
Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, ettc vaih-
devipu on P (pysckuinti) -asen-
nossa, kytke seisontajarru 
kunnolla ja sammuta moottori. 
Odottamattomia ja ckillisic auton 
liikkeitc voi ilmetc, jos ncitc varo-
toimia ei noudateta esitetyssc 
jcrjestyksessc.

OMQ4050021



21

5

5

Ajaminen autollasi Automaattivaihteisto (vaihdevipu)

Clc kcytc moottorijarrutusta 
(suuremmalta vaihteelta pienem-
mclle vaihtamista) ckillisesti liuk-
kailla teillc.
Ajoneuvo voi luistaa, mistc aiheu-
tuu onnettomuus.

HUOMIO
Jotta vaihteisto ei vaurioidu, clc 
jouduta moottoria R (peruutus) -
vaihteella tai millccn eteenpcina-
jon vaihteella, kun jarrut ovat 
pccllc.
Kun olet pyschdyksissc ylcmc-
essc, clc pidc ajoneuvoa paikal-
laan moottorin voimalla. Kcytc 
kcyttu- tai seisontajarrua.
Clc vaihda N (vapaa), tai P (pysc-
kuinti) -vaihteesta D (aja) tai R 
(peruutus) -vaihteelle, kun moot-
tori kcy tyhjckcyntinopeuden ylc-
puolella.

Vaihteiston alueet

Mittariston ilmaisin ncyttcc vaihde-
vivun asennon, kun virtalukko, tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS-painike, on ON-asennossa.

P (Pysckuinti)

Pyschdy aina tcysin ennen kuin 
vaihdat P (pysckuinti) -asentoon. 
Tcmc asento lukitsee voimansiirron 
ja estcc etupyurien pyurimisen.

VAROITUS
Vaihtaminen asentoon P (pysc-
kuinti) auton liikkuessa lukitsee 
vetcvct pyurct ja voi aiheuttaa 
auton hallinnan menettcmisen.
Clc kcytc P (pysckuinti) -asentoa 
seisontajarrun korvikkeena. Var-
mista aina, ettc vaihdevipu on 
asetettu P-asentoon (pysckuinti) 
ja vedc seisontajarru kokonaan 
ylus.
Clc koskaan jctc lasta autoon 
ilman valvontaa.

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos siir-
rct vaihdevivun P-asentoon (Paikoi-
tus) auton ollessa liikkeessc.

R (PERUUTUS)

Kcytc tctc asentoa ajaaksesi autoa 
taaksepcin.

HUOMIO
Pyscytc aina tcysin ennen kuin 
vaihdat pois R (peruutus) -asen-
nosta tai siihen. Vaihteisto voi vauri-
oitua, jos vaihdat R-asentoon auton 
liikkuessa paitsi tilanteissa, jotka on 
esitetty osassa "Auton keinuttami-
nen" sivulla 5-264.
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N (VAPAA)

Pyurct ja vaihteisto eivct ole kyt-
kettyjc. Ajoneuvo lchtee vapaasti 
rullaamaan pienimmcssckin 
mcessc, ellei seisontajarrua tai 
kcyttujarrua kcytetc.

VAROITUS
Clc aja, kun vaihdevipu on N (vapaa) 
-asennossa.
Moottorijarru ei toimi ja se voi 
aiheutua onnettomuus.

HUOMIO
Varmista aina, ettc pysckuitcessc 
auto on P (pysckuinti) -asennossa 
ja seisontajarru on kytketty. Jos 
auto jctetccn "N" (vapaa) ase-
maan, auto voi liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vahinkoja ja vammoja.
Kun virtakytkin on katkaistu, sch-
kuistc seisontajarrua ei voi 
vapauttaa.
Schkuisellc seisontajarrulla (EPB) 
varustetuissa autoissa, joissa 
AUTO HOLD -toimintoa kcyte-
tccn ajon aikana, jos sytytyspai-
nike laitetaan OFF-asentoon, 
schkuinen seisontajarru kytkey-
tyy automaattisesti. Ncin ollen 
AUTO HOLD -toiminto sammuu, 
kun sytytyspainike katkaistaan.

D (AJO)

Tcmc on normaali eteenpcin ajo-
asento. Vaihteisto vaihtaa auto-
maattisesti lcpi kuuden -kahdeksan 
vaihteen sarjan, tarjoten parasta 
mahdollista polttoainetaloutta ja 
tehoa.

Jos kaipaat liscc tehoa ohittaessasi 
toista ajoneuvoa tai ajat ylcmcessc, 
paina kaasupoljin tcysin alas, tclluin 
vaihteisto vaihtaa automattisesti 
alaspcin seuraavalle pienemmclle 
vclitykselle.

HUOMAA
Pyschdy aina tcysin, ennen kuin 
vaihdat D (ajo) -asentoon.

Manuaalinen tila

OMQ4050268L
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Olipa auto pyscytettync tai liik-
keessc, kcsivalintatila valitaan siir-
tcmcllc valitsin D (ajo) -asennosta 
manuaaliseen loveen. Jos haluat 
palata takaisin D-asentoon (ajo), 
siirrc vaihtovipu kevyesti takaisin 
pccloveen.

Manuaalitilassa vaihdevivun siirtc-
minen taaksepcin ja eteenpcin mah-
dollistaa nopean vaihtamisen. Toisin 
kuin kcsivaihteistossa, manuaali-
sessa tilassa vaihdetta voi vaihtaa 
kaasupolkimen ollessa painettuna.

Ylus (+): Tyunnc vipua eteenpcin 
kerran vaihtaaksesi yhtc vaih-
detta suuremmalle.
Alas (-): Vedc vipua taaksepcin 
kerran vaihtaaksesi yhtc vaih-
detta pienemmclle.

HUOMAA
Kuljettajan on tehtcvc vaihdot 
yluspcin tieolosuhteiden mukai-
sesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosluku nouse 
punaiselle alueelle.
Vain 6 tai 8 eteenpcinajovaihdetta 
voidaan valita. Siirrc vaihtovipu 
peruutettaessa tai pysckuitcessc 
R- (peruutus) tai P-asentoon 
(pysckuinti) tilanteen mukaan.
Vaihto pienemmclle suoritetaan 
automaattisesti ajoneuvon hidas-
tuessa. Kun auto pyschtyy, 1st-
vaihde valitaan automaattisesti.

Kun moottorin kierrosluku lches-
tyy punaista aluetta, vaihteisto-
pisteet muuttuvat yluspcin 
automaattisesti.
Jotta auton vaadittu tehotaso ja 
turvallisuus voidaan scilyttcc, jcr-
jestelmc ei ehkc suorita joitain 
vaihteensiirtoja, kun vaihdevipua 
kcytetccn.
Kun ajat liukkaalla tiellc, tyunnc 
vaihtovipua eteenpcin + (ylc) 
asentoon. Tcmc aiheuttaa vaih-
teiston siirtymisen 2. vaihteelle, 
mikc sopii paremmin tasaiseen 
ajamiseen liukkailla teillc. Tyunnc 
vaihtovipu - (alas) -puolelle vaih-
taaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Viiksivaihdin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Viiksivaihtotoiminto toimii, kun vaih-
devipu on D (ajo) tai -asennossa tai 
manuaalitilassa.

OMQ4050042
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Vaihdevipu D-asennossa

Vaihtovivun toiminnot toimivat, kun 
auton nopeus on yli 10 km/h.

Vedc (+) tai (-) -vaihtovipua kerran 
vaihtaaksesi yluspcin tai alaspcin 
yhden vaihteen, ja jcrjestelmc siir-
tyy automaattitilasta manuaaliti-
laan.

Voit palata manuaalisesta vaihtoti-
lasta automaattisesta vaihtotilaan 
tekemcllc jonkin seuraavista:

Vedc [+]-vaihtovipua yli 1 sekun-
nin ajan
Siirrc vaihtovipu asennosta D (ajo) 
manuaaliseen pykclccn ja palauta 
se takaisin asentoon D.

Manuaalisesta vaihtotilasta pala-
taan automaattiseen vaihtotilaan 
myus seuraavissa tilanteissa:

Kaasuttimen polkimen tullessa 
hieman painetuksi yli 6 sekunnin 
ajan ajon aikana
Ajoneuvon pyschtyessc

Vaihdevipu kcsivaihtotilassa

Vedc [+] tai [-] -viiksivaihdinta ker-
ran vaihtaaksesi ylus- tai alaspcin.

HUOMAA
Jos vedct [+] -ja [-] -viiksivaihtimia 
yhtc aikaa, vaihtaminen ei ole mah-
dollista.

Vaihtolukko-jcrjestelmc

Oman turvallisuutesi takia auto-
maattivaihteistossa on vaihtolukko, 
joka estcc vaihtamisen P-asennosta 
(pysckuinti) R (peruutus) -asentoon, 
ellei jarrupoljin ole painettuna.

Vaihda vaihde asennosta P (pysc-
kuinti) asentoon R (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Kcynnistc moottori tai kccnnc 

virta-avain asentoon ON.
3. Siirrc vaihdevipua.

Jos jarrupoljin painetaan ja vapaute-
taan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
P (pysckuinti) -asennossa, voi kuu-
lua rctisevcc ccntc vaihdevivun 
lchellc. Tcmc on normaali tilanne.

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan 
ennen kuin vaihdat P-asennosta 
(pysckuinti)muuhun asentoon ja 
pidc se pohjassa vaihtamisen ajan, 
jotta voit vclttcc ajoneuvon odotta-
mattoman liikkumisen, joka voi joh-
taa henkiluvahinkoihin auton siscllc 
tai ulkopuolella.
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Vaihtolukon ohittaminen

Jos vaihdevipua ei voi siirtcc P 
(pysckuinti) -asennosta R (peruu-
tus) -asentoon jarrupolkimen 
ollessa painettuna, jatka jarrun pai-
namista ja toimi seuraavasti:
1. Aseta virtalukko tai MOOTTORIN 

KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
LOCK/ OFF-asentoon.

2. Kytke seisontajarru.
3. Poista varovasti kansi (1), joka 

peittcc vaihtolukon pccsyaukon.
4. Aseta tyukalu (esim. tasakcrki-

nen ruuvitaltta) pccsyaukkoon, ja 
paina sillc alaspcin.

5. Siirrc vaihdevipua.
6. Poista tyukalu vaihtolukon ohi-

tuksen pccsyaukosta ja asenna 
kansi takaisin.

7. Vie jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen-
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P-
asentoon (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen-
toon (ajo).
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Se voi olla 
erittcin vaarallista. Pidc auto aina 
vaihteella, kun ajat.
Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Se sijasta ajaessasi 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet ncin, moottorijarrutus 
auttaa auton hidastamisessa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota siihen, ettc vaihteen asetta-
minen P-asentoon (pysckuinti) 
estcc auton liikkumisen.

OMQ4050033L
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Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun ajat liukkaalla pinnalla. 
Ole erityisen varovainen kun jar-
rutat, kiihdytct tai vaihdat vaih-
detta. Liukkailla pinnoilla ckillinen 
muutos auton nopeudessa voi 
aiheuttaa vetcvien pyurien pidon 
ja ajoneuvon hallinnan menetyk-
sen.
Ihanteellinen auton suorituskyky 
ja taloudellisuus saavutetaan pai-
namalla ja vapauttamalla kaasu-
poljinta tasaisesti.

VAROITUS
Kun ajat ylc- tai alamckeen, 
vaihda aina D (ajo) -vaihteelle, kun 
ajat eteenpcin, tai R (peruutus) -
vaihteelle, kun ajat taaksepcin. 
Tarkista vaihdevalinta mittaris-
tosta ennen ajamista. Jos ajat 
valittuun vaihteeseen nchden 
vastakkaiseen suuntaan, voit 
aiheuttaa vaaratilanteen, koska 
moottori sammuu ja jarrutusteho 
kcrsii.
Kiinnitc aina turvavyu! Turmcyk-
sessc vyuttcmctun matkustaja 
kcrsii todennckuisemmin vakavia 
vammoja tai kuolee, kuin vuihin 
kiinnitetty matkustaja.

Vcltc suuria nopeuksia kaarteissa 
tai kccnnyttcessc.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan 
moottoritienopeuksissa.
Hallinnan menetys ilmenee usein, 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen ajoradalle.
Jos autosi ajautuu ulos tieltc, clc 
tee tercvic ohjausliikkeitc. Sen 
sijaan hidasta ensin ennen ohjaa-
mista takaisin ajokaistoille.
Clc koskaan ylitc ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.

VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan jne., voit yrittcc 
keinuttaa ajoneuvon vapaaksi liikut-
tamalla sitc eteen- ja taaksepcin. 
Clc yritc tctc menettelyc, jos mis-
sccn auton lchellc on ihmisic tai esi-
neitc. Keinutustoimenpiteen aikana, 
auto saattaa liikahtaa yllcttcen 
eteen- tai taaksepcin, kun se 
vapautuu. Siitc voi seurata henkilu- 
tai omaisuusvahinkoja lchellc ole-
ville henkiluille tai esineille.
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Lchteminen liikkeelle jyrkkccn ylc-
mckeen

Kun lchdet liikkeelle jyrkkccn ylcmc-
keen:

Paina jarrupoljinta ja laita vaihde-
vipu D (ajo) -asentoon.
Valitse sopiva vclitys kuorman 
painon ja mcen jyrkkyyden 
mukaan ja vapauta seisontajarru. 
Paina kaasua asteittain, kun olet 
vapauttanut kcyttujarrun polki-
men.

Kaksoiskytkinvoimansiirron 
(DCT) vaihtovipu (jos kuuluu 
varustukseen)

 Paina jarrupoljinta ja lukituksen 
avauspainiketta vaihtamisen yhtey-
dessc.

 Paina lukituksen avauspaini-
ketta vaihtamisen yhteydessc.

 Vaihdevipua voi siirtcc 
vapaasti.

* Siirtccksesi vaihdevivun P (pysc-
kuinti) -asennosta tai -asentoon 
tai R (peruutus) ja D (ajo) -asento-
jen vclillc, sinun on painettava jar-
rupoljinta, jotta auto pysyy 
paikoillaan.

Kaksoiskytkinvoimansiirron kcyttu

Kaksoiskytkinvoimansiirrossa on 8 
nopeutta eteenpcin ja yksi peruu-
tusvaihde.

Yksittciset vaihteet valitaan auto-
maattisesti D (ajo) -asennossa.

OMQ4050021
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VAROITUS
Vakavan vamman tai kuoleman ris-
kin vchentcmiseksi:

Tarkista AINA ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D 
(ajo) tai R (peruutus) -asentoon.
Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, ettc vaih-
tovipu on P-asennossa (pysc-
kuinti) ja aseta sitten virtalukko 
LOCK/OFF-asentoon. Odottamat-
tomia ja ckillisic auton liikkeitc voi 
ilmetc, jos ncitc varotoimia ei 
noudateta.
Kun kcytct manuaalista vaihtoti-
laa, ole varovainen, kun vaihdat 
pienemmclle liukkaalla tiellc. 
Tcmc voi aiheuttaa renkaiden 
luistamisen, mistc voi seurata 
onnettomuus.
Jotta et vahingoittaisi vaihteis-
toa, clc yritc kiihdyttcc vaihdevi-
vun ollessa R (peruutus)- 
asennossa tai missccn eteenpcin 
ajon asennossa, kun jarru on 
pccllc.
Kun pyschdyt mckeen, clc pidc 
autoa paikoillaan kaasupolkimen 
avulla. Kcytc kcyttu- tai seison-
tajarrua.

Kaksoiskytkinvoimansiirto antaa 
kuljettajalle tunteen manuaali-
vaihteistosta, mutta tarjoaa silti 
tcysautomaattisen vaihteiston 
mukavuuden. Toisin kuin perintei-
sessc automaattivaihteistossa, 
kaksoiskytkinvaihteistossa vaih-
teenvaihdot voidaan tuntea (tai 
kuulla).
- Suhtaudu siihen kuten auto-

maattisesti vaihtavaan kcsi-
vaihteistoon.

- Siirrc D-ajotilaan, jolloin vaihtei-
den vaihdot tapahtuvat auto-
maattisesti perinteisen 
automaattivaihteiston tapaan.

Kaksoiskytkinvaihteisto siscltcc 
kaksi kuivalevykytkintc, joka poik-
keaa tekniikaltaan perinteisen 
automaattivaihteiston momen-
tinmuuntimesta. Kuitenkin alku-
kiihdytys saattaa olla aavistuksen 
hitaampi kuin automaattivaihteis-
tolla.
Kiihdytettcessc nopeasti mata-
lasta ajonopeudesta moottori 
saattaa toimia korkeilla kierrok-
silla riippuen ajotilanteesta.
Lchtecksesi liikkeelle tasaisesti 
ylcmcessc, paina kaasupoljinta 
rauhallisesti riippuen ajotilan-
teesta.
Jos vapautat kaasupolkimen 
alhaisessa ajonopeudessa, saatat 
tuntea voimakkaan, kcsivaihteis-
toille tyypillisen moottorijarrutuk-
sen.
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Alamckiajossa voit hallita nope-
utta vaihtamalla manuaalisessa 
tilassa pienemmclle vaihteelle, 
jotta jarrupoljinta ei tarvitse kcyt-
tcc liikaa.
Kun kcynnistct moottorin ja sam-
mutat sen, voit kuulla napsahdu-
sccnic, kun jcrjestelmc suorittaa 
itsetestic. Tcmc on normaali kak-
soiskytkinvoimansiirron ccni.
Pyschdy aina tcysin ennen kuin 
vaihdat D (ajo) tai R (peruutus) -
asentoon.
Clc aseta vaihdevipua N (vapaa) -
asentoon ajon aikana.

VAROITUS
Vaihtovian takia auto ei liiku ja asen-
non merkkivalo (D, R) vilkkuu koje-
taulussa. Tcmcn tapahtuessa, vie 
jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Vaihteiston alueet

Mittariston ilmaisin ncyttcc vaihto-
vivun asennon, kun virtalukko on 
ON-asennossa.

P (PYSCKUINTI)

Pyschdy aina tcysin ennen kuin 
vaihdat P (pysckuinti) -asentoon.

Vaihtaaksesi P (pysckuinti) -asen-
toon, sinun on painettava jarrua tiu-
kasti ja varmistettava, ettc jalkasi 
on pois kaasupolkimelta.

Vaihtovivun on oltava asennossa P 
(pysckuinti) ennen moottorin sam-
muttamista.

VAROITUS
Vaihtaminen asentoon P (pysc-
kuinti) auton liikkuessa voi aiheut-
taa auton hallinnan 
menettcmisen.
Kun auto on pyschtynyt, niin var-
mista aina, ettc vaihtovipu on P-
asennossa (pysckuinti), kytke sei-
sontajarru ja sammuta moottori.
Clc kcytc P (pysckuinti) -asentoa 
seisontajarrun korvikkeena.

R (PERUUTUS)

Kcytc tctc asentoa ajaaksesi autoa 
taaksepcin.

HUOMIO
Pyscytc aina tcysin ennen kuin 
vaihdat pois R (peruutus) -asen-
nosta tai siihen. Vaihteisto voi vauri-
oitua, jos vaihdat R (peruutus) -
asentoon auton liikkuessa.
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N (Vapaa)

Pyurct ja vaihteisto eivct ole kyt-
kettyjc.

VAROITUS
Clc vaihda vaihteelle ellei jalkasi ole 
tiiviisti jarrupolkimella. Vaihtaminen 
vaihteelle moottorin kcydessc suu-
rella nopeudella voi aiheuttaa ajo-
neuvon hyvin nopean liikkeen. Voit 
menettcc auton hallinnan ja osua 
ihmisiin tai esineisiin.

VAROITUS
Clc aja, kun vaihdevipu on N (vapaa) 
-asennossa.
Moottorijarru ei toimi ja se voi 
aiheutua onnettomuus.

D (AJO)

Tcmc on normaali ajoasento. Vaih-
teisto vaihtaa automaattisesti lcpi 8 
vaihteen sarjan, tarjoten parasta 
mahdollista polttoainetaloutta ja 
tehoa.

Jos kaipaat liscc tehoa ohittaessasi 
toista ajoneuvoa tai ajat ylcmcessc, 
paina kaasupoljinta pidemmclle, 
kunnes tunnet ettc vaihteisto vaih-
taa pienemmclle vclitykselle.

Auton pyscyttcmiseksi ajon aikana 
on painettava jarrupoljin pohjaan ei-
toivotun liikkumisen estcmiseksi.

Manuaalinen tila

Olipa auto pyscytettync tai liik-
keessc, kcsivalintatila valitaan siir-
tcmcllc valitsin D (ajo) -asennosta 
manuaaliseen loveen. Jos haluat 
palata takaisin D-asentoon (ajo), 
siirrc vaihtovipu kevyesti takaisin 
pccloveen.

Manuaalinen tila hallitsee ajodyna-
miikkaa scctcmcllc automaattisesti 
ohjausvoimaa, moottoria ja vaih-
teiston ohjauslogiikkaa ajosuori-
tuskyvyn parantamiseksi.

Manuaalitilassa vaihdevivun siirtc-
minen taaksepcin ja eteenpcin mah-
dollistaa nopean vaihtamisen. Toisin 
kuin kcsivaihteistossa, manuaali-
sessa tilassa vaihdetta voi vaihtaa 
kaasupolkimen ollessa painettuna.

Ylus (+): Tyunnc vipua eteenpcin 
kerran vaihtaaksesi yhtc vaih-
detta suuremmalle.
Alas (-): Vedc vipua taaksepcin 
kerran vaihtaaksesi yhtc vaih-
detta pienemmclle.

OMQ4050268L
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HUOMAA
Jos kuljettaja painaa vipua + (ylus) 
tai - (alas) -asentoon, vaihteisto 
ei ehkc tee pyydettyc vaihtoa, jos 
seuraava vaihde on sallitun moot-
torin kierroslukualueen ulkopuo-
lella.
Kuljettajan on tehtcvc vaihdot 
yluspcin tieolosuhteiden mukai-
sesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosluku nouse 
punaiselle alueelle.
Vain 8 eteenpcinajovaihdetta voi-
daan valita. Peruutettaessa tai 
pysckuitcessc vipu siirretccn R 
(peruutus)- tai P (pysckuinti) -
asentoon tilanteen mukaan ja 
vain, kun auto on pyscytetty ja 
liikkumaton.
Vaihto pienemmclle suoritetaan 
automaattisesti ajoneuvon hidas-
tuessa. Kun auto pyschtyy, 1st-
vaihde valitaan automaattisesti.
Kun moottorin kierrosluku lches-
tyy punaista aluetta, vaihteisto-
pisteet muuttuvat yluspcin 
automaattisesti.
Jotta auton vaadittu tehotaso ja 
turvallisuus voidaan scilyttcc, jcr-
jestelmc ei ehkc suorita joitain 
vaihteensiirtoja, kun vaihdevipua 
kcytetccn.

Kun ajat liukkaalla tiellc, tyunnc 
vaihtovipua eteenpcin + (ylc) 
asentoon. Tcmc aiheuttaa vaih-
teiston siirtymisen 2. vaihteelle, 
mikc sopii paremmin tasaiseen 
ajamiseen liukkailla teillc. Tyunnc 
vaihtovipu - (alas) -puolelle vaih-
taaksesi takaisin 1. vaihteelle.
Kun manuaalinen tila kytketccn 
pcclle:
- Moottorin kierrosluku pysyy 

pitempccn korkeammalla 
vaikka kaasupoljin vapautetaan.

- Yluspcin vaihtamisia viivcste-
tccn kiihdytettcessc.

Manuaalisessa tilassa polttoaine-
talous voi heikentyc.

DCT-varoitusviestit

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, kun 
autolla ajetaan hitaasti kaltevalla 
pinnalla ja auto huomaa, ettc jarru-
poljinta ei kcytetc.

OMQ4050027FI
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Jyrkkc rinne

Ajaminen mckic ylus tai jyrkcssc 
rinteessc:

Pidc auto paikallaan kaltevalla 
pinnalla kcyttcmcllc jalka- tai sei-
sontajarrua.
Pyschtelevcssc liikenteessc kal-
tevalla pinnalla on eteen jctettcvc 
aina vclic, ennen kuin siirrct 
autoasi eteenpcin. Pidc sitten 
autoa kaltevalla pinnalla paikal-
laan jalkajarrun avulla.
Jos autoa pidetccn mcessc 
kaasupolkimen avulla tai ryumit-
tcmcllc kcyttcmcttc jarrupoljinta, 
kytkin ja vaihteisto voivat ylikuu-
mentua, mistc voi aiheutua vauri-
oita. Silloin LCD-ncytullc 
ncytetccn varoitusviesti.
Jos LCD-varoitus on aktiivinen, on 
kcytettcvc jalkajarrua.
Tcmcn varoituksen huomiotta 
jcttcminen voi aiheuttaa vaihteis-
ton vaurioitumisen.

Voimansiirron korkea lcmputila

Tietyissc olosuhteissa, kuten 
toistuvissa pyschdyksissc ja lch-
duissc jyrkissc rinteissc, ckillisissc 
lchduissc tai pyschdyksissc, tai 
muuten ankarissa ajo-olosuh-
teissa, vaihteiston kytkimen lcm-
putila voi kasvaa liiallisesti. Ja 
lopuksi voimansiirron kytkin voi 
ylikuumeta.
Kun kytkin ylikuumentuu, kytkey-
tyy suojaustila ja mittariston 
vaihteen merkkivalo vilkkuu ja 
kuuluu varoitusccni. Tclluin Voi-
mansiirron lcmputila on korkea! 
Pyschdy turvallisesti  -varoitus-
viesti tulee LCD-ncytulle, eikc ajo 
vclttcmcttc ole tasaista.
Jos tcmc tapahtuu, aja tien sivuun 
turvalliseen paikkaan, pyscytc 
auto mutta jctc moottori kcyntiin, 
paina jarrua ja vaihda auto P 
(pysckuinti) -asentoon, ja anna 
voimansiirron jcchtyc.
Jos jctct tcmcn varoituksen huo-
mioitta, ajo-ominaisuudet voivat 
heikentyc. Saatat kokea ckillisic 
vaihtamisia, toistuvia vaihtamisia 
tai nykimistc. Palataksesi nor-
maaliin ajoon pyscytc auto ja 
kcytc jalkajarrua tai vaihda asen-
toon P (pysckuinti).
Anna sitten vaihteiston jcchtyc 
muutaman minuutin moottorin 
kcydessc, ennen kuin jatkat aja-
mista.
Kun mahdollista aja autolla tasai-
sesti.OMQ4050283FI
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Voimansiirto ylikuumentunut Jos autolla ajamista jatketaan ja 
kytkimen lcmputilat saavuttavat 
maksimirajan, ncytetccn Voi-
mansiirto kuuma! Pysckui moot-
tori kcynnissc  -varoitus. Kun 
ncin tapahtuu, kytkin on pois kcy-
tustc, kunnes se jcchtyy normaa-
lilcmputilaan.
Varoitus ncyttcc ajan, joka on 
odotettava voimansiirron jcchty-
mistc.
Jos tcmc tapahtuu, aja tien sivuun 
turvalliseen paikkaan, pyscytc 
auto mutta jctc moottori kcyntiin, 
paina jarrua ja vaihda auto P 
(pysckuinti) -asentoon, ja anna 
voimansiirron jcchtyc.
Kun viesti Voimansiirto jcchty-
nyt. Jatka ajoa." tulee nckyviin, 
voit jatkaa ajamista autollasi.
Kun mahdollista aja autolla tasai-
sesti.

Jos jokin LCD-ncytun varoitusvies-
teistc jatkaa vilkkumista, niin oman 
turvallisuutesi takia suosittelemme, 
ettc otat yhteyttc ammattikorjaa-
moon ja annat tarkastaa jcrjestel-
mcn. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

OMQ4050023FI
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Viiksivaihdin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Viiksivaihtotoiminto toimii, kun vaih-
devipu on D (ajo) tai -asennossa tai 
manuaalitilassa.

Vaihdevipu D-asennossa

Vaihtovivun toiminnot toimivat, kun 
auton nopeus on yli 10 km/h.

Vedc (+) tai (-) -vaihtovipua kerran 
vaihtaaksesi yluspcin tai alaspcin 
yhden vaihteen, ja jcrjestelmc siir-
tyy automaattitilasta manuaaliti-
laan.

Voit palata manuaalisesta vaihtoti-
lasta automaattisesta vaihtotilaan 
tekemcllc jonkin seuraavista:

Vedc [+]-vaihtovipua yli 1 sekun-
nin ajan
Siirrc vaihtovipu asennosta D (ajo) 
manuaaliseen pykclccn ja palauta 
se takaisin asentoon D.

Manuaalisesta vaihtotilasta pala-
taan automaattiseen vaihtotilaan 
myus seuraavissa tilanteissa:

Kaasuttimen polkimen tullessa 
hieman painetuksi yli 6 sekunnin 
ajan ajon aikana
Ajoneuvon pyschtyessc

Vaihdevipu kcsivaihtotilassa

Vedc [+] tai [-] -viiksivaihdinta ker-
ran vaihtaaksesi ylus- tai alaspcin.

HUOMAA
Jos vedct [+] -ja [-] -viiksivaihtimia 
yhtc aikaa, vaihtaminen ei ole mah-
dollista.

Vaihtolukko-jcrjestelmc

Oman turvallisuutesi takia kaksois-
kytkinvoimansiirrossa on vaihto-
lukko, joka estcc vaihtamisen P 
(pysckuinti) -asennosta R (peruu-
tus) -asentoon, ellei jarrupoljin ole 
painettuna.

Vaihda vaihde asennosta P (pysc-
kuinti) asentoon R (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Kcynnistc moottori tai kccnnc 

virta-avain asentoon ON.
3. Siirrc vaihdevipua.

OMQ4050042
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Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun 
ollessa P (pysckuinti) -asennossa, 
vaihdevipu voi tcristc ja siitc voi 
kuulua ccntc. Tcmc on normaali 
tilanne.

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan 
ennen kuin vaihdat P-asennosta 
(pysckuinti)muuhun asentoon ja 
pidc se pohjassa vaihtamisen ajan, 
jotta voit vclttcc ajoneuvon odotta-
mattoman liikkumisen, joka voi joh-
taa henkiluvahinkoihin auton siscllc 
tai ulkopuolella.

Vaihtolukon ohittaminen

Jos vaihdevipua ei voi siirtcc P 
(pysckuinti) -asennosta R (peruu-
tus) -asentoon jarrupolkimen 
ollessa painettuna, jatka jarrun pai-
namista, ja tee seuraava:
1. Aseta virta-avain asentoon LOCK/

OFF.
2. Kytke seisontajarru.

3. Paina vaihdelukon vapautuspaini-
ketta.

4. Paina vaihdevivulla lukituksen 
vapautus painiketta ja pidc se pai-
nettuna

5. Siirrc vaihdevipua.

Jos vaihtolukon vapautuspainiketta 
on kcytettcvc, suosittelemme, ettc 
annat valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin tarkastaa 
autosi.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen-
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P-
asentoon (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen-
toon (ajo).
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Se voi olla 
erittcin vaarallista. Pidc auto aina 
vaihteella, kun ajat.
Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Se sijasta ajaessasi 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet ncin, moottorijarrutus 
auttaa auton hidastamisessa.

OMQ4050033L
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Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota siihen, ettc vaihteen asetta-
minen P-asentoon (pysckuinti) 
estcc auton liikkumisen.
Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun ajat liukkaalla pinnalla. 
Ole erityisen varovainen kun jar-
rutat, kiihdytct tai vaihdat vaih-
detta. Liukkailla pinnoilla ckillinen 
muutos auton nopeudessa voi 
aiheuttaa vetcvien pyurien pidon 
ja ajoneuvon hallinnan menetyk-
sen.
Ihanteellinen auton suorituskyky 
ja taloudellisuus saavutetaan pai-
namalla ja vapauttamalla kaasu-
poljinta tasaisesti.

VAROITUS
Kun ajat ylc- tai alamckeen, 
vaihda aina D (ajo) -vaihteelle, kun 
ajat eteenpcin, tai R (peruutus) -
vaihteelle, kun ajat taaksepcin. 
Tarkista vaihdevalinta mittaris-
tosta ennen ajamista. Jos ajat 
valittuun vaihteeseen nchden 
vastakkaiseen suuntaan, voit 
aiheuttaa vaaratilanteen, koska 
moottori sammuu ja jarrutusteho 
kcrsii.

Kiinnitc aina turvavyu! Turmcyk-
sessc vyuttcmctun matkustaja 
kcrsii todennckuisemmin vakavia 
vammoja tai kuolee, kuin vuihin 
kiinnitetty matkustaja.
Vcltc suuria nopeuksia kaarteissa 
tai kccnnyttcessc.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan 
moottoritienopeuksissa.
Hallinnan menetys ilmenee usein 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen ajoradalle.
Jos autosi ajautuu ulos tieltc, clc 
tee tercvic ohjausliikkeitc. Sen 
sijaan hidasta ensin ennen ohjaa-
mista takaisin ajokaistoille.
Clc koskaan ylitc ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.
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VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan jne., voit yrittcc 
keinuttaa ajoneuvon vapaaksi liikut-
tamalla sitc eteen- ja taaksepcin. 
Clc yritc tctc menettelyc, jos mis-
sccn auton lchellc on ihmisic tai esi-
neitc. Keinutuksen aikaan auto voi 
liikkua ckkic eteen tai taakse, koska 
se vapautuu, ja aiheuttaa vammoja 
ja vahinkoja lchellc oleville ihmisille ja 
esineille.

Lchteminen liikkeelle jyrkkccn ylc-
mckeen

Kun lchdet liikkeelle jyrkkccn ylcmc-
keen, paina jarrupoljinta:

Siirrc vaihdevipu D-asentoon 
(ajo).
Valitse sopiva vclitys kuorman 
painon ja mcen jyrkkyyden 
mukaan ja vapauta seisontajarru. 
Paina kaasua asteittain, kun olet 
vapauttanut jarrupolkimen.

Automaattivaihteisto (SBW-
kiekko) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Automaattivaihteistossa on tai kah-
deksan nopeutta eteenpcin ja yksi 
peruutusvaihde. Eri vaihteet vali-
taan automaattisesti polttoaineen-
kulutuksen ja tehon tasapainon 
perusteella.

Automaattivaihteiston kcyttu

Valitse vaihteiston asentoja kiertc-
mcllc SBW-kiekkoa.

VAROITUS
Vakavan vamman tai kuoleman ris-
kin vchentcmiseksi:

Tarkista AINA ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D 
(ajo) tai R (peruutus) -asentoon.

OMQ4050043
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Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, ettc vaihde 
on P (pysckuinti) -asennossa ja 
aseta MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike sitten asen-
toon OFF. Odottamattomia ja ckil-
lisic auton liikkeitc voi ilmetc, jos 
ncitc varotoimia ei noudateta.

Oman turvallisuutesi paina aina jar-
rupoljinta, kun vaihdat vaihdetta.

Vaihteiston alueet

Tyyppi A

Tyyppi B

Mittariston ilmaisin ncyttcc vaih-
teen asennon, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
asennossa ON.

P (Pysckuinti)

Pyschdy aina tcysin ennen kuin 
vaihdat P (pysckuinti) -asentoon.

Jos haluat siirtcc vaihteen asen-
nosta R (peruutus), N (vapaa) tai D 
(ajo) asentoon P (pysckuinti), paina 
[P]-painiketta.

Jos sammutat auton D (ajo), N 
(vapaa) tai R (peruutus) -asennossa, 
vaihde siirtyy automaattisesti P-
asentoon (pysckuinti).

Kun auto on pccllc, vaihde siirtyy 
automaattisesti P-asentoon (pysc-
kuinti), jos avaat kuljettajan oven, 
kun vaihde N- (vapaa), R- (peruu-
tus) tai D-asennossa (ajo) ja seuraa-
vat ehdot tcyttyvct:

Jarru/kaasupoljinta ei paineta.
Turvavyu ei ole kiinni.
Auton nopeus on alle 2 km/h (1 
mph).

Kun auto ylittcc mccrctyn nopeu-
den, vaihde siirtyy P-asentoon 
(pysckuinti), kun P-painiketta pai-
netaan.

OMQ4040120
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VAROITUS
Vaihtaminen asentoon P (pysc-
kuinti) auton liikkuessa voi aiheut-
taa auton hallinnan 
menettcmisen.
Kun auto on pyschtynyt, niin var-
mista aina, ettc vaihde on P 
(pysckuinti) -asennossa, kytke 
seisontajarru ja sammuta auto.
Clc kcytc P (pysckuinti) -asentoa 
seisontajarrun korvikkeena.

R (PERUUTUS)

Kcytc tctc asentoa ajaaksesi autoa 
taaksepcin.

Vaihda asentoon R (peruutus) kier-
tcmcllc SBW-kiekko [R]-asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

HUOMIO
Vaihto
Pyscytc aina tcysin ennen kuin 
vaihdat pois asennosta R (peruu-
tus) tai siihen. Vaihteisto voi vaurioi-
tua, jos vaihdat asentoon R 
(peruutus) auton liikkuessa, paitsi 
auton keinutuksessa  ("Auton kei-
nuttaminen" sivulla 5-264).

N (Vapaa)

Pyurct ja vaihde eivct ole kytket-
tyjc.

Vaihda asentoon N (vapaa) kiertc-
mcllc SBW-kiekko [N]-asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

Paina aina jarrupoljinta kun vaihdat 
asennosta N (vapaa) muulle vaih-
teelle.

Jos kuljettaja yrittcc sammuttaa 
auton, kun vaihde on N (vapaa) -
asennossa, auto sammuu ja vaihde 
menee P (pysckuinti) -asentoon 
automaattisesti.

D (AJO)

Tcmc on normaali ajoasento.

Vaihda D-asentoon (ajo) kiertcmcllc 
SBW-kiekko D (ajo) -asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

Jos kuljettaja yrittcc sammuttaa 
auton, kun vaihde D (ajo) -asen-
nossa, auto sammuu ja vaihde 
menee P (pysckuinti) -asentoon 
automaattisesti.

Pysy N (vapaa) asennossa, kun 
auto on sammunut.

Jos haluat pysyc N (vapaa) -asen-
nossa, kun auto on sammutettu, 
toimi seuraavalla tavalla.
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Automaattivaihteisto (SBW-kiekko)

1. Deaktivoi AUTO HOLD ja vapauta 
seisontajarru, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on ON-asennossa.

2. Kierrc SBW-kiekko asentoon N 
(vapaa) samalla, kun painat jarru-
poljinta. Jos viesti ("Press and hold 
OK button to stay in Neutral when 
vehicle is Off") tulee LCD-ncyt-
tuun, paina ohjauspyurcn OK-pai-
niketta yli sekunnin ajan. Kun 
viesti on hcvinnyt, autoa ei voi 
pitcc N-asennossa, kun auto on 
sammunut.

3. Sammuta moottori sen jclkeen, 
kun viesti ("Vehicle will stay in (N). 
Change gear to cancel") tulee mit-
tariston LCD-ncyttuun.

Jos tcssc tilanteessa avaat kuljetta-
jan turvavyun ja avaat kuljettajan 
oven 3 minuutin kuluttua, vaihde 
siirtyy asentoon P (pysckuinti) ja 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS-painike sammuu.

Kun akku on tyhjentynyt:
Vaihdekiekkoa ei voi siirtcc, kun 
akku on tyhjentynyt.
Hctctapauksessa on toimittava 
seuraavalla tavalla vaihtokiekon siir-
tcmiseksi N (vapaa) -asentoon 
tasaisella maalla.
1. Kytke akkukaapelit toisesta 

autosta tai akusta apukcynnis-
tysnapoihin moottoritilassa. Lisc-
tietoja on kohdassa 
"Apukcynnistys" sivulla 6-6.

2. Vapauta seisontajarru, kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.

3. Siirrc vaihde N (vapaa) -asen-
toon. Jos haluat scikyttcc N-
asennon, kun auto on sammu-
tettu, irrota akku autosta ja katso 
osaa "Pysy N (vapaa) asennossa, 
kun auto on sammunut." sivulla 5-
39.

OMQ4050044
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HUOMIO
Varmista aina, ettc pysckuitcessc 
auto on P (pysckuinti) -asennossa 
ja seisontajarru on kytketty. Jos 
auto jctetccn asentoon N (vapaa), 
auto voi liikkua ja aiheuttaa vaka-
via vahinkoja ja vammoja.
Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on katkaistu, 
elektronista seisontajarrua ei voi 
vapauttaa.
Schkuisellc seisontajarrulla (EPB) 
varustetuissa autoissa, joissa 
AUTO HOLD -toimintoa kcyte-
tccn ajon aikana, jos sytytyspai-
nike laitetaan OFF-asentoon, 
schkuinen seisontajarru kytkey-
tyy automaattisesti. Ncin ollen 
AUTO HOLD -toiminto sammuu, 
kun sytytyspainike katkaistaan.

Kun akku (12 V) on tyhjentynyt

Vaihdetta ei voi siirtcc, kun akku on 
tyhjentynyt.

Apukcynnistc autosi (katso osaa 
"Apukcynnistys" sivulla 6-6) tai ota 
yhteys valtuutettuun Kia-jclleen-
myyjccn.

Pysckuinti
1. Pyscytc se aina tcysin ja jatka 

jarrupolkimen painamista.
2. Vaihto P (pysckuinti) -asentoon.
3. Kytke seisontajarru.

4. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike OFF-asen-
toon.

5. Ota avain mukaan poistuessasi 
autosta.

LCD-ncytun viestit

Jos LCD-ncyttuun ilmestyy teksti, 
katso seuraavasta osasta, mihin 
tulee ryhtyc.

Vaihtamisen ehdot eivct tcyty

Viesti tulee LCD-ncyttuun seuraa-
vissa tapauksissa:

Ajat liian kovaa eikc vaihtaminen 
ole mahdollista. Laske auton 
nopeutta ja aja hiljempaa ennen 
vaihtamista.

OMQ4050004FI
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Automaattivaihteisto (SBW-kiekko)

Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi

Viesti tulee LCD-ncyttuun, kun jar-
rupoljinta ei paineta vaihdetta vaih-
dettaessa.

Paina jarrupoljinta ja vaihda vaih-
detta.

Vaihda P-asentoon pyschtymisen 
jclkeen

Viesti tulee LCD-ncyttuun, kun 
vaihde siirretccn P-asentoon (pysc-
kuinti) auton liikkuessa.

Pyscytc auto tcydellisesti, ennen 
kuin siirrct vaihteen P-asentoon 
(pysckuinti).

Tcmc vaihde on jo valittu

LCD-ncyttuun tullee viesti, kun P-
vaihde on valittu uudestaan ja 
vaihde on ylikuumentunut.

PARK toimintahciriu Kytke seison-
tajarru, kun pysckuit auton.

Tcmc viesti ncytetccn, kun P-asen-
non (Park) kytkenncssc on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto vclittumcsti.

OMQ4050007FI
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Tarkista P-painike

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun P-
painikkeessa on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto vclittumcsti.

Tarkista SBW-kiekko

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun 
SBW-kiekossa on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto

Kiertovaihdin jccnyt kiinni

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun 
SBW-kiekko on jatkuvasti kiinni tai 
SBW-kiekossa on ongelma.

Varmista, ettc SBW-kiekon lchellc ei 
ole mitccn esinettc. Jos ongelma 
toistuu, vie auto heti valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastukseen.

Viiksivaihdin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Viiksivaihtotoiminto toimii, kun 
SBW-kiekko on D (ajo) tai -asen-
nossa.

OMQ4050014FI
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Automaattivaihteisto (SBW-kiekko)

SBW-kiekko D-asennossa

Vaihtovivun toiminnot toimivat, kun 
auton nopeus on yli 10km/h.

Vedc (+) tai (-) -vaihtovipua kerran 
vaihtaaksesi yluspcin tai alaspcin 
yhden vaihteen, ja jcrjestelmc siir-
tyy automaattitilasta manuaaliti-
laan.

Voit palata manuaalisesta vaihtoti-
lasta automaattisesta vaihtotilaan 
tekemcllc jonkin seuraavista:

Vedc [+]-vaihtovipua yli 1 sekun-
nin ajan
Siirrc vaihtovipu asennosta D (ajo) 
manuaaliseen pykclccn ja palauta 
se takaisin asentoon D.

Manuaalisesta vaihtotilasta pala-
taan automaattiseen vaihtotilaan 
myus seuraavissa tilanteissa:

Kaasuttimen polkimen tullessa 
hieman painetuksi yli 6 sekunnin 
ajan ajon aikana
Ajoneuvon pyschtyessc

HUOMAA
Jos vedct [+] -ja [-] -viiksivaihtimia 
yhtc aikaa, vaihtaminen ei ole mah-
dollista.

Vaihto-lukko-jcrjestelmc

Oman turvallisuutesi takia autossa 
on vaihtolukko, joka estcc vaihtami-
sen P (pysckuinti) -asennosta R 
(peruutus) -asentoon, ellei jarrupol-
jin ole painettuna.

Vaihtaminen asennosta P (pysc-
kuinti) tai N (vapaa) asentoon R 
(peruutus) tai D (ajo), asennosta R 
(peruutus) asentoon D(ajo) tai asen-
nosta D (ajo) asentoon R (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Kcynnistc auto tai laita MOOTTO-

RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike asentoon ON.

3. SBW-kiekko R (peruutus) tai D 
(ajo) -asentoon.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen-
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P-
asentoon (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen-
toon (ajo).
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Se voi olla 
erittcin vaarallista. Pidc auto aina 
vaihteella, kun ajat.
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Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Se sijasta ajaessasi 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet ncin, moottorijarrutus 
auttaa auton hidastamisessa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota siihen, ettc vaihteen asetta-
minen P-asentoon (pysckuinti) 
estcc auton liikkumisen.
Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun ajat liukkaalla pinnalla. 
Ole erityisen varovainen kun jar-
rutat, kiihdytct tai vaihdat vaih-
detta. Liukkailla pinnoilla ckillinen 
muutos auton nopeudessa voi 
aiheuttaa vetcvien pyurien pidon 
ja ajoneuvon hallinnan menetyk-
sen.
Ihanteellinen auton suorituskyky 
ja taloudellisuus saavutetaan pai-
namalla ja vapauttamalla kaasu-
poljinta tasaisesti.

VAROITUS
Kun ajat ylc- tai alamckeen, 
vaihda aina D (ajo) -vaihteelle, kun 
ajat eteenpcin, tai R (peruutus) -
vaihteelle, kun ajat taaksepcin. 
Tarkista vaihdevalinta mittaris-
tosta ennen ajamista. Jos ajat 
valittuun vaihteeseen nchden 
vastakkaiseen suuntaan, voit 
aiheuttaa vaaratilanteen, koska 
moottori sammuu ja jarrutusteho 
kcrsii.
Kiinnitc aina turvavyu! Turmcyk-
sessc vyuttcmctun matkustaja 
kcrsii todennckuisemmin vakavia 
vammoja tai kuolee, kuin vuihin 
kiinnitetty matkustaja.
Vcltc suuria nopeuksia kaarteissa 
tai kccnnyttcessc.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan 
moottoritienopeuksissa.
Hallinnan menetys ilmenee usein, 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen ajoradalle.
Jos autosi ajautuu ulos tieltc, clc 
tee tercvic ohjausliikkeitc. Sen 
sijaan hidasta ensin ennen ohjaa-
mista takaisin ajokaistoille.
Clc koskaan ylitc ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.
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Kaksoiskytkinvoimansiirto (SBW-kiekko)

VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan jne., voit yrittcc 
keinuttaa ajoneuvon vapaaksi liikut-
tamalla sitc eteen- ja taaksepcin. 
Clc yritc tctc menettelyc, jos mis-
sccn auton lchellc on ihmisic tai esi-
neitc. Keinutustoimenpiteen aikana, 
auto saattaa liikahtaa yllcttcen 
eteen- tai taaksepcin, kun se 
vapautuu. Siitc voi seurata henkilu- 
tai omaisuusvahinkoja lchellc ole-
ville henkiluille tai esineille.

Lchteminen liikkeelle jyrkkccn ylc-
mckeen

Kun lchdet liikkeelle jyrkkccn ylcmc-
keen:

Paina jarrupoljinta ja laita vaihde-
vipu D (ajo) -asentoon.
Valitse sopiva vclitys kuorman 
painon ja mcen jyrkkyyden 
mukaan ja vapauta seisontajarru. 
Paina kaasua asteittain, kun olet 
vapauttanut kcyttujarrun polki-
men.

Kaksoiskytkinvoimansiirto 
(SBW-kiekko) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Kaksoiskytkinvoimansiirrossa on 8 
nopeutta eteenpcin ja yksi peruu-
tusvaihde. Eri vaihteet valitaan 
automaattisesti polttoaineenkulu-
tuksen ja tehon tasapainon perus-
teella.

Kaksoiskytkinvoimansiirron kcyttu

Valitse vaihteiston asentoja kiertc-
mcllc SBW-kiekkoa.

VAROITUS
Vakavan vamman tai kuoleman ris-
kin vchentcmiseksi:

Tarkista AINA ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D 
(ajo) tai R (peruutus) -asentoon.

OMQ4050043
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Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, ettc vaihde 
on P (pysckuinti) -asennossa ja 
aseta MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike sitten asen-
toon OFF. Odottamattomia ja ckil-
lisic auton liikkeitc voi ilmetc, jos 
ncitc varotoimia ei noudateta.

Oman turvallisuutesi paina aina jar-
rupoljinta, kun vaihdat vaihdetta.

Vaihteiston alueet

Tyyppi A

Tyyppi B

Mittariston ilmaisin ncyttcc vaih-
teen asennon, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
asennossa ON.

P (Pysckuinti)

Pyschdy aina tcysin ennen kuin 
vaihdat P (pysckuinti) -asentoon.

Jos haluat siirtcc vaihteen asen-
nosta R (peruutus), N (vapaa) tai D 
(ajo) asentoon P (pysckuinti), paina 
[P]-painiketta.

Jos sammutat auton D (ajo), N 
(vapaa) tai R (peruutus) -asennossa, 
vaihde siirtyy automaattisesti P-
asentoon (pysckuinti).

Kun auto on pccllc, vaihde siirtyy 
automaattisesti P-asentoon (pysc-
kuinti), jos avaat kuljettajan oven, 
kun vaihde N- (vapaa), R- (peruu-
tus) tai D-asennossa (ajo) ja seuraa-
vat ehdot tcyttyvct:

Jarru/kaasupoljinta ei paineta.
Turvavyu ei ole kiinni.
Auton nopeus on alle 2 km/h (1 
mph).

Kun auto ylittcc mccrctyn nopeu-
den, vaihde siirtyy P-asentoon 
(pysckuinti), kun P-painiketta pai-
netaan.

OMQ4040120
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Kaksoiskytkinvoimansiirto (SBW-kiekko)

VAROITUS
Vaihtaminen asentoon P (pysc-
kuinti) auton liikkuessa voi aiheut-
taa auton hallinnan 
menettcmisen.
Kun auto on pyschtynyt, niin var-
mista aina, ettc vaihde on P 
(pysckuinti) -asennossa, kytke 
seisontajarru ja sammuta auto.
Clc kcytc P (pysckuinti) -asentoa 
seisontajarrun korvikkeena.

R (PERUUTUS)

Kcytc tctc asentoa ajaaksesi autoa 
taaksepcin.

Vaihda asentoon R (peruutus) kier-
tcmcllc SBW-kiekko [R]-asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

HUOMIO
Vaihto
Pyscytc aina tcysin ennen kuin 
vaihdat pois asennosta R (peruu-
tus) tai siihen. Vaihteisto voi vaurioi-
tua, jos vaihdat asentoon R 
(peruutus) auton liikkuessa, paitsi 
auton keinutuksessa  ("Auton kei-
nuttaminen" sivulla 5-264).

N (Vapaa)

Pyurct ja vaihde eivct ole kytket-
tyjc.

Vaihda asentoon N (vapaa) kiertc-
mcllc SBW-kiekko [N]-asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

Paina aina jarrupoljinta kun vaihdat 
asennosta N (vapaa) muulle vaih-
teelle.

Jos kuljettaja yrittcc sammuttaa 
auton, kun vaihde on N (vapaa) -
asennossa, auto sammuu ja vaihde 
menee P (pysckuinti) -asentoon 
automaattisesti.

D (AJO)

Tcmc on normaali ajoasento.

Vaihda D-asentoon (ajo) kiertcmcllc 
SBW-kiekko D (ajo) -asentoon 
samalla, kun painat jarrupoljinta.

Jos kuljettaja yrittcc sammuttaa 
auton, kun vaihde D (ajo) -asen-
nossa, auto sammuu ja vaihde 
menee P (pysckuinti) -asentoon 
automaattisesti.

Pysy N (vapaa) asennossa, kun 
auto on sammunut.

Jos haluat pysyc N (vapaa) -asen-
nossa, kun auto on sammutettu, 
toimi seuraavalla tavalla.
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1. Deaktivoi AUTO HOLD ja vapauta 
seisontajarru, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on ON-asennossa.

2. Kierrc SBW-kiekko asentoon N 
(vapaa) samalla, kun painat jarru-
poljinta. Jos viesti ("Press and hold 
OK button to stay in Neutral when 
vehicle is Off") tulee LCD-ncyt-
tuun, paina ohjauspyurcn OK-pai-
niketta yli sekunnin ajan. Kun 
viesti on hcvinnyt, autoa ei voi 
pitcc N-asennossa, kun auto on 
sammunut.

3. Sammuta moottori sen jclkeen, 
kun viesti ("Vehicle will stay in (N). 
Change gear to cancel") tulee mit-
tariston LCD-ncyttuun.

Jos tcssc tilanteessa avaat kuljetta-
jan turvavyun ja avaat kuljettajan 
oven 3 minuutin kuluttua, vaihde 
siirtyy asentoon P (pysckuinti) ja 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS-painike sammuu.

Kun akku on tyhjentynyt:
Vaihdekiekkoa ei voi siirtcc, kun 
akku on tyhjentynyt.
Hctctapauksessa on toimittava 
seuraavalla tavalla vaihtokiekon siir-
tcmiseksi N (vapaa) -asentoon 
tasaisella maalla.
1. Kytke akkukaapelit toisesta 

autosta tai akusta apukcynnis-
tysnapoihin moottoritilassa. Lisc-
tietoja on kohdassa 
"Apukcynnistys" sivulla 6-6.

2. Vapauta seisontajarru, kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa.

3. Siirrc vaihde N (vapaa) -asen-
toon. Jos haluat scikyttcc N-
asennon, kun auto on sammu-
tettu, irrota akku autosta ja katso 
osaa "Pysy N (vapaa) asennossa, 
kun auto on sammunut." sivulla 5-
39.

OMQ4050044
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HUOMIO
Varmista aina, ettc pysckuitcessc 
auto on P (pysckuinti) -asennossa 
ja seisontajarru on kytketty. Jos 
auto jctetccn asentoon N (vapaa), 
auto voi liikkua ja aiheuttaa vaka-
via vahinkoja ja vammoja.
Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on katkaistu, 
elektronista seisontajarrua ei voi 
vapauttaa.
Schkuisellc seisontajarrulla (EPB) 
varustetuissa autoissa, joissa 
AUTO HOLD -toimintoa kcyte-
tccn ajon aikana, jos sytytyspai-
nike laitetaan OFF-asentoon, 
schkuinen seisontajarru kytkey-
tyy automaattisesti. Ncin ollen 
AUTO HOLD -toiminto sammuu, 
kun sytytyspainike katkaistaan.

Kun akku (12 V) on tyhjentynyt

Vaihdetta ei voi siirtcc, kun akku on 
tyhjentynyt.

Apukcynnistc autosi (katso osaa 
"Apukcynnistys" sivulla 6-6) tai ota 
yhteys valtuutettuun Kia-jclleen-
myyjccn.

Pysckuinti
1. Pyscytc se aina tcysin ja jatka 

jarrupolkimen painamista.
2. Vaihto P (pysckuinti) -asentoon.
3. Kytke seisontajarru.
4. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike OFF-asen-
toon.

5. Ota avain mukaan poistuessasi 
autosta.

LCD-ncytun viestit

Jos LCD-ncyttuun ilmestyy teksti, 
katso seuraavasta osasta, mihin 
tulee ryhtyc.

Vaihtamisen ehdot eivct tcyty

Viesti tulee LCD-ncyttuun seuraa-
vissa tapauksissa:

Ajat liian kovaa eikc vaihtaminen 
ole mahdollista. Laske auton 
nopeutta ja aja hiljempaa ennen 
vaihtamista.

OMQ4050004FI
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Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi

Viesti tulee LCD-ncyttuun, kun jar-
rupoljinta ei paineta vaihdetta vaih-
dettaessa.

Paina jarrupoljinta ja vaihda vaih-
detta.

Vaihda P-asentoon pyschtymisen 
jclkeen

Viesti tulee LCD-ncyttuun, kun 
vaihde siirretccn P-asentoon (pysc-
kuinti) auton liikkuessa.

Pyscytc auto tcydellisesti, ennen 
kuin siirrct vaihteen P-asentoon 
(pysckuinti).

Tcmc vaihde on jo valittu

LCD-ncyttuun tullee viesti, kun P-
vaihdepainike on valittu uudestaan 
ja vaihde on ylikuumentunut.

PARK toimintahciriu Kytke seison-
tajarru, kun pysckuit auton.

Tcmc viesti ncytetccn, kun P-asen-
non (Park) kytkenncssc on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto vclittumcsti.

OMQ4050007FI
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Tarkista P-painike

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun P-
painikkeessa on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto vclittumcsti.

Tarkista SBW-kiekko

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun 
SBW-kiekossa on ongelma.

Anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto

Kiertovaihdin jccnyt kiinni

Tcmc tulee LCD-ncyttuun, kun 
SBW-kiekko on jatkuvasti kiinni tai 
SBW-kiekossa on ongelma.

Varmista, ettc SBW-kiekon lchellc ei 
ole mitccn esinettc. Jos ongelma 
toistuu, vie auto heti valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastukseen.

Viiksivaihdin

Viiksivaihtotoiminto toimii, kun 
SBW-kiekko on D (ajo) tai -asen-
nossa.

OMQ4050014FI
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SBW-kiekko D-asennossa

Vaihtovivun toiminnot toimivat, kun 
auton nopeus on yli 10km/h.

Vedc (+) tai (-) -vaihtovipua kerran 
vaihtaaksesi yluspcin tai alaspcin 
yhden vaihteen, ja jcrjestelmc siir-
tyy automaattitilasta manuaaliti-
laan.

Voit palata manuaalisesta vaihtoti-
lasta automaattisesta vaihtotilaan 
tekemcllc jonkin seuraavista:

Vedc [+]-vaihtovipua yli 1 sekun-
nin ajan
Siirrc vaihtovipu asennosta D (ajo) 
manuaaliseen pykclccn ja palauta 
se takaisin asentoon D.

Manuaalisesta vaihtotilasta pala-
taan automaattiseen vaihtotilaan 
myus seuraavissa tilanteissa:

Kaasuttimen polkimen tullessa 
hieman painetuksi yli 6 sekunnin 
ajan ajon aikana
Ajoneuvon pyschtyessc

HUOMAA
Jos vedct [+] -ja [-] -viiksivaihtimia 
yhtc aikaa, vaihtaminen ei ole mah-
dollista.

Vaihto-lukko-jcrjestelmc

Oman turvallisuutesi takia autossa 
on vaihtolukko, joka estcc vaihtami-
sen P (pysckuinti) -asennosta R 
(peruutus) -asentoon, ellei jarrupol-
jin ole painettuna.

Vaihtaminen asennosta P (pysc-
kuinti) tai N (vapaa) asentoon R 
(peruutus) tai D (ajo), asennosta R 
(peruutus) asentoon D(ajo) tai asen-
nosta D (ajo) asentoon R (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Kcynnistc auto tai laita MOOTTO-

RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike asentoon ON.

3. SBW-kiekko R (peruutus) tai D 
(ajo) -asentoon.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen-
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihtovipua P-
asentoon (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen-
toon (ajo).
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Se voi olla 
erittcin vaarallista. Pidc auto aina 
vaihteella, kun ajat.
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Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Se sijasta ajaessasi 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet ncin, moottorijarrutus 
auttaa auton hidastamisessa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota siihen, ettc vaihteen asetta-
minen P-asentoon (pysckuinti) 
estcc auton liikkumisen.
Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun ajat liukkaalla pinnalla. 
Ole erityisen varovainen kun jar-
rutat, kiihdytct tai vaihdat vaih-
detta. Liukkailla pinnoilla ckillinen 
muutos auton nopeudessa voi 
aiheuttaa vetcvien pyurien pidon 
ja ajoneuvon hallinnan menetyk-
sen.
Ihanteellinen auton suorituskyky 
ja taloudellisuus saavutetaan pai-
namalla ja vapauttamalla kaasu-
poljinta tasaisesti.

VAROITUS
Kun ajat ylc- tai alamckeen, 
vaihda aina D (ajo) -vaihteelle, kun 
ajat eteenpcin, tai R (peruutus) -
vaihteelle, kun ajat taaksepcin. 
Tarkista vaihdevalinta mittaris-
tosta ennen ajamista. Jos ajat 
valittuun vaihteeseen nchden 
vastakkaiseen suuntaan, voit 
aiheuttaa vaaratilanteen, koska 
moottori sammuu ja jarrutusteho 
kcrsii.
Kiinnitc aina turvavyu! Turmcyk-
sessc vyuttcmctun matkustaja 
kcrsii todennckuisemmin vakavia 
vammoja tai kuolee, kuin vuihin 
kiinnitetty matkustaja.
Vcltc suuria nopeuksia kaarteissa 
tai kccnnyttcessc.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan 
moottoritienopeuksissa.
Hallinnan menetys ilmenee usein 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen ajoradalle.
Jos autosi ajautuu ulos tieltc, clc 
tee tercvic ohjausliikkeitc. Sen 
sijaan hidasta ensin ennen ohjaa-
mista takaisin ajokaistoille.
Clc koskaan ylitc ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.
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VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan jne., voit yrittcc 
keinuttaa ajoneuvon vapaaksi liikut-
tamalla sitc eteen- ja taaksepcin. 
Clc yritc tctc menettelyc, jos mis-
sccn auton lchellc on ihmisic tai esi-
neitc. Keinutuksen aikaan auto voi 
liikkua ckkic eteen tai taakse, koska 
se vapautuu, ja aiheuttaa vammoja 
ja vahinkoja lchellc oleville ihmisille ja 
esineille.

Lchteminen liikkeelle jyrkkccn ylc-
mckeen

Kun lchdet liikkeelle jyrkkccn ylcmc-
keen, paina jarrupoljinta:

Siirrc vaihdevipu D-asentoon 
(ajo).
Valitse sopiva vclitys kuorman 
painon ja mcen jyrkkyyden 
mukaan ja vapauta seisontajarru. 
Paina kaasua asteittain, kun olet 
vapauttanut jarrupolkimen.

Nelivetojcrjestelmc (AWD) (jos 
kuuluu varustukseen)

Nelivetojcrjestelmc (AWD) jakaa 
moottorin tehoa etu- ja takapyuriin 
maksimivedon takaamiseksi.

Nelivetojcrjestelmc on kcytcnnulli-
nen, kun ylimccrcistc pitoa tarvi-
taan esimerkiksi liukkailla, mutaisilla, 
mcrillc tai lumipccllysteisillc teillc.

Jos jcrjestelmc mccrittcc, ettc tar-
vitaan nelipyurcvetoa, moottorin 
kcyttuvoima jakautuu kaikille neljclle 
pyurclle automaattisesti.

VAROITUS
Maastoajo
Tcmc auto on suunniteltu pcc-
asiassa maantieajoon, vaikka se toi-
mii tehokkaasti myus maastossa. 
Sitc ei ole kuitenkaan suunniteltu 
ajamaan vaativissa maasto-olosuh-
teissa. Ajaminen olosuhteissa, joihin 
ajoneuvoa ei ole varsinaisesti suun-
niteltu ajettavaksi tai joista kuljetta-
jalla ei ole riittcvcsti kokemusta, voi 
johtaa vakaviin tai jopa kohtalokkai-
siin loukkaantumisiin. (jos kuuluu 
varustukseen)
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VAROITUS

Jos nelivedon varoitusvalo ( ) jcc 
palamaan mittaristoon, autosi neli-
vetojcrjestelmcssc voi olla toiminta-
hciriu. Kun nelivedon varoitusvalo 
( ) syttyy, tarkistuta auto ammat-
tikorjaamossa. Kia suosittelee kcyn-
tic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
VAKAVAN VAMMAN tai KUOLEMAN 
riskin vchentcmiseksi:

Clc aja olosuhteissa, jotka ylittc-
vct auton suunnitellut ominaisuu-
det, kuten haastavissa tien 
ulkopuolisissa olosuhteissa.
Vcltc suuria nopeuksia kaarteissa 
tai kccnnyttcessc.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan 
moottoritienopeuksissa.
Hallinnan menetys ilmenee usein 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen ajoradalle.
Jos autosi ajautuu ulos tieltc, clc 
tee tercvic ohjausliikkeitc. Sen 
sijaan hidasta ensin ennen ohjaa-
mista takaisin ajokaistoille.

AWD (AWD/TERRAIN-TILA)

AWD auttaa autoa scilyttcmccn 
parhaana ajettavuuden ohjaamalla 4 
pyurccn, moottoria, vaihteistoa ja 
jarruja tieolosuhteiden mukaan, 
kuten lumi, savi, hiekka jne.

AWD-tilan edut
Turvallisuus paranee suorassa 
ajossa.
Parempia kaarreajettavuus.
Taattu toimivuus vaativissa ajo-
olosuhteissa, kuten lumessa, 
savessa, hiekassa jne.

Vaihto TERRAIN-tilaan ja pois (jos 
kuuluu varustukseen)

Voi vaihtaa DRIVE (ajo) -tilasta TER-
RAIN (maasto) -tilaan painamalla 
DRIVE/TERRAIN tilavalitsinta ja 
valitsemalla sitten SNOW (lumi), 
MUD (savi) tai SAND (hiekka) -tilan 
kccntcmcllc TERRAIN MODE -nup-
pia. Jos paina DRIVE/TERRAIN-tila-
painiketta, auto palaa DRIVE-tilaan.

OMQ4040414
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HUOMAA
Vaikka sammuttaisit auton TERRAIN-tilassa, kun auto kcynnistetccn 
uudestaan, se on DRIVE-tilassa.

AWD-siirtotilan valinta

* SNOW ↔ MUD ↔ SAND

Siirtotila Valintatila Kuvaus

DRIVE-TILA -

DRIVE-TILAA kcytetccn ajettaessa teillc normaali-
oloissa, kaupunkialueilla ja moottoriteillc.
Kaikki pyurct ovat kcytussc, kun auto kulkee tasai-
sella nopeudella. Etu- ja takapyuriin kohdistuva 
vedontarve vaihtelee tien ajo-olosuhteiden mukaan 
ja ohjausjcrjestelmc scctele sitc automaattisesti.
Kun mittariston DRIVE-TILA-ncyttutila on valittuna, 
mittaristossa ncytetccn, miten neljcn renkaan veto-
voima on jaettu.

SNOW (lumi)
SNOW-tilaa kcytetccn jakamaan auton veto asianmu-
kaisesti ajettaessa lumessa tai liukkaalla tiellc.

MUD (muta)
MUD-tilaa kcytetccn takaamaan ajoturvallisuus jaka-
malla auton veto asianmukaisesti ajettaessa mudassa, 
hiekkatiellc tai karkeilla teillc.

SAND 
(hiekka)

SAND-tilaa kcytetccn takaamaan ajoturvallisuus jaka-
malla auton veto asianmukaisesti ajettaessa hiekalla, 
hiekkatiellc tai maastossa tai karkeilla teillc.

OMQ4040463
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HUOMIO
Pysy DRIVE-tilassa, kun ajat maan-
tiellc normaaliolosuhteissa. Ajo 
TERRAIN-tilassa normaalilla tiellc 
voi vahingoittaa AWD-jcrjestelmcc 
ja aiheuttaa mekaanista tcrincc ja 
melua.
Kun ajat ja (ja erityisesti kccnnyt-
tcessc) normaaleissa tieolosuh-
teissa TERRAIN-tilassa, kuljettaja 
voi havaita pientc mekaanista tcri-
ncc tai melua, mutta se on aivan 
normaalia, kyseessc ei ole toiminta-
hciriu. Kun TERRAIN-tila vapaute-
taan, melu tai tcrinc lakkaa heti. Kun 
sammutat TERRAIN-tilan se voi 
aiheuttaa pienic nykcyksic, mutta 
se on normaali ilmiu, joka kestcc en 
aikaa, kun auton etu- ja takapyurien 
vetovoima vapautuu.

Nelipyurcvedon (AWD) turvallinen 
kcyttu

VAROITUS
Neliveto
Nelipyurcvetoa vaativat maantie- ja 
maasto-olosuhteet altistavat autosi 
kaikki toiminnot ccrimmciselle rasi-
tukselle normaaleihin maantieolo-
suhteisiin verrattuna. Hidasta ja 
valmistaudu muutoksiin vedossa ja 
koostumuksessa ja pinnan vedossa 
renkaiden alla. Jos sinulla on epcilyk-
sic turvallisuusolosuhteista, 
pyschdy ja harkitse parasta tapaa 
jatkaa.

Clc yritc ajaa syvcssc vedessc tai 
mudassa, sillc se voi sammuttaa 
moottorin ja tukkia pakoputket. 
Clc aja jyrkkcc mckec alas, sillc se 
vaatii auton hallinta vaatia ccrim-
mcisen hyvcc ajotaitoa.

OON058159NR
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Ajaessasi mckec ylus tai alas, aja 
mahdollisimman suoraan. Ole eri-
tyisen varovainen, kun ajat mckec 
ylus tai alas, sillc auto voi pyurch-
tcc ympcri riippuen mcen kalte-
vuudesta, maastosta ja vesi/
mutaolosuhteista.

VAROITUS
Mcet
Jyrkcssc mcessc poikkisuuntaan 
ajaminen voi olla hyvin vaarallista. 
Vaara voi aiheutua pyurcn kulman 
pienistckin muutoksista, jotka voivat 
aiheuttaa auton muuttumisen epc-
vakaaksi tai vaikka jos auto on edel-
leen vakaa ajossa, se voi muuttua 
epcvakaaksi, jos sen liike eteenpcin 
lakkaa. Auto voi pyurchtcc ympcri 
varoittamatta eikc sinulla ole aikaa 
korjata virhettc, joka voi aiheuttaa 
vakavia vammoja tai kuoleman.

Sinun on opettava kccntcmccn 
nelivetoauto. Clc luota kokemuk-
seesi perinteisistc etuvetoau-
toista, kun kccnnct nelivetoista 
autoa. Aluksikin sinun tcytyy ajaa 
nelivetoa hitaammin.

VAROITUS
Neliveto (AWD)
Laske nopeutta kccntyesscsi. Neli-
vetoautojen painopiste on korkeam-
malla kuin perinteisten 
etuvetoautojen, mikc tekee niistc 
helpommin kaatuvia kun ajat kaar-
teissa nopeasti.

OON058160NR
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VAROITUS
Ohjauspyurc
Clc tartu ohjauspyurcn siscpuoleen, 
kun ajat pccllystettyjen teiden ulko-
puolella. Voit satuttaa kctesi ckilli-
sessc ohjausliikkeessc tai 
ohjauspyurcn ponnahtaessa takaisin 
pyurien osuessa maassa oleviin 
esteisiin. Voit menettcc ohjauspyu-
rcn hallinnan

Pidc ohjauspyurcstc aina tiukasti 
kiinni, kun ajat pccllystettyjen tei-
den ulkopuolella.
Varmista, ettc kaikki matkustajat 
kcyttcvct turvavyutc.

VAROITUS
Tuulen vaarat
Jos ajat kovassa tuulessa, ajoneuvon 
korkea painopiste heikentcc 
ohjausominaisuuksia, jolloin sinun on 
hidastettava nopeutta.

VAROITUS
Veden lcpi ajaminen
Aja hitaasti. Jos ajat liian vedessc 
nopeasti, vettc voi pccstc moottori-
tilaan ja kastella sytytysjcrjestel-
mcn, mikc aiheuttaa autosi ckillisen 
pyschtymisen. Jos ncin kcy ja autosi 
on kaltevassa asennossa, se voi kie-
rchtcc ympcri.

HUOMAA
Clc aja veteen jos taso on kor-
keampi kuin auton pohja.
Tarkista jarrujen kunto, kun olet 
pccssyt pois mudasta tai vedestc. 
Paina jarrupoljinta useita kertoja, 
kun liikut hitaasti, kunnes tunnet 
normaalin jarrutuksen palaavan.
Lyhennc mccrcaikaishuollon vclic, 
jos ajat maasto-olosuhteissa, 
kuten hiekassa, mudassa tai 
vedessc (katso osaa "Huolto vaa-
tivissa kcyttuolosuhteissa  
Eurooppa (paitsi Vencjc)" sivulla 
7-17tai "Huolto vaativissa kcyt-
tuolosuhteissa  paitsi Eurooppa 
(mutta sis. Vencjc)" sivulla 7-24). 
Pese aina autosi perusteellisesti 
tien ulkopuolella ajon jclkeen, puh-
dista erityisesti auton pohja.
Koska veto kohdistuu aina 4 pyu-
rccn, renkaiden kunto vaikuttaa 
merkittcvcsti AWD-auton ajetta-
vuuteen. Varmista, ettc autoon 
asennetaan neljc samankokista ja 
-tyyppistc rengasta.
Sellaista autoa, joka on jatkuvasti 
nelivetokcytussc, ei voi hinta 
tavallisella hinausautolla. Var-
mista, ettc on asetettu tasalavai-
selle kuorma-autolle 
siirrettcvcksi.
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VAROITUS
Nelivedolla (AWD) ajaminen

Clc aja kaarteissa liian kovaa.
Clc tee nopeita ohjauspyurcn liik-
keitc, kuten tiukkoja kaistan vaih-
toja tai nopeita, tercvic 
kccnnuksic.
Kaatumisen riski kasvaa suuresti, 
jos menetct autosi hallinnan suu-
rella nopeudella.
Kolarissa henkilullc, joka ei kcytc 
turvavuitc, on huomattavasti 
suurempi riski kuolla, kuin turva-
vuitc kcyttcvcllc henkilullc.
Hallinnan menetys ilmenee usein, 
jos kaksi tai useampia pyuric 
putoaa tien pinnalta ja kuljettaja 
yliohjaa palatakseen kaistalle. Jos 
autosi ajautuu ulos tieltc, clc tee 
tercvic ohjausliikkeitc. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista 
takaisin ajokaistoille.

HUOMIO
Muta tai lumi
Jos toinen etu- tai takapyurc alkaa 
sutia mudassa, lumessa jne., auton 
voi joskus ajaa irti painamalla kaasua 
enemmcn, mutta clc kcytc mootto-
ria jatkuvasti korkealla kierrosnope-
udella, koska se voi vahingoittaa 
nelivetojcrjestelmcc.

Ajaminen hiekassa tai mudassa
Yllcpidc hidasta ja tasaista nope-
utta. Paina kaasu hitaasti varmis-
taaksesi turvallisen ajon (pyurcn 
sutimisen esto)
Scilytc riittcvc turvavcli autosi ja 
edellc olevan ajoneuvon vclillc.
Vchennc auton nopeutta ja tar-
kista aina tieolosuhteet.
Vcltc ylinopeutta, nopeita kiihdy-
tyksic, ckillisic jarrutuksia ja terc-
vic kccnnuksic, jotta estetccn 
kiinni jccminen.
Kun auto juuttuu jcc kiinni 
lumeen, hiekkaan tai mutaa, pyu-
rct eivct ehkc toimi.
Tcmc suojaa vaihteistoa eikc se 
ole toimintahciriu.

HUOMAA
Auton liikuttelu vckisin sen saami-
seksi pois mudasta tai hiekasta voi 
vahingoittaa/ylikuumentaa mootto-
ria tai vahingoittaa/rikkoa vaihteis-
toa, tasauspyurcstuc tai 
nelivetojcrjestelmcc sekc renkaita. 
Jos pyurc luistaa liikaa hiekkaisella/
savisella tiellc, auto voi upota hiek-
kaan/saveen. Jos ncin tapahtuu, 
laita kivi tai puunoksa renkaan alle ja 
koeta saada auto ylus tai yritc 
saada se irti liikuttamalla autoa 
edestakaisin.
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Voimansiirto ylikuumentunut

Kun ajat mutaisilla ja hiekkaisilla 
teillc vaativissa olosuhteissa, 
vaihteisto voi ylikuumentua.
Kun vaihteisto ylikuumenee, tur-
vasuojaustila kytkeytyy ja varoi-
tusviesti "Transmission Hot! Park 
with engine on  (Vaihteisto 
kuuma! Pysckui moottori kcyn-
nissc) tulee LCD-ncyttuun ccni-
merkin kanssa.
Jos tcmc tapahtuu, aja tien sivuun 
turvalliseen paikkaan, pyscytc 
auto mutta jctc moottori kcyntiin, 
paina jarrua ja vaihda auto P 
(pysckuinti) -asentoon, ja anna 
voimansiirron jcchtyc.

Jos jctct tcmcn varoituksen huo-
mioitta, ajo-ominaisuudet voivat 
heikentyc. Saatat kokea ckillisic 
vaihtamisia, toistuvia vaihtamisia 
tai nykimistc. Palataksesi nor-
maaliin ajoon pyscytc auto ja 
kcytc jalkajarrua tai vaihda asen-
toon P (pysckuinti). Anna sitten 
vaihteiston jcchtyc muutaman 
minuutin moottorin kcydessc, 
ennen kuin jatkat ajamista.
Kun viesti Voimansiirto jcchty-
nyt. Jatka ajoa.  tulee nckyviin, 
voit jatkaa ajamista autollasi.

Jos jokin LCD-ncytun varoitusvies-
teistc jatkaa vilkkumista, niin ota 
oman turvallisuutesi takia ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon ja 
anna tarkastaa jcrjestelmc. Kia suo-
sittelee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin luona.

Rengasvaroitukset

Kiinnitc aina huomiota AWD (neli-
veto) -auton renkaisiin.

Kun ajat nelivedolla, veto kohdistuu 
kaikkiin pyuriin ja renkaiden kulumi-
nen vaikuttaa merkittcvcsti auton 
toimintaan:

Vaihtaessasi renkaita varmista, 
ettc kaikkiin neljccn pyurccn tulee 
samankokoiset ja tyyppiset, kulu-
tuspinnaltaan samanlaiset ja 
samanmerkkiset sekc kuorman-
kantokyvyltccn samanlaiset ren-
kaat. Clc kcytc renkaita ja pyuric, 

OMQ4050023FI
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jotka ovat erikokoisia kuin autoon 
alun perin asennetut. Se voi vai-
kuttaa autosi turvallisuuteen ja 
suorituskykyyn, mistc voi aiheu-
tua ohjausvirhe tai kaatuminen, 
josta voi seurata vakavia vam-
moja.
Vaihda etu- ja takarenkaan ase-
maa 10 000 km vclein.
Jokainen rengas tulee tarkistaa 
kuukausittain kylmcnc ja tcytet-
tcvc auton valmistajan auton tie-
tokyltissc tai rengaspainetarrassa 
mccritettyyn ilmanpaineeseen.
AWD (neliveto) -autoissa ketjut on 
asennettava etupyuriin. Se voi 
kuitenkin vahingoittaa AWD-jcr-
jestelmcc, joten pidc ajomatka 
mahdollisimman lyhyenc.

* Katso kohta "Lumiketjut" sivulla 5-
269.

Hinauksen varotoimet

Nelivetoautoa ei saa koskaan hinata 
pyurct maassa. Autoasi on hinat-
tava pyurct nostettuna ja pyurc-
vaunuilla tai alustalaitteistolla, joissa 
kaikki pyurct ovat irti maasta.

* Katso kohta "Percvaunun vetcmi-
nen" sivulla 5-273.

HUOMIO
AWD-autoa ei voi hinata hinauskuy-
dellc. Kcytc pyurien nostoa tai lava-
alustaa.

VAROITUS
Autosi on varustettu renkailla, jotka 
on suunniteltu takaamaan turvalli-
nen ajo ja kcsittely. Clc kcytc ren-
kaita ja vanteita, jotka ovat 
erikokoisia kuin autoon alun perin 
asennetut. Se voi vaikuttaa autosi 
turvallisuuteen ja suorituskykyyn, 
mistc voi aiheutua ohjausvirhe tai 
kaatuminen ja vakavia vammoja. 
Vaihtaessasi renkaita varmista, ettc 
kaikkiin neljccn pyurccn tulee 
samankokoiset ja tyyppiset, kulu-
tuspinnaltaan samanlaiset ja 
samanmerkkiset sekc kuormankan-
tokyvyltccn samanlaiset renkaat.

OMQ4H060011
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VAROITUS
Tunkilla nostettu auto
Kun AWD-autoa nostetaan tunkilla, 
moottoria ei koskaan saa kcynnis-
tcc eikc pyuric saa laittaa pyuri-
mccn.
On vaara, ettc pyurivct renkaat kos-
kevat maahan ja saavat auton pois 
tunkilta ja liikkumaan eteenpcin.

Jatkuva nelipyurcveto-auto on 
testattava erityisessc nelipyurc-
dynamometrissa.

HUOMAA
Clc koskaan kytke seisontajarrua, 
kun teet ncitc testejc.

VAROITUS
Dynamometritestaus
Pysy etccllc auton etupuolelta, jos 
auto on kcynnissc dynamometrillc. 
Se on hyvin vaarallista, sillc auto voi 
loikata eteenpcin ja aiheuttaa vaka-
van vamman tai kuoleman.

HUOMIO
Kun auto nostetaan ylus, clc 
kcytc etu- ja takapyuric erikseen. 
Kaikki neljc pyurcc on kcsiteltcvc.
Jos etu- ja takapyuric tcytyy 
kcsitellc, kun autoa nostetaan, 
seisontajarru on vapautettava.

Jarrujcrjestelmc

Autossa on jarrutehostin, seisonta-
jarru ja eri jarrujcrjestelmic turval-
lista ajoa varten.

Tehostetut jarrut

Autossasi on tehostetut jarrut, jotka 
scctyvct automaattisesti normaa-
lissa kcytussc.

Jos tehostetut jarrut menettcvct 
tehostuksen, koska moottori sam-
muu tai jostain muusta syystc, voit 
edelleen pyscyttcc auton kohdista-
malla enemmcn voimaa jarrupolki-
meen, kuin normaalisti kcyttcisit. 
Pyschtymismatka on kuitenkin 
pitempi.

Kun moottori ei kcy, liscjarruvoima 
vchentyy joka kerta, kun jarrupol-
jinta painetaan. Clc pumppaa jarru-
poljinta, kun tehostimen toiminta on 
keskeytynyt.

Pumppaa jarrupoljinta vain kun on 
vclttcmctuntc scilyttcc ohjauskyky 
liukkailla pinnoilla.

HUOMIO
Jarrupoljin
Clc pidc ajaessasi jalkaa jarrupolki-
mella. Se nostaa jarrulcmputilan 
epcnormaalin korkealle, mikc kulut-
taa liikaa jarrupinnoitusta ja levyc.
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VAROITUS
Jarrutus jyrkcssc mcessc
Vcltc jarrujen kcyttuc pitkcssc tai 
jyrkcssc alamcessc, vaihda sen 
sijaan pienemmclle vaihteelle. Jarru-
jen kcyttcminen jatkuvasti aiheut-
taa jarrujen ylikuumentumista ja voi 
aiheuttaa tilapcisen jarrutusvoiman 
menetyksen.

Mcrct jarrut voivat vaikuttaa auton 
kykyyn hidastaa turvallisesti. Auto 
voi myus vetcc toiselle puolelle, kun 
jarruja kcytetccn. Jarrujen painami-
nen kevyesti ilmaisee, onko niissc 
havaittavissa tctc vaikutusta. Tes-
taa aina jarrusi tcllc tavalla, kun olet 
ajanut syvcn veden lcpi. Kuivaa jar-
rut painamalla jarrupoljinta kevyesti, 
scilytc samalla turvallinen ajono-
peus, kunnes jarrujen toiminta on 
palannut normaaliksi.

Jos jarrut pettcvct

Jos kcyttujarrut vioittuvat ajoneu-
von liikkuessa, voit suorittaa hctc-
pyscytyksen seisontajarrulla. 
Pyschtymismatka on kuitenkin nor-
maalia paljon pitempi.

VAROITUS
Seisontajarru
Clc kcytc seisontajarrua auton 
ollessa liikkeessc paitsi hctctilan-
teessa. Jos kcytct seisontajarrua 
auton ollessa liikkeessc normaalilla 
nopeudella, voit menettcc auton 
hallinnan ckkic. Jos pyscytct auton 
seisontajarrulla, ole varovainen 
kcyttcesscsi jarrua.

Jarrutus kaasulla

Jos kaasupoljin jcc kiinni, paina jar-
rupoljinta vakaasti ja tiukasti hidas-
taaksesi autoa ja laskeaksesi 
moottorin tehoa.

Jos kohtaat tcmcn ilmiun, toimi seu-
raavalla tavalla:
1. Paina jarruja ja pyscytc auto tur-

vallisesti.
2. Siirrc vaihteisto P (pysckuinti) -

asentoon, sammuta moottori ja 
kytke seisontajarru.

3. Tarkasta, ettc mikccn ei haittaa 
kaasupoljinta.

Jos et havaitse mitccn ja vika tois-
tuu, hinauta auto tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
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Jarrulevyjen kulumisen ilmaisin

Kun jarrupalat ovat kuluneet ja ne 
on uusittava, kuulet korkean varoi-
tusccnen etu- tai takajarruista. Voit 
havaita tcmcn ccnen tulevan ja 
menevcn, tai se voi ilmetc milloin 
tahansa, kun painat jarrupoljinta.

Huomaa, ettc jotkin ajo-olosuhteet 
tai ilmastot voivat aiheuttaa jarru-
jen vinkumista, kun ensimmcisen 
kerran (tai kevyellc painalluksella) 
kcytct jarruja. Tcmc on normaalia 
eikc ilmaise ongelmaa jarruissa.

Vaihda etu- ja takajarrupalat aina 
pareittain.

HUOMIO
Vaihda jarrupalat
Clc jatka ajoa kuluneilla jarrupaloilla. 
Jos ajat edelleen kuluneilla jarrupa-
loilla, jarrujcrjestelmc voi kcrsic ja 
seurauksena voi olla kalliita korjauk-
sia.

VAROITUS
Jarrujen kuluminen
Huomioi korkeatajuiset kulumisen 
aiheuttamat ccnet jarruista. Jos et 
huomioi tctc ccnimerkkic, menetct 
lopulta jarrutehon, mikc voi aiheut-
taa vakavan onnettomuuden.

HUOMAA
Vanteille kertyy jarrupulyc myus 
normaaliajo-olosuhteissa. Jonkin 
verran pulyc syntyy vcistcmcttc 
jarrujen kuluessa, mikc liscc jarrujen 
aiheuttamaa melua.

Seisontajarru (jalkatyyppi) (jos kuu-
luu varustukseen)

Seisontajarrun kytkeminen

Kytke aina seisontajarru ennen 
autosta poistumista.

Seisontajarrun kytkentc:
1. Paina tiukasti jarrupoljinta.
2. Paina seisontajarrupoljin mahdol-

lisimman pitkclle.

OMQ4070008
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VAROITUS
VAKAVAN VAMMAN ja KUOLEMAN 
vaaran vchentcmiseksi, clc kcytc 
seisontajarrua kun auto liikkuu, 
paitsi hctctilanteessa. Se voi vauri-
oittaa jarrujcrjestelmcc ja aiheut-
taa onnettomuuden.

Kcsijarrun vapauttaminen

Seisontajarrun vapauttaminen:
1. Paina tiukasti jarrupoljinta.
2. Paina seisontajarru pohjaan, se 

vapautuu automaattisesti.

Jos seisontajarru ei vapaudu tai 
vapautuu vain osittain, suositte-
lemme auton tarkastuttamista 
ammattikorjaamossa.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Aina kun poistut autosta tai pysc-
kuit sen, pyscytc se tcysin ja 
jatka jarrupolkimen painamista. 
Varmista, ettc vaihde on siirretty 
P (pysckuinti) -asentoon ja laita 
virtakytkin sitten LOCK/OFF-
asentoon ja laita virtakytkin sitten 
LOCK/OFF-asentoon.
Jos auton seisontajarrua ei ole 
kytketty kokonaan, auto voi liik-
kua ckkic ja vahingoittaa kcyttc-
jcc ja muita.
CLC KOSKAAN salli kenenkccn sel-
laisen, joka ei tunne autoa, koskea 
seisontajarruun. Jos seisontajarru 
vapautetaan vahingossa, voi 
aiheutua vakavia vammoja.
Vapauta seisontajarru vain, kun 
istut autossa jalkasi tiukasti jarru-
polkimella.

HUOMAA
Clc paina kaasupoljinta, kun sei-
sontajarru on kytkettync. Jos 
paina kaasua seisontajarrun 
ollessa kytkettync, kuulet varoi-
tusccnen. Seisontajarru voi vauri-
oitua.

OMQ4070090L
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Ajaminen seisontajarru kytket-
tync voi aiheuttaa jarrujcrjestel-
mcn ylikuumentumista ja 
ennenaikaista kulumista sekc jar-
ruosien vaurioitumista. Varmista, 
ettc seisontajarru on vapautettu 
ja seisontajarrun varoitusvalo ei 
pala ennen kuin lchdet ajamaan.

VAROITUS
Clc anna matkustajan koskaan 
koskea seisontajarrua. Jos seison-
tajarru vapautetaan vahingossa, 
voi aiheutua vakavia vammoja.

Tarkista seisontajarrun varoitusvalo 
asettamalla virta-avain ON-asen-
toon (clc kcynnistc moottoria). Valo 
syttyy, kun seisontajarru kytketccn 
virta-avaimen ollessa START- tai 
ON-asennossa.

Ennen ajoa on varmistettava, ettc 
seisontajarru on tcysin kytketty ja 
jarrun varoitusvalo on sammunut.

Jos seisontajarrun varoitusvalo jcc 
pcclle, kun seisontajarru on vapau-
tettu ja moottori kcy, jarrujcrjestel-
mcssc voi olla toimintahciriu. 
Vclitun huomio on vclttcmctuntc.

Jos vain mahdollista, lopeta auton 
ajaminen vclittumcsti. Jos se ei ole 
mahdollista, noudata auton kcy-
tussc ccrimmcistc varovaisuutta ja 
jatka ajamista vain niin pitkccn, kun-
nes pccset turvalliseen paikkaan ja 
korjaamoon.

Schkuinen seisontajarru (EPB) (jos 
kuuluu varustukseen)

Kun olet pysckuinyt auton, kytke 
schkuinen seisontajarru (EPB), jotta 
auto ei pccse liikkumaan ulkoisen 
voiman takia.

Seisontajarrun kytkeminen EPB-
kytkimellc

1. Painetaan jarrupoljinta.
2. Vedc EPB-kytkin ylus.

Varmista, ettc varoitusvalo syttyy.

EPB kytkeytyy automaattisesti, jos 
Auto Hold -painike on pccllc, kun 
auto sammutetaan. Voit liscksi 
vetcc EPB-kytkintc sen jclkeen, kun 
on auto sammutettu, EPB kytkey-
tyy pcclle.

WK-23-1
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VAROITUS
Jo lapset jctetccn yksin autoon, 
heillc on vaara aiheuttaa onnetto-
muus ja saada vammoja.
Jo lapset jctetccn yksin autoon, he 
voivat kcynnistcc auton ja lchtec 
liikkeelle, esim. seuraavalla tavalla:

Seisontajarrun vapauttaminen
Vaihto johonkin muuhun kuin P 
(pysckui) -asentoon.
Moottorin kcynnistcminen. He 
voivat myus kcyttcc auton lait-
teita.

Clc koskaan jctc lapsia tai elcimic 
autoon ilman valvontaa.
Pidc clyavain aina mukanasi ja 
lukitse auto, kun poistut autosta.

HUOMAA
Jos auto ei pysy paikollaan jyrkcssc 
mcessc tai hinattaessa percvau-
nua, on toimittava seuraavalla 
tavalla:
1. Kytke EPB-jarru.
2. Vedc EPB-kytkintc ylus yli 3 

sekuntia.

Clc kcytc EPB-jarrua, kun auto liik-
kuu, paitsi hctctilanteessa.

HUOMAA
Napsahtava schkuisen seisontajar-
run ccni voi kuulua kcytettcessc tai 
vapautettaessa EPB.
Tcmc ovat normaalia ja ilmaisee, 
ettc EPB toimii oikein.

Seisontajarrun vapauttaminen 
EPB-kytkimellc

Seisontajarrun vapauttaminen EPB-
kytkimellc
1. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike ON-asentoon.
2. Paina jarrupoljinta.
3. Varmista, ettc vaihde on P-asen-

nossa (pysckuinti).
4. Paina EPB-katkaisinta.
5. Varmista, ettc jarrun varoitus-

valo sammuu.

OMQ4050047
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EPB-jarrun automaattinen vapau-
tus (jos SBW ei varusteena)

EPB vapautuu automaattisesti seu-
raavissa olosuhteissa.

Vaihde asennossa P (pysckuinti)
Paina jarrupoljinta moottorin kcy-
dessc ja vaihda P (pysckuinti) 
asennosta R (peruutus) tai D (ajo) 
-asentoon.
Vaihde N-asennossa (vapaa)
Paina jarrupoljinta moottorin kcy-
dessc ja vaihda pois N (vapaa) -
asennosta R (peruutus) -asen-
toon tai D (ajo) -asentoon.
Automaattivaihteisto
1. Kcynnistc moottori.
2. Kiinnitc kuljettajan turvavyu.
3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti 

tai percluukku.
4. Paina kaasupoljinta, kun vaihde 

on asennossa R (peruutus) tai D 
(ajo) tai manuaalisessa tilassa.

Varmista, ettc jarrun varoitusvalo 
sammuu.

HUOMAA
Oman turvallisuutesi takia voit 
kytkec EPB:n vaikka MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on OFF-asennossa, mutta et voi 
vapauttaa sitc.

Paina oman turvallisuutesi takia 
jarrupoljinta ja vapauta seisonta-
jarru kcsin EPB-kytkimellc, kun 
ajat alamckec tai peruutat.

Clc noudata tctc menettelyc ajaes-
sasi tasamaalla. Auto voi liikkua 
ckkincisesti eteenpcin.

HUOMAA
Jos seisontajarrun varoitusvalo 
palaa edelleen, vaikka EPB on 
vapautettu, tarkistuta jcrjestelmc 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Clc aja autollasi EPB kcytussc. Se 
voi aiheuttaa liiallista jarrupalojen ja 
jarrulevyjen kulumista.

EPB:n automaattinen kytkentc

EPB kytkeytyy pcclle automaatti-
sesti seuraavissa tilanteissa:

Vaihda rinteessc asentoon P 
(pysckuinti).
Sammuta moottori, kun AUTO 
HOLD on aktivoitu.
Kun auto liikahtaa asennossa P 
(pysckuinti).
Seuraavat edellytykset, kun AUTO 
HOLD on aktivoitu:
- Kuljettajan ovi avataan.
- Konepelti avataan.



71

5

5

Ajaminen autollasi Jarrujcrjestelmc

- Takaluukku avataan.
- Auto pyschtyy yli noin 10 

minuutiksi jyrkkccn rinteeseen.
Muut jcrjestelmct pyytcvct

HUOMAA
Schkuisellc seisontajarrulla (EPB) 
varustetuissa autoissa, joissa AUTO 
HOLD-toimintoa kcytetccn ajon 
aikana, jos MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike laitetaan 
OFF-asentoon, EPB kytkeytyy 
automaattisesti. Siksi
AUTO HOLD -toiminto sammuu, kun 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike sammutetaan.

EPB-varoitus

EPB-ncyttcc varoitusviestin ja 
antaa ccnimerkin mccrctyissc olo-
suhteissa.

Jos koetat lchtec liikkeelle paina-
malla kaasupoljinta, EPB on kyt-
ketty eikc se vapaudu 
automaattisesti, kuulet varoitu-
sccnen ja ncyttuun ilmestyy 
viesti.
Jos kuljettajan turvavyu ei ole 
kiinnitetty ja auton konepelti, kul-
jettajan ovi tai takaluukku on auki, 
kuuluu varoitusccni ja varoitus-
viesti tulee nckyviin.

Jos autossa on ongelma, voi kuu-
lua varoitusccni ja varoitusviesti 
voi tulla nckyviin.

Jos ym. tilanne ilmenee, paina jarru-
poljinta ja vapauta EPB painamalla 
EPB-kytkintc.

VAROITUS
Seisontajarrun kcyttu

Clc anna matkustajan koskaan 
koskea seisontajarrua. Jos seison-
tajarru vapautetaan vahingossa, 
voi aiheutua vakavia vammoja.
Seisontajarrun tulee olla tcysin 
kytketty kaikissa autoissa, jotka 
on paikoitettu, jotta auton odot-
tamaton matkustajia ja jalankulki-
joita mahdollisesti vahingoittava 
liikkuminen voidaan vclttcc.

Napsahtava schkuisen seisonta-
jarrun ccni voi kuulua kcytettc-
essc tai vapautettaessa EPB. 
Tcmc ovat normaalia ja ilmaisee, 
ettc EPB toimii oikein.

OMQ4050049FI
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Jos jctct avaimesi pysckuinnin 
toimihenkilulle tai pysckuintiavus-
tajalle, niin varmista, ettc kerrot 
hcnelle miten kcyttcc EPB:tc.
EPB voi kcrsic toimintahciriustc, 
jos ajat EPB pccllc.
Kun vapautat EPB:n automaatti-
sesti painamalla kaasupoljinta, 
paina sitc hitaasti.

Kun muunnos Auto Holdista 
EPB:hen ei toimi oikein, kuuluu 
varoitusccni ja nckyviin tulee viesti.

HUOMAA
Paina jarrupoljinta, kun edellinen 
viesti tulee nckyviin, sillc Auto Hold 
ja EPB eivct ehkc aktivoidu.

Jos EPB kytketccn, kun Auto Hold on 
aktivoitunut elektronisen vakauden-
sccdun (ESC) signaalin vuoksi, kuu-
luu varoitusccni ja nckyviin tulee 
viesti.

EBP-toimintahciriun merkkivalo

Tcmc varoitusvalo syttyy, jos 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike on siirretty ON-asen-
toon, ja se sammuu noin kolmen 
sekunnin kuluttua, jos jcrjestelmc 
toimii normaalisti.

Jos EPB:n toimintahciriun merkki-
valo jcc palamaan, syttyy ajon 
aikana tai ei syty, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
siirretty ON-asentoon, niin tcmc 
ilmaisee, ettc EPB:ssc voi olla toi-
mintahciriu.

OMQ4050056FI
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Jos ncin tapahtuu, tarkastusta jcr-
jestelmc ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

EBP:n toimintahciriun merkkivalo 
voi syttyc, kun ESC-merkkivalo syt-
tyy ilmaisemaan, ettc ESC ei toimi 
oikein, mutta se ei ilmaise toiminta-
hciriutc EPB:ssc.

HUOMAA
EPB-varoitusvalo voi palaa, jos EPB-
kytkin toimii epcnormaalisti. Sam-
muta moottori ja kcynnistc se 
uudestaan muutaman minuutin 
kuluttua. Varoitusvalo sammuu ja 
EPB-kytkin toimii normaalisti. Jos 
EPD-varoitusvalo ei kuitenkaan 
sammu, suosittelemme, ettc 
ammattikorjaamo tarkastaa jcrjes-
telmcn. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Jos seisontajarrun varoitusvalo ei 
syty tai vilkkuu, vaikka, vaikka EPB-
kytkin vedetccn ylus, EPB ei ole kyt-
ketty.

Jos seisontajarrun varoitusvalo vilk-
kuu, kun EPB-varoitusvalo palaa, 
paina EPB-kytkintc ja vedc se sitten 
ylus. Paina se uudelleen alkuperci-
seen asentoonsa ja vedc takaisin 
ylus. Jos EPD-varoitusvalo ei 
sammu, niin suosittelemme, ettc 
ammattikorjaamo tarkastaa jcrjes-
telmcn. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Hctcjarrutus EPB-kytkimen avulla

Jos jarrupolkimessa ilmenee 
ongelma ajon aikana, hctcjarrutus 
on mahdollinen vetcmcllc EPB-kyt-
kin ylus ja pitcmcllc sitc vedettync.

Jarruttaminen on mahdollista vain, 
kun pidct EPB-kytkintc.

VAROITUS
Clc kcytc schkuistc seisontajarrua 
(EPB) kun auto liikkuu, paitsi hctcti-
lanteessa. Jos kcytct EPB-seisonta-
jarrua auton ollessa liikkeessc 
normaalilla nopeudella, voit menet-
tcc auton hallinnan ckkic. Jos 
pyscytct auton EPB-seisontajar-
rulla, ole varovainen kcyttcesscsi 
jarrua.
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HUOMAA
EPB:llc tehdyn hctcjarrutuksen 
aikana seisontajarrun varoitusvalo 
palaa. Tcmc ilmaisee, ettc jcrjes-
telmc on toiminnassa.

Jos havaitset jatkuvaa melua tai 
palaneen hajua, kun EPB:tc on kcy-
tetty hctcjarrutukseen, suositte-
lemme, ettc annat 
ammattikorjaamon tarkastaa jcr-
jestelmcn. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Kun EPB-jarru ei ole vapautunut

Jos EPB ei vapaudu normaalisti, 
suosittelemme, ettc viet auton 
hinausautolla jcrjestelmcn tarkas-
tukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

AUTO HOLD (jos kuuluu varustuk-
seen)

Auto Hold on suunniteltu pitcmccn 
auto paikoillaan, vaikka jarrupoljinta 
ei encc paineta, kun kuljettaja on 
pyscyttcnyt auton painamalla jar-
rua.

Auto Hold-toiminnon kcyttu
1. Paina jarrupoljinta ja kcynnistc 

auto
2. Paina Auto Hold -painiketta. Val-

koinen AUTO HOLD -merkkivalo 
syttyy ja ilmoittaa jcrjestelmcn 
olevan valmiustilassa.

Ennen kuin Auto Hold kytkeytyy, 
kuljettajan oven, takaluukun ja 
konepellin tcytyy olla kiinni.

Kun auto pyschtyy kokonaan pai-
nettaessa jarrupoljinta, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu valkoisesta 
vihrecksi ilmoittamaan, ettc AUTO 
HOLD on kytketty. Auto pysyy pai-
kallaan, vaikka vapautat jarrupolki-
men.

OMQ4050051
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Jos EPB on kcytussc, Auto Hold 
vapautetaan.

Jos painat kaasupoljinta ja vaihde on 
D-asennossa (ajo), R (peruutus) -
asennossa tai kcsikcytussc, niin 
Auto Hold vapautuu automaatti-
sesti, ja auto lchtee liikkeelle. Merk-
kivalo vaihtuu vihrecstc valkoiseksi 
ilmoittaen, ettc Auto Hold on val-
miustilassa ja EPB on vapautettu.

Kun lchdet liikkeelle Auto Hold -toi-
minnosta painamalla kaasupoljinta, 
tarkista aina auton ympcristu.

Paina kaasupoljinta hitaasti, jotta 
liikkeellelchtu on pehmec.

Auto Hold-toiminnon peruminen

Voit peruuttaa Auto Hold -toimin-
non painamalla Auto Hold -kyt-
kintc. AUTO HOLD -merkkivalo 
sammuu.
Voit peruuttaa Auto Hold -toimin-
non, kun auto on paikallaan, pai-
namalla Auto Hold -kytkintc, kun 
pidct jarrupoljinta painettuna.

HUOMAA
Seuraavat ovat tiloja, jolloin Auto 
Hold ei kytkeydy (Auto Hold -valo 
ei muutu vihrecksi ja Auto Hold -
jcrjestelmc pysyy valmiustilassa):
- Kuljettajan ovi on avattu
- Konepelti on avattu
- Takaluukku on auki
- Vaihde on asennossa P (pysc-

kuinti).
- EPB on kcytussc
Oman turvallisuutesi takia Auto 
Hold kytkee automaattisesti 
EPB:n, jos jokin seuraavista 
ehdoista tcyttyy (Auto Hold valo 
pysyy valkoisena ja EPB toimii 
automaattisesti):
- Kuljettajan ovi on avattu.
- Konepelti avautuu.
- Takaluukku on auki
- Auto on paikoillaan yli 10 

minuuttia.
- Auto on jyrkcssc rinteessc.
- Auto on liikkunut muutaman 

sekunnin.
Ncissc tapauksissa jarrun 
varoitusvalo syttyy, AUTO 
HOLD -merkkivalo vaihtuu vih-
recstc valkoiseksi, ja annetaan 
varoitusccni ja viesti ilmoitta-
maan, ettc EPB on kytketty 
automaattisesti. Ennen liik-
keelle lchtemistc on painettava 
jalkajarrupoljinta, ympcristu 
auton lchellc on tarkistettava ja 
seisontajarru on vapautettava 
kcsin EPB-kytkimellc.

OMQ4050053
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Jos AUTO HOLD -merkkivalo palaa 
keltaisena, Auto Hold ei toimi 
oikein. Vie auto ammattikorjaa-
mon tarkastettavaksi. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

VAROITUS
Onnettomuusvaaran vchentcmi-
seksi Auto Hold -jcrjestelmcc ei saa 
aktivoida ajettaessa mckec alas, 
peruutettaessa tai pysckuitcessc 
autoa.

Jos kuljettajan oven, takaluukun tai 
konepellin aukiolon havaitsemistoi-
minnossa on toimintahciriu, Auto 
Hold ei ehkc toimi oikein.

Vie auto ammattikorjaamon tarkas-
tettavaksi. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Voit kuulla naksahduksen tai schku-
jarrun vinkuvan ccnen kcyttcesscsi 
tai vapauttaessasi EPB:n, mutta se 
on normaalia eikc tarkoita, ettc EPB 
toimii virheellisesti.

Varoitusviestit

Auto Hold ncyttcc varoitusviestin ja 
antaa ccnimerkin mccrctyissc olo-
suhteissa.

Kun EPB kytketccn kun Auto Hol-
dista, kuuluu varoitusccni ja ncky-
viin tulee viesti.

Kun muunnos Auto Holdista 
EPB:hen ei toimi oikein, kuuluu 
varoitusccni ja nckyviin tulee viesti.

OMQ4050054FI

OMQ4050055FI



77

5

5

Ajaminen autollasi Jarrujcrjestelmc

HUOMAA
Kun tcmc viesti ncytetccn, Auto 
Hold ja EPB eivct ehkc toimi. Oman 
turvallisuutesi takia paina jarrupol-
jinta.

Jos et painanut jarrupoljinta, kun 
vapautit Auto Holdin painamalla 
[AUTO HOLD]-kytkintc, kuuluu 
varoitusccni ja varoitusviesti tulee 
nckyviin.

Kun painat [AUTO HOLD]-kytkintc, 
niin jos kuljettajan ovi, konepelti ja 
percluukku eivct ole suljettuja, kuu-
luu varoitusccni ja mittariston LCD-
ncytullc nckyy viesti.

Tcllc hetkellc on painettava [AUTO 
HOLD] -kytkintc suljettuasi kuljetta-
jan oven ja konepellin.

Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc 
(ABS)

Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc 
(ABS) estcc pyurien lukkiutumisen. 
Jotta auto pysyy vakaana ja sitc voi 
edelleen ohjata.

ABS (tai ESC) ei estc sopimatto-
mista tai vaarallisista ohjausliik-
keistc aiheutuvia onnettomuuksia. 
Vaikka auton ohjattavuus paranee 
hctcjarrutuksessa, scilytc aina riit-
tcvc turvavcli itsesi ja edessc ole-
vien esineiden vclillc. Auton 
nopeutta on aina vchennettcvc 
hankalissa tieolosuhteissa. Autoa on 
ajettava hitaammin seuraavissa 
olosuhteissa:

Kun ajat epctasaisella, soran tai 
lumen peittcmillc teillc
Kun renkaisiin on asennettu ketjut
Kuin ajat teillc, joiden pinta on 
kuoppainen tai eri korkeuksilla.

Ajettaessa ncissc olosuhteissa 
auton jarrutusmatka kasvaa.

ABS seuraa pyurien nopeutta jatku-
vasti. Jos renkaat menevct lukkoon 
ABS mukauttaa toistuvasti pyuriin 
kohdistuvaa hydraulijarrupainetta.

OMQ4050056FI
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Kun kcytct jarruja olosuhteissa, 
joissa pyurct voivat lukkiutua, saa-
tat kuulla jarruista tik-tik  ccnen 
tai tuntea vastaavaa polkimessa. 
Tcmc on normaalia ja tarkoittaa, 
ettc ABS on aktiivinen.

Jotta saat parhaan hyudyn ABS-jcr-
jestelmcstc hctctilanteessa, clc 
yritc scctcc jarrupainetta clckc 
pumppaa jarruja. Paina jarrupoljinta 
mahdollisimman kovaa, jotta ABS voi 
ohjata jarruihin jakautuvaa voimaa.

HUOMAA
Autosta voi kuulua naksahtava ccni, 
kun auto lchtee liikkeelle kcynnis-
tyksen jclkeen. Tcmc ovat normaa-
lia ja ilmaisee, ettc lukkiutumaton 
jarrujcrjestelmc toimii oikein.

Vaikka autossa on lukkiutumaton 
jarrujcrjestelmc, auto vaatii silti riit-
tcvcn jarrutusmatkan. Scilytc aina 
turvavcli edellc ajavaan ajoneuvoon.

Hiljennc aina kaarteissa. Lukkiutu-
maton jarrujcrjestelmc ei voi estcc 
ylinopeudesta johtuvia onnetto-
muuksia.

Irtonaisilla tai epctasaisilla tienpin-
noilla lukkiutumattoman jarrujcrjes-
telmcn toiminta voi johtaa 
pitempccn pyschtymismatkaan 
kuin ajoneuvoilla, joissa on perintei-
nen jarrujcrjestelmc.

ABS-varoitusvalo pysyy pccllc nokin 
3 sekuntia, kun MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa.

Tcnc aikana ABS suorittaa itsediag-
nostiikan ja valo sammuu, jos kaikki 
on kunnossa. Jos valo jcc palamaan, 
ABS-jcrjestelmcssc voi olla 
ongelma. Ota yhteyttc ammattikor-
jaamoon mahdollisimman pian. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Kun aja tiellc, jossa on heikko pito, 
kuten jcinen tie, ja jarruja on kcy-
tetty jatkuvasti, ABS on jatkuvasti 
aktiivinen ja ABS-varoitusvalo voi 
syttyc. Aja auto tien sivuun turvalli-
seen paikkaan ja pyscytc se.

Kcynnistc auto uudelleen. Jos ABS-
varoitusvalo sammuu, ABS-jcrjes-
telmcn tila on normaali. Muussa 
tapauksessa ABS-jcrjestelmcssc voi 
olla ongelma. Ota yhteyttc ammat-
tikorjaamoon mahdollisimman pian. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.
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HUOMAA
Kun apukcynnistct autosi tyhjcn 
akun takia, auto ei ehkc toimi yhtc 
tasaisesti, ABS-varoitusvalo voi syt-
tyc samaan aikaan. Tcmc johtuu 
matalasta akun jcnnitteestc. Se ei 
tarkoita sitc, ettc ABS-jcrjestelmc 
toimii virheellisesti.

Clc pumppaa jarruja!
Lataa akku ennen kuin ajat 
autolla.

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC)

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) on suunniteltu vakauttamaan 
autoasi kaarreajon aikana.

ESC kohdistaa jarrutusta yksittci-
siin pyuriin ja toimii auton hallinta-
jcrjestelmcn kanssa vakauttamaan 
autoa.

ESC-jcrjestelmc ei estc onnetto-
muuksia. Liian suuri nopeus kaar-
reajossa, ckilliset liikkeet ja vesiliirto 
mcrillc pinnoilla voivat edelleen 
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.

Vain turvallinen ja tarkkaavainen 
kuljettaja voi estcc onnettomuudet 
vclttcmcllc liikkeitc, jotka aiheutta-
vat ajoneuvon pidon menettcmisen. 
Vaikka ESC on asennettu, noudata 
aina normaaleita ajon varotoimia - 
mm. olosuhteisiin nchden turvalli-
sella nopeudella ajaminen.

VAROITUS
Kcytc aina turvavyutc turvallisuu-
den maksimoimiseksi. Oli se kuinka 
kehittynyt tahansa, mikccn jcrjes-
telmc ei voi kompensoida kuljettajan 
virheitc ja/tai ajo-olosuhteita. Aja 
aina vastuullisesti.

ESC on elektroninen jcrjestelmc, 
joka on suunniteltu auttamaan kul-
jettaja scilyttcmccn auton hallin-
nan huonoissa olosuhteissa. Se ei 
korvaa turvallista ajotapaa. Tekijct, 
kuten nopeus, tienolosuhteet ja kul-
jettajan ohjaaminen, voivat kaikki 
vaikuttaa siihen, onnistuuko ESC 
tehokkaasti estcmccn hallinnan 
menetyksen. Olet vastuussa ajami-
sesta ja kccntymisestc turvallisella 
nopeudella ja turvavclin scilyttcmi-
sestc.

OMQ4050058
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Kun kcytct jarruja olosuhteissa, 
joissa pyurct voivat lukkiutua, saa-
tat kuulla jarruista tik-tik  ccnen 
tai tuntea vastaavaa polkimessa. 
Tcmc on normaalia ja tarkoittaa, 
ettc ESC on aktiivinen.

HUOMAA
Autosta voi kuulua naksahtava ccni, 
kun auto lchtee liikkeelle kcynnis-
tyksen jclkeen. Tcmc ovat normaa-
lia ja ilmaisee, ettc schkuinen 
ajovakauden hallinta toimii oikein.

ESC:n kcyttu

ESC ON -tila
Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on kytketty 
ON-asentoon, ESC ja ESC OFF 
merkkivalot syttyvct noin 3 
sekunniksi, kun ESC kytketccn 
pcclle.
Paina ESC OFF -painiketta vchin-
tccn puolisekuntia sen jclkeen, 
kun on kytkenyt auton pcclle 
sammuttaaksesi ESC-jcrjestel-
mcn. (ESC OFF -merkkivalo syt-
tyy). ESC-jcrjestelmcn 
aktivoimiseksi on painettava ESC 
OFF -painiketta (ESC OFF -merk-
kivalo sammuu).
Kun kcynnistct auton voit kuulla 
heikkoa tikittcvcc ccntc. 
Kyseessc on ESC, joka tekee 
automaattista itsetestausta eikc 
se ole merkki ongelmasta.

Kcytun aikana
Kun ESC on toiminnassa, ESC-
merkkivalo vilkkuu.
Kun schkuinen ajovakauden 

hallinta toimii oikein, voit tuntea lie-
vcc sykintcc ajoneuvossa. Tcmc on 
vain jarrujen ohjauksen seurata eikc 
mitccn epctavallista.
Kun aja pois mudasta tai ajat liuk-
kaalla tiellc, kaasupolkimen paina-
minen ei ehkc nousta auton 
kierroslukua (kierrosta minuutissa).

ESC:n kcyttu katkaistu

Tcssc autossa on 2 ESC-tilaa:

Jos auto pyschtyy, kun ESC on 
sammutettu, ESC pysyy 

poissa pccltc. Kun auto kcynniste-
tccn uudelleen, ESC kytkeytyy 
automaattisesti pcclle.

OMQ4050059FI
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ESC pois tila 1
Vedon ohjaustoiminnan sammutta-
miseksi ja vain ESC-jarrujen ohjaus-
toiminnon kcyttcmiseksi on 
painettava ESC OFF -painiketta (ESC 

OFF ) alle 3 sekuntia ja ESC OFF -

merkkivalo (ESC OFF ) syttyy.

ESC pois tila 2
Vedon ohjaustoiminnan ja ESC-jar-
rujen ohjaustoiminnon sammutta-
miseksi on painettava ESC OFF -

painiketta (ESC OFF ) alle 3 

sekuntia. ESC OFF -merkkivalo (ESC 

OFF ) syttyy ja ESC OFF -varoi-
tusccni soi. Tcssc tilassa auton 
vakaudenscctu ei toimi encc.

Merkkivalo

ESC -merkkivalo

ESC OFF -merkkivalo

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike asetetaan ON-
asentoon, merkkivalo syttyy ja ESC-
jcrjestelmc toimii normaalisti.

ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun 
ESC on toimii tai syttyy, kun ESC ei 
voi toimia.

ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ESC kytketccn painikkeella pois 
pccltc.

VAROITUS
Schkuinen ajovakauden hallinta
Aja varovasti, vaikka autossa on 
schkuinen ajovakauden hallinta. Se 
voi vain auttaa sinua scilyttcmccn 
hallinnan mccrctyissc olosuhteissa.

ESC OFF -kcyttu

Kun ajat
ESC:n tulisi olla pccllc pcivittci-
sessc kcytussc aina kun mahdol-
lista.
Kytkecksesi ESC:n pois pccltc ajon 
aikana, paina ESC OFF -painiketta 
ajaessasi tasaisella tien pinnalla.

OMQ4050060FI
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VAROITUS
ESC-kcyttu
Clc koskaan paina ESC OFF -paini-
ketta, kun ESC on toiminnassa (ESC-
merkkivalo vilkkuu).
Jos ESC kytketccn pois pccltc ESC:n 
ollessa toiminnassa, ajoneuvo voi 
luiskahtaa hallinnasta.

HUOMAA
Kun kcytct autoa dynamomet-
rissc, varmista, ettc ESC on pois 
pccltc (ESC OFF -valo palaa). Jos 
ESC on jccnyt pcclle, se voi estcc 
auton nopeuden nousemisen ja 
aiheuttaa vccrcn diagnoosin.
ESCin kytkeminen pois pccltc ei 
vaikuta ABS- tai jarrujcrjestel-
mcn toimintaan.

Alamckijarrun ohjaus (DBC)

Alamckijarrun ohjaus (DBC) -toi-
minto tukee kuljettajaa ajettaessa 
alaspcin jyrkkcc mckec ilman tar-
vetta painaa jarrupoljinta.

Jcrjestelmc kcyttcc automaattisesti 
jarruja pitcckseen auton nopeutena 
4 km/h (2.5mph) ~ 40 km/h (25 
mph) ja kuljettaja voi keskittyc aja-
miseen ajaessaan rinnettc alas.

Kytke DBC aina pois pccltc normaa-
leilla teillc. DBC voi aktivoitua vahin-
gossa valmiustilasta, kun ajetaan 
nopeustuyssyjen lcpi tai tehdccn 
tercvic kccnnuksic.

HUOMAA
DBC:n oletusasento on pois pccltc 
(OFF) aina kun virta-avain on ON-
asennossa.
Jarruissa voi ilmetc melua tai tcri-
ncc, kun DBC aktivoidaan.
Takajarruvalot syttyvct, kun DBC 
aktivoituu.
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DBC:n kcyttu

Tila Merkkivalo Kuvaus

Valmiustila
valaistu

Paina DBC-painiketta, kun auton nopeus on alle 60 
km/h (38 mph). DBC-jcrjestelmc kytkeytyy pcclle 
(ON) ja siirtyy valmiustilaan.
Jcrjestelmcc ei voi kytkec pcclle, kun auton nopeus 
ylittcc 60 km/h (38 mph).

Aktivoitu
vilkkuu

Valmiustilassa se siirtyy kcyttutilaan, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct.

Tien pinnan kaltevuuskulman tulee ylittcc mcc-
rctty arvo
Jarru/kaasupoljinta ei saa painaa.
Auton nopeuden tulee olla vclillc 4 km/h(2,5 mph)  
40 km/h (25 mph)
- 2,5 km/h (1,5 mph)  8 km/h (5 mph) peruutet-

taessa.
Auton kcyttunopeuden ollessa 4 40 km/h (2,5 25 
mph) kuljettaja voi nostaa tai laskea auton nopeutta 
painamalla kaasua tai jarrua.

Tilapcisesti 
pois kcytustc

valaistu

Aktivoidussa tilassa DBC poistuu tilapcisesti kcytustc 
seuraavissa tilanteissa:

Mcki ei ole riittcvcn jyrkkc.
Jarrupoljinta painetaan.
Kun auton nopeus on alueella 40 km/h (25 mph)  
60 km/h (38 mph)

Jos edellc mainitut ehdot eivct tcyty, DBC aktivoituu 
uudelleen automaattisesti.

pois
ei valaistu

DBC kytkeytyy pois pccltc (OFF) seuraavissa tilan-
teissa:

DBC-painiketta painetaan uudelleen.
Kun kaasupoljinta painetaan ja auton ajonopeus 
ylittcc 60 km/h (38 mph)
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VAROITUS
Jos DBC:n keltainen merkkivalo 
palaa, jcrjestelmc on voinut ylikuu-
mentua tai siinc on toimintahciriu. 
Kun varoitusvalo palaa, ja vaikka 
DBC-jcrjestelmc on jcchtynyt, anna 
autosi valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn tarkastettavaksi mahdollisim-
man pian.

HUOMAA
DCB ei ehkc poistu kcytustc jyr-
kissc rinteissc vaikka jarru- tai 
kaasupoljinta painetaan.
DBC ei toimi, kun:
- Vaihde on asennossa P (pysc-

kuinti).
- ESC on aktivoitunut.

Mckilchtuavustajan ohjaus (HAC)

Auto pyrkii vierimccn taaksepcin, 
kun se lchtee liikkeelle jyrkcssc 
mcessc. Mckilchtuavustajan ohjaus 
(HAC) estc autoa vierimcstc taakse-
pcin, kun jarruja painetaan noin 2 
sekuntia.

Jarrut vapautuvat, kun kaasupoljinta 
painetaan tai noin 2 sekunnin kulut-
tua.

HAC aktivoituu vain noin 2 sekun-
niksi, joten kun auto lchtee liikkeelle, 
on painettava kaasupoljinta.

VAROITUS
Jarrupolkimen painaminen mcessc
HAC ei korvaa jarrujen kcyttutar-
vetta, kun auto on pyscytetty ylc-
mckeen. Kun auto seisoo on 
varmistettava, ettc jarrupaine riit-
tcc pitcmccn auton paikoillaan eikc 
se vieri taaksepcin ja aiheuta onnet-
tomuutta. Vapauta jarrupoljin vasta, 
kun olet valmis liikkumaan eteen-
pcin.

Moniturmcysjarru (MCB) (jos kuu-
luu varustukseen)

Moniturmcysjarru ohjaa jarruja 
onnettomuudessa, jossa turvatyy-
nyt aukeavat, jotta lisconnetto-
muuksien vaara voidaan vclttcc.

Jcrjestelmcn kcyttu
Siitc hetkestc, kun turvatyyny 
aukeaa, moniturmcysjarru seu-
raa jarrupolkimen ja kaasupolki-
men painon tehoa lyhyen aikaa. 
Jcrjestelmc toimii, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct:
- Auton nopeus alle 180 km/h 

(112mph) turmcyshetkellc.
- Jarru- tai kaasupoljinta hyvin 

vchcn.
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Kun kuljettaja painaa yli mccrctyn 
tason, kun moniturmcysjarrujcr-
jestelmc on aktiivinen, jarrutus-
teho ohittaa 
moniturmcysjarrujcrjestelmcn 
automaattisen jarrutuksen. Kui-
tenkin jos kuljettaja ottaa jalan 
jarrupolkimelta, moniturmcys-
jarru voi pitcc automaattista jar-
rutusta yllc.

Jcrjestelmc pois pccltc

Moniturmcysjarrutus perutaan seu-
raavissa tilanteissa:

Kaasupoljinta painetaan yli mcc-
rctyn tason.
Auto pyschtyy.
ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta) -jcrjestelmcssc tai elektro-
nisissa laitteissa on 
toimintahciriu.
On kulunut 10 sekuntia siitc, kun 
moniturmcysjarrujcrjestelmc on 
ohjannut jarruja automaattisesti.

VAROITUS
Moniturmcysjarru laskee auton 
nopeutta kolarin jclkeen ja vchen-
tcc toisen kolarin vaaraa, mutta ei 
voi sitc estcc. Voit ajaa pois kola-
ripaikalta painamalla kaasua vclt-
tccksesi muita vaaratilanteita.

Kun moniturmcysjarru on 
pyscyttcnyt auton, jcrjestelmc 
lopettaa jarrujen ohjauksen. Tilan-
teesta riippuen kuljettajan on pai-
nettava kaasu- tai jarrupoljinta 
estcckseen muut onnettomuu-
det.

Auton vakauden hallintajcrjes-
telmc (VSM)

Auton vakauden hallinta (VSM) 
parantaa auton vakautta ja ohjaus-
reaktioita seuraavissa olosuhteissa:

kun ajat liukkaalla tiellc tai
kun kitkakertoimen ero vasem-
man ja oikean pyurcn vclillc 
havaitaan.

VAROITUS
Renkaan/pyurcn koko
Kun vaihdat renkaat ja vanteet, var-
mista, ettc ne ovat samaa kokoa 
kuin alkupercisasennuksen renkaat 
ja vanteet. Jos ajat erikokoisilla ren-
kailla tai vanteille, auton vakauden 
hallintajcrjestelmcn turvallisuusedut 
voivat heiketc.
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VSM:n kcyttu

Kun VSM on kunnolla toiminnassa, 
voit tuntea kevyttc sykettc autossa 
ja/tai epctavallisia ohjausvasteita 
(Schkuinen ohjaustehostin (EPS)). 
Tcmc on vain jarrujen EPS ohjauk-
sen seurausta eikc mitccn epcta-
vallista.

VSM ei toimi, kun:
Mckisillc teillc ajaminen, kuten 
rinteissc tai kallistuksissa
Ajaminen peruuttamalla

ESC OFF-merkkivalo ( ) pysyy 

pccllc mittaristossa
ESC -merkkivalo jcc palamaan 
mittaristossa

VSM pois kcytustc

Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
kecksesi ESC:n pois pccltc, VSM 
kytkeytyy myus pois ja ESC OFF -

merkkivalo ( ) syttyy.

Kytke VMS pcclle painamalla paini-
ketta uudelleen. ESC OFF -merkki-
valo sammuu.

VAROITUS
Auton vakauden hallinta
Aja varovasti, vaikka autossa on 
schkuinen ajovakauden hallinta. Se 
voi vain auttaa sinua scilyttcmccn 
auton hallinnan mccrctyissc olo-
suhteissa.

Toimintahciriun merkkivalo

VSM:n voi deaktivoida, vaikka et 
peru VSM-kcyttuc ESC OFF -painik-
keella. Se ilmoittaa, ettc schkui-
sessc ohjaustehostimessa tai VSM-
jcrjestelmcssc on havaittu jossain 

vika. Jos ESC-merkkivalo ( ) tai 

ES-varoitus pysyy pccllc, vie auto 
ammattikorjaamon tarkastetta-
vaksi. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VSM-jcrjestelmc ei korvaa turval-
lista ajotapaa vaan se on vain lisc-
toiminto. On kuljettajan vastuulla 
aina tarkistaa nopeus ja etcisyys 
edellc ajavaan ajoneuvoon. Pidc aina 
tiukasti ohjauspyurcstc ajon aikana.

Auto on suunniteltu aktivoitumaan 
kuljettajan tarkoituksen mukaan, 
vaikka VSM on asennettu. Noudata 
aina kaikki normaalivarotoimia 
ajaaksesi olosuhteille turvallisella 
nopeudella  hyvcllc sccllc ja 
mcrcllc tiellc.

VAROITUS
Kcytc aina turvavyutc turvallisuu-
den maksimoimiseksi. Oli se kuinka 
kehittynyt tahansa, mikccn jcrjes-
telmc ei voi kompensoida kuljettajan 
virheitc ja/tai ajo-olosuhteita. Aja 
aina vastuullisesti.
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Hctcpyscytyssignaali (ESS) (jos 
kuuluu varustukseen)

Hctcpyscytyssignaalijcrjestelmc 
varoittaa takana olevaa kuljettajaa 
vilkuttamalla jarruvaloja jarruttaen 
samalla voimakkaasti.

Jcrjestelmc aktivoituu, kun:
Auto pyschtyy ckillisesti. (Hidas-
tumisvoima ylittcc 7 m/s2 ja 
ajonopeus ylittcc 55 km/h (34 
mph).)
ABS aktivoituu ja ajonopeus ylit-
tcc 55 km/h (34 mph).

Varoitusvilkku kytkeytyy automaat-
tisesti pcclle (ON) jarruvalojen 
vclcyttcmisen jclkeen:

Kun ajonopeus on alle 40 km/h,
Kun ABS poistetaan kcytustc, ja
Kun ckkijarrutustilanne on ohi.

Varoitusvilkut kytkeytyvct pois 
(OFF):

Kun autolla ajetaan hitaalla nope-
udella tietyn aikaa.

Kuljettaja voi manuaalisesti kytkec 
pois (OFF) varoitusvilkun painamalla 
painiketta.

HUOMAA
Hctcpyscytyssignaali (ESS) -jcrjes-
telmc ei aktivoidu, jos varoitusvilkut 
ovat jo pccllc.

Percvaunun vakautusjcrjestelmc 
(TSA)

Percvaunun vakautusjcrjestelmc 
(TSA) kcytetccn auton vakautusjcr-
jestelmcnc. Percvaunun vakautus-
jcrjestelmc on suunniteltu 
vakauttamaan autoa ja percvau-
nua, kun percvaunu huojuu tai hei-
jaa. Monet eri tekijct voivat saada 
auton huojumaan ja heijaamaan.

Tcllaiset tapaukset tapahtuvat 
yleensc suurella nopeudella, mutta 
huojuntariski on olemassa myus 
sivutuulessa, turmcyksissc tai yli-
kuormitustapauksissa.

Huojunnan aiheuttavat tekijct:
Suuri nopeus
Voimakas sivutuuli
Virheellinen ylikuorma
Ohjauspyurcn ckkincinen liike
Epctasainen tie

Percvaunun vakautusjcrjestelmc 
(TSA) analysoi jatkuvasti auton ja 
percvaunun vakautta. Kun TSA 
havaitsee huokumista, jarru toimi-
vat automaattisesti vakauttamaan 
auton. Kun auto muuttuu vakaaksi, 
TSA ei toimi.
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Jarrutuksen apujcrjestelmc (BAS)

BAS-jcrjestelmcn tarkoitus on 
vchentcc tai vclttcc onnettomuus-
riski. Se tunnistaa edessc olevan 
auton tai jalankulkijan etcisyyden 
anturien avulla (eli tutka ja kamera) 
ja se varoittaa tarvittaessa kuljetta-
jaa onnettomuusriskistc varoitus-
viestillc tai ccnimerkillc.

VAROITUS
Jarrutuksen apujcrjestelmcn (BAS) 
rajoitukset
BAS on tcydentcvc jcrjestelmc eikc 
korvaa turvallista ajotapaa. On kul-
jettajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja etcisyys edellc ajavaan 
ajoneuvoon, jotta AEB-jcrjestelmc 
kcyttu on turvallista.

HUOMAA
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi jarrutuksen apujcrjestel-
mcc (BAS):
Tcmc on vain tcydentcvc jcrjes-
telmc, eikc sitc ole tarkoitettu kor-
vaamaan eikc se korvaa kuljettajan 
ccrimmcistc huomiota ja huolelli-
suutta. Anturin havaitsemisalue ja 
sen havaitsemat esineet ovat rajoi-
tettuja. Kiinnitc aina huomioita 
tieolosuhteisiin.
CLC KOSKAAN aja liian suurella 
nopeudella tieolosuhteisiin nchden 
tai kaarreajossa.

Aja aina varovaisesti estccksesi 
odottamattomat ja ckilliset tapah-
tumat. BAS ei pyscytc autoa tcysin 
eikc estc turmcyksic.

Hyvct jarrutuskcytcnnut

Hyvct jarrutuskcytcnnut auttavat 
pitcmccn matkustajat turvassa ja 
pidentcvct jarrujen ikcc.

Tarkista ennen ajoa, ettc seison-
tajarrua ei ole kytketty eikc sen 
merkkivalo pala.
Ajaminen vedessc voi kastella jar-
rut. Ne voivat kastua myus, kun 
auto pestccn. Mcrct jarrut voivat 
olla vaaralliset! Autosi ei pyschdy 
yhtc nopeasti, jos jarrut ovat 
mcrct. Mcrct jarrut voivat aiheut-
taa auton vetcmisen toiselle puo-
lelle.
Kuvaa jarrut painamalla jarrupol-
jinta kevyesti kunnes jarrutus 
palaa normaaliksi. Noudata varo-
vaisuutta pitccksesi auton hallin-
nassasi koko ajan. Jos jarrujen 
toiminta ei palaa normaaliksi, 
pyschdy niin pian kuin sen voi tur-
vallisesti tehdc, ettc pyydct apua 
ammattikorjaamolta. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
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Clc aja alamckec vaihde vapaalla. 
Se on ccrimmcisen vaarallista. 
Pidc auto aina vaiheella, kcytc 
jarruja hidastukseen ja vaihda sit-
ten pienemmclle vaihteelle tur-
vallisen nopeuden scilyttcmiseksi.
Clc laahaa  jarrupoljinta. Jalan 
pitcminen jarrupolkimella ajon 
aikana voi olla vaarallista, koska 
jarrut voivat ylikuumeta ja 
menettcc tehonsa. Se liscc myus 
jarrukomponenttien kulumista.
Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarruja varovasti ja pidc auto 
kulkemassa suoraan eteenpcin, 
kun hidastat. Kun liikut riittcvcn 
hitaasti jotta on turvallista ajaa 
tien sivuun, niin tee se ja pyschdy 
turvalliseen paikkaan.
Ole varovainen, kun pysckuit 
mckeen. Kytke seisontajarru tiu-
kasti ja laita SBW-kiekko P-asen-
toon. Jos auto on alamckeen pcin, 
kccnnc etupyurct tien reunaki-
veen pcin, jotta auto ei pccse vie-
rimccn.
Jos auto on ylcmckeen pcin, 
kccnnc etupyurct tien reunaki-
vestc poispcin, jotta auto ei pccse 
vierimccn. Jos reunakivec ei ole ja 
auton vieriminen on estettcvc 
muilla keinoilla, pyurct kiilattava.

Joissakin olosuhteissa seisonta-
jarru voi jcctyc kytkettyyn asen-
toon. Tcmc tapahtuu 
todennckuisimmin silloin, kun jar-
ruihin tai niiden lchelle on kerty-
nyt lunta tai jcctc tai jos jarrut 
ovat mcrct. Jos on vaara, ettc 
seisontajarru jcctyy, kcytc sitc 
vain vcliaikaisesti, kun laitat SBW-
kiekon P-asentoon, ja kiilaa taka-
pyurct siten, ettc auto ei pccse 
rullaamaan. Vapauta sitten kcsi-
jarru.
Clc pidc autoa kaltevalla pinnalla 
paikallaan kaasupolkimen avulla. 
Se voi aiheuttaa vaihteiston yli-
kuumenemisen. Kcytc aina jalka- 
tai seisontajarrua.
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Sammutusautomatiikka (Idle 
Stop & Go (ISG)) jcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)

Sammutusautomatiikka (Idle Stop & 
Go (ISG)) jcrjestelmc vchentcc polt-
toaineen kulutusta sammuttamalla 
moottorin aina, kun auto seisoo. 
(Esim.: punainen valo, stop-merkki 
ja liikenneruuhka)

Moottori kcynnisty automaattisesti, 
kun kcynnistysehdot tcyttyvct.

ISG on pccllc aina, kun moottori on 
kcynnissc.

HUOMAA
Kun ISG-jcrjestelmc kcynnistcc 
moottorin automaattisesti, joitakin 
varoitusvaloja (ABS, ESC, ESC OFF, 
EPS tai seisontajarrun varoitusvalo) 
voi syttyc muutaman sekunnin 
ajaksi.
Tcmc johtuu matalasta akun jcnnit-
teestc. Se ei tarkoita, ettc jcrjestel-
mcssc on toimintahciriu.

Auto stop

Jos painat jarrupoljinta ja auto 
pyschtyy, kun ISG on pccllc, moot-
tori sammuu automaattisesti.

Pyscytc auto kokonaan painamalla 
jarrupoljinta, kun vaihde on D (ajo) 
tai N (vapaa) -asennossa.

Moottori sammuu ja vihrec AUTO 

STOP -merkkivalo ( ) syttyy mit-
taristossa.

HUOMAA
Jos avaat konepellin auto stop -
tilassa, tapahtuu seuraavaa:

ISG-jcrjestelmc deaktivoituu (ISG 
OFF -painikkeen valo syttyy).
LCD-ncytullc ncytetccn viesti.

OMQ4050065

OMQ4040520FI
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Jos vaihdat vaihteen N-tilasta D-
tilaan (kcsikcyttu) tai R-tilaan 
painamatta jarrua painamatta, 
kun auto on pyschtynyt auto-
maattisesti, moottori ei kcynnisty 
automaattisesti uudelleen ja kuu-
let ccnihclytyksen. Kun ncin kcy, 
paina jarrupoljinta kcynnistcck-
sesi auton.

Auto start

Kun ISG-sammuttaa moottorin 
automaattisesti, moottori kcynnis-
tyy uudelleen vain, jos kuljettaja 
tekee jonkin seuraavista toimista:

Vapauta jarrupoljin.
Siirrc vaihde R (peruutus) -asen-
toon tai kcsikcyttuun, kun painat 
jarrupoljinta.

Moottori kcynnistyy ja vihrec AUTO 

STOP -merkkivalo ( ) sammuu 

mittaristossa.

Moottori kcynnistyy automaatti-
sesti uudelleen ilman toimia, jos 
jokin seuraavista tapahtuu:

Jarrujen alipaine on matala.
Moottori on pyschtynyt noin 5 
minuutin ajaksi.
Ilmastointi on pccllc (ON) puhalti-
men nopeus asetettuna suurim-
paan asentoon.
Tuulilasin huurteenpoisto on 
pccllc (ON).
Akun varaus on vchissc.
Ilmastointilaitteen jcchdytyksen- 
ja lcmmityksen suorituskyky on 
puutteellinen.
Auto siirtyy P (pysckuinti) -vaih-
teelle, kun Auto Hold on aktivoitu.
Ovi on avattu tai turvavyu avattu, 
kun Auto Hold on aktivoitu.
EPB-kytkentc on painettu, kun 
Auto Hold on aktivoitu.

OMQ4050062FI OMQ4050265L



Ajaminen autollasi

925

Sammutusautomatiikka (Idle Stop & Go (ISG))
jcrjestelmc

Kcyttutilanne

ISG toimii seuraavilla ehdoilla:
Kuljettajan turvavyu on kiinni-
tetty.
Kuljettajan ovi ja konepelti ovat 
suljettuja.
Jarrujen alipaine on riittcvc.
Akun anturi on aktivoitu ja akun 
varaus on riittcvc.
Ulkoilman lcmputila ei ole liian 
matala tai liian korkea.
Autoa ajetaan tasaisilla nopeuk-
silla ja pyscytetccn.
Ilmastointilaitteen ohjaus tcyttcc 
ehdot.
Auto on riittcvcsti lcmmennyt.
Kallistus on vchittcistc.
Ohjauspyurcc on kccnnetty alle 
180 astetta ja auto pyschtyy.

HUOMAA
Jos ISG-jcrjestelmc ei tcytc kcyt-
tuehtoja, ISG-jcrjestelmc deakti-
voituu. Valo ISG OFF-painikkeella 
syttyy ja viesti "Auto Stop condi-
tions not met  (Auto Stop -ehtoja 
ei tcytetty) tulee LCD-ncyttuun.
Jos valo tai varoitusviesti aktivoi-
tuu jatkuvasti, tarkista kcyttueh-
dot.

ISG-jcrjestelmcn deaktivointi

Jos haluat deaktivoida ISG-jcrjes-
telmcn, paina ISG OFF -painiketta. 
ISG OFF -painikkeen valo syttyy.
Jos painat ISG OFF-painiketta 
uudelleen, ISG aktivoituu ja valo 
ISG OFF-painikkeella sammuu.

ISG toimintahciriu

ISG ei ehkc toimi, kun ISG:n liittyvcn 
anturin tai jcrjestelmcn virhe tapah-
tuu.

OMQ4040435

OMQ4050065
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Tclluin tapahtuu seuraavaa:

Keltainen AUTO STOP ( ) -

merkkivalo kojetaulussa palaa vil-
kuttuaan 5 sekuntia.
ISG OFF -painikkeen valo syttyy.

Kun moottori on ISG-tilassa, moot-
tori voi kcynnistyc ilman kuljettajan 
toimintaa. Ennen autosta poistu-
mista ja moottoritilassa tehtcvic 
toimia moottori on sammutettava 
laittamalla MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike OFF-asen-
toon.

HUOMAA
Jos akku on kytketty uudelleen tai 
vaihdettu, ISG ei ehkc toimi heti. Jos 
haluat kcyttcc ISG-toimintoa, akku-
anturi on kalibroitava noin 4 tunnin 
ajan sytytysvirta katkaistuna. 
Kcynnistc ja sammuta moottori 2-3 
kertaa kalibroinnin jclkeen.

Integroitu ajotilan ohjausjcrjes-
telmc

Ajotila

Ajotila voidaan valita kuljettajan 
suosikkiasetusten tai tieolosuhtei-
den mukaan.

HUOMAA
Jos mittaristossa on ongelma, ajotila 
on COMFORT-tila eikc sitc voi vaih-
taa ECO-tilaan tai SPORT-tilaan.

Tila muuttuu, kun DRIVE MODE -
painiketta painetaan.

OMQ4050066

OMQ4050287L
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Kun COMFORT-tila on valittuna, sitc 
ei ncytetc mittaristossa.

ECO-kcyttutila:
ECO-tila parantaa polttoainete-
hokkuutta ympcristuystcvcllistc 
ajamista varten.
COMFORT-tila:
COMFORT-tila tarjoaa pehmecc 
ajoa ja mukavaa matkaa.
SPORT-kcyttutila:
SPORT-tila tarjoaa urheilullista 
mutta tiukkaa ajoa.

Ajotapa vaihtuu COMFORT-tilaan, 
kun moottori kcynnistetccn uudes-
taan. Kuitenkin paitsi silloin kun se 
on ECO- ja SMART-tilassa. ECO-tila 
ja SMART-tila scilyvct, kun auto 
kcynnistetccn uudelleen.

Kun muutat ajotapaa, clykcs 
vakionopeussccdin (SCC) reagoi eri 
tavalla. (jos kuuluu varusteisiin)

ECO-tila

Kun ajotilaksi on valittu ECO, 
niin moottorin ja voimansiir-

ron ohjauslogiikat muutetaan mak-
simoimaan polttoainetehokkuus.

Aina kun ECO-tila valitaan kcyttc-
mcllc DRIVE MODE -painiketta, 
ECO-merkkivalo syttyy.

Aina kun moottori kcynnistetccn 
uudelleen, ajotila pysyy ECO-
tilassa.

HUOMAA
Polttoainetaloudellisuus riippuu kul-
jettajan ajotavoista ja tieolosuh-
teista.

Kun ECO-tila aktivoidaan:
Kiihdytysvaste voi olla hieman 
heikompi, kun kaasupoljinta pai-
netaan kohtuullisesti.
Ilmastointilaiteen suorituskyky voi 
olla rajoitettu.
Automaattivaihteiston vaihtoku-
vio voi muuttua.
Moottorin ccni voi voimistua.

Yllc olevat tilanteet ovat normaaleja 
tilanteita kun ECO-tila on kcytussc, 
jotta polttoainetalous parantuisi.

EOC-tilan kcytun rajoitus:
Jos seuraavat ehdot tcyttyvct kun 
ECO-tila on kcytussc, jcrjestelmcn 
toimintaa rajoitetaan, vaikka ECO-
ilmaisimessa ei ncy muutosta.

Kun jcchdytysnesteen lcmputila 
on matala:
Jcrjestelmcc rajoitetaan, kunnes 
moottorin suorituskyky palaa 
normaaliksi.
Ajettaessa mckec ylus:
Jcrjestelmcn tehotuotto on rajoi-
tettu ylcmckeen ajettaessa, 
koska moottorin vccntuvoimaa 
rajoitetaan.

Ajotila SCC-vaste

COMFORT Normaali

ECO Hidas

SPORT Nopea

SMART Normaali
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Kun kaasupoljinta painetaan poh-
jaan muutaman sekunnin ajaksi:
Jcrjestelmc on rajoitettu arvioi-
den, ettc kuljettaja haluaa lisctc 
nopeutta.

SPORT-tila

SPORT-tila hallitsee ajo-
dynamiikkaa scctcmcllc 

automaattisesti ohjausvoimaa, 
moottoria ja vaihteiston ohjauslo-
giikkaa ajosuorituskyvyn paranta-
miseksi.

Aina kun SPORT-tila valitaan 
kcyttcmcllc DRIVE MODE -paini-
ketta, SPORT-merkkivalo syttyy.
Aina kun moottori kcynnistetccn 
uudelleen, ajotila palaa COMFORT-
tilaan. Jos halutaan SPORT-tila, 
valitse uudelleen SPORT-kohta 
DRIVE MODE -painikkeella.
Kun SPORT-tila aktivoidaan:
- Moottorin kierrosluku pysyy 

pitempccn korkeammalla 
vaikka kaasupoljin vapautetaan

- Yluspcin vaihtamisia viivcste-
tccn kiihdytettcessc

HUOMAA
SPORT-tilassa polttoainetalous voi 
heikentyc.

SMART-tila

SMART-tila valitsee 
sopivan ajotilan ECO-, 

COMFORT- ja SPORT-tilasta arvioi-
malla kuljettajan ajotapaa (eli talou-
dellinen tai aggressiivinen 
(urheilullinen)) jarrupolkimen paina-
misesta tai ohjauspyurcn kcytustc.

Paina ESC OFF -painiketta valitak-
sesi SMART -tilan. Kun SMART-
tila on valittuna, sitc ei ncytetc 
mittaristossa.
SMART-tilaa ohjaa automaatti-
sesti auton ajoa, kuten vaihteen 
vaihtokuvioita ja moottorin vccn-
tuc kuljettajan ajotapojen 
mukaan.

HUOMAA
Kun ajat autoa rauhallisesti 
SMART-tilassa, ajotilaksi tulee 
ECO polttoainetehokkuuden 
parantamiseksi. Todellinen poltto-
aineenkulutus voi kuitenkin poi-
keta ajotilanteen vuoksi (eli ylc/
alamcki, auton kiihdytys/hidas-
tus).
Kun ajat dynaamisesti SMART-
tilassa jarruttaen ckkic tai kccn-
tyesscsi tiukasti, ajotilaksi tulee 
SPORT-tila. Se voi kuitenkin lisctc 
polttoaineen kulutusta.
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Eri ajotilanteita, joissa voi kohdata 
SMART-tilan.

Ajotapa muuttuu automaattisesti 
ECO-tilaan jonkin ajan kuluttua, 
kun painat kaasupoljinta hellcva-
raisesti. (Ajotapasi luokitetaan 
taloudelliseksi).
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART ECO -tilasta SMART COM-
FORT-tilaan jonkin ajan kuluttua, 
kun painat kaasupoljinta terc-
vcsti tai toistuvasti.
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART COMFORT-tilaan samalla 
ajotyylillc, kun auto alkaa ajaa 
ylcmckec mccrctyllc kulmalla. 
Ajotapa palaa SMART ECO-tilaan, 
kun auto palaa tasaiselle tielle.
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT-tilaan, kun kiihdy-
tct rivakasti ja kcytct ohjauspyu-
rcc usein. (Ajotapasi luokitetaan 
urheilulliseksi). Tcssc ajotavassa 
autosi ajaa alemmalla vaihteella 
nopeaa kiihdytystc/hidastusta 
varten ja moottorijarrutus kas-
vaa.
Voit tuntea edelleen moottorijar-
rutuksen tehon, kun vapautat 
kaasupolkimen SMART SPORT -
tilassa. Tcmc johtuu siitc, ettc 
auto pysyy pienellc vaihteella 
mccrctyn ajan seuraavaa kiihdy-
tystc varten. Ncin se on normaali 
ajotilanne eikc toimintahciriun 
ilmaisu.

Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaan vain anka-
rissa ajotilanteissa. Useimmissa 
normaaleissa ajotilanteissa ajoti-
laksi valikoituu joko SMART ECO 
tai SMART COMFORT.

SMART-tilan rajoitus
SMART-tila voi olla rajoitettu seu-
raavissa tilanteissa. (OFF-merkki-
valo syttyy ncissc tilanteissa.)

Vakionopeussccdin on aktivoitu::
Vakionopeussccdin voi deakti-
voida SMART-tilan, kun autoa 
ohjaa clykkccn vakionopeussccti-
men jcrjestelmcn nopeusasetus. 
(SMART-tila ei deaktivoidu vain 
aktivoimalla vakionopeussccdin-
jcrjestelmc).
Vaihteistouljy ccrimmcisen kuu-
maa tai kylmcc.
SMART-tilan voi aktivoida useim-
mista normaaleista ajotiloista. 
Kuitenkin vaihteistouljyn ccrim-
mcisen korkea/matala lcmputila 
voi katkaista SMART-tilan vcliai-
kaisesti, koska vaihteiston tila on 
normaalikcyttuehtojen ulkopuo-
lella.

Clykcs vaihto osamatkamittarissa 
(jos kuuluu varustukseen)

Valitse osamatkamittari-tila mitta-
riston LCD-ncytullc ja siirry clyk-
kccn vaihdon ncytulle. Kuljettaja voi 
nchdc valitun ajotilan, jonka SMART-
tila on kytkenyt automaattisesti.
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Kuljettajan valitsema ajotila ja ajo-
tyylimittarin ncyttcmc kuljettajan 
ajotyyli nckyvct ncytullc.

Kuljettaja tyylimittari SPORT-
tilassa

Keskellc on standardiajotapa, vasen 
puoli on Econ. - ja oikea Dynamic -
ajotapa.

Kun kuljettajan ajotyylin mittarin 
vasen puoli tcyttyy jonkin ajan 
kuluttua ja SMART ECO -ajotapa 
aktivoituu automaattisesti. Kun kul-
jettajan ajotyylin mittarin oikea 
puoli tcyttyy ja urheilullinen ajotapa 
havaitaan, SMART SPORT -ajotapa 
aktivoituu.

Jotta voit scilyttcc SMART ECO -
tilan polttoainetehokkuutta varten 
aja siten, ettc mittarin vasen puoli 
on tcynnc.

OMQ4050284FI
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Integroitu ajotilan ohjausjcrjes-
telmc (AWD)

Ajotila voidaan valita kuljettajan 
suosikkiasetusten tai tieolosuhtei-
den mukaan.

Ajotila aktivoidaan kccntcmcllc nup-
pia.

Ajotila muuttuu aina, kun nuppia 
kccnnetccn.

COMFORT-tila: COMFORT-tila tar-
joaa pehmecc ajoa ja mukavaa 
matkaa.

Tyyppi A

Tyyppi B

SPORT-tila: SPORT-tila tarjoaa 
urheilullista mutta tiukkaa ajoa.

Tyyppi A

Tyyppi B

OMQ4050261

OMQ4050231

OMQ4050260

OMQ4050256

OMQ4050258
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ECO-tila: ECO-tila parantaa polt-
toainetehokkuutta ympcristuys-
tcvcllistc ajamista varten.

Tyyppi A

Tyyppi B

SMART-tila: SMART-tila scctcc 
automattisesti ajotilan (ECO ↔ 
COMFORT ↔ SPORT) kuljettajan 
ajotapojen mukaan.

Tyyppi A

Tyyppi B

Ajotapa scctyy COMFORT- tai ECO-
tilaan, kun moottori kcynnistetccn 
uudestaan. Jos se on COMFORT/
SPORT-tilassa COMFORT/ SPORT-
tila scctyy, kun moottori kcynniste-
tccn uudelleen.

Jos se on Eco-tilassa, Eco-tila scc-
tyy, kun moottori kcynnistetccn 
uudelleen.

OMQ4050232

OMQ4050257

OMQ4050233

OMQ4050259
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SMART-tila SMART-tila valitsee sopi-
van ajotilan ECO-, COM-
FORT- ja SPORT-tilasta 
arvioimalla kuljettajan ajo-

tapaa (eli rauhallinen tai dynaami-
nen) jarrupolkimen tai ohjauspyurcn 
kcytustc.

Kccnnc nuppia aktivoidaksesi 
SMART-tilan. Kun SMART-tila on 
aktivoitunut, sitc ei ncytetc mit-
taristossa.
Auto kcynnistyy ECO-tilassa, kun 
moottori on sammutettu SMART-
tilassa.
SMART-tilaa ohjaa automaatti-
sesti auton ajoa, kuten vaihteen 
vaihtokuvioita, moottorin vccn-
tuc kuljettajan ajotapojen 
mukaan.

HUOMAA
Kun ajat autoa rauhallisesti 
SMART-tilassa, ajotilaksi tulee 
ECO polttoainetehokkuuden 
parantamiseksi. Todellinen poltto-
aineenkulutus voi kuitenkin poi-
keta ajotilanteen vuoksi (eli ylc/
alamcki, auton kiihdytys/hidas-
tus).
Kun ajat dynaamisesti SMART-
tilassa jarruttaen ckkic tai kaar-
taessasi tiukasti, ajotilaksi tulee 
SPORT-tila. Se voi kuitenkin lisctc 
polttoaineen kulutusta.

OMQ4050284FI

OMQ4050285FI

OMQ4050286FI



101

5

5

Ajaminen autollasi Integroitu ajotilan ohjausjcrjestelmc (AWD)

Eri ajotilanteita, joissa voi kohdata 
SMART-tilan.

Ajotapa muuttuu automaattisesti 
ECO-tilaan jonkin ajan kuluttua, 
kun painat kaasupoljinta hellcva-
raisesti. (Ajotapasi luokitetaan 
pehmecksi).
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART ECO -tilasta SMART NOR-
MAL-tilaan jonkin ajan kuluttua, 
kun painat kaasupoljinta terc-
vcsti tai toistuvasti.
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART COMFORT-tilaan samalla 
ajotyylillc, kun auto alkaa ajaa 
ylcmckec mccrctyllc kulmalla. 
Ajotapa palaa SMART ECO-tilaan, 
kun auto palaa tasaiselle tielle.
Ajotapa muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT-tilaan, kun kiihdy-
tct rivakasti ja kcytct ohjauspyu-
rcc usein. (Ajotapasi luokitetaan 
urheilulliseksi). Tcssc ajotavassa 
autosi ajaa alemmalla vaihteella 
nopeaa kiihdytystc/hidastusta 
varten ja moottorijarrutus kas-
vaa.
Voit tuntea edelleen moottorijar-
rutuksen tehon, kun vapautat 
kaasupolkimen SMART SPORT -
tilassa. Tcmc johtuu siitc, ettc 
auto pysyy pienellc vaihteella 
mccrctyn ajan seuraavaa kiihdy-
tystc varten. Ncin se on normaali 
ajotilanne eikc toimintahciriun 
ilmaisu.

Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaan vain anka-
rissa ajotilanteissa. Useimmissa 
normaaleissa ajotilanteissa ajoti-
laksi valikoituu joko SMART ECO 
tai SMART COMFORT.

SMART-tilan rajoitus
SMART-tila voi olla rajoitettu seu-
raavissa tilanteissa. (OFF-merkki-
valo syttyy ncissc tilanteissa.)

Kuljettaja vaihtaa vaihdetta kcsin. 
Se deaktivoituu SMART-tilassa.
Vakionopeussccdin aktivoituu: 
Vakionopeussccdin voi deakti-
voida SMART-tilan. Vakionopeus-
sccdin scctcc korkeamman 
jcrjestelmcn, se alkaa ohjata 
auton nopeutta ja katkaisee 
SMART-tilan toiminnan. (SMART-
tila ei katkea vain aktivoimalla 
vakionopeussccdinjcrjestelmcn).
Vaihteistouljy ccrimmcisen kuu-
maa tai kylmcc. SMART-tilan voi 
aktivoida useimmista normaa-
leista ajotiloista. Kuitenkin vaih-
teistouljyn ccrimmcisen korkea/
matala lcmputila voi katkaista 
SMART-tilan vcliaikaisesti, koska 
vaihteiston tila on normaalikcyt-
tuehtojen ulkopuolella.
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SPORT-tila

SPORT-tila hallitsee ajody-
namiikkaa scctcmcllc 
automaattisesti ohjausvoi-
maa, moottoria ja vaih-

teiston ohjauslogiikkaa 
ajosuorituskyvyn parantamiseksi.

Kun SPORT-tila on valittu nuppia 
kccntcmcllc, SPORT-merkkivalo 
(oranssi) syttyy.
Aina kun moottori kcynnistetccn 
uudelleen, ajotila palaa COMFORT-
tilaan. Jos halutaan SPORT-tila, 
valitse uudelleen SPORT-tila 
nupilla.
Kun SPORT-tila aktivoidaan:
- Moottorin kierrosluku pysyy 

pitempccn korkeammalla 
vaikka kaasupoljin vapautetaan.

- Yluspcin vaihtamisia viivcste-
tccn kiihdytettcessc.

HUOMAA
SPORT-tilassa polttoainetalous voi 
heikentyc.

ECO-tila

Kun ajotilaksi on valittu 
ECO, niin moottorin ja voi-
mansiirron ohjauslogiikat 
muutetaan maksimoi-

maan polttoainetehokkuus.
Kun ECO-tapa on valittu nuppia 
kccntcmcllc, ECO -merkkivalo 
(vihrec) syttyy.

Jos auto on asetettu ECO-tilaan, 
niin kun moottori sammutetaan ja 
kcynnistetccn, ajotila-asetus 
pysyy ECO-tilassa.

HUOMAA
Polttoainetaloudellisuus riippuu kul-
jettajan ajotavoista ja tieolosuh-
teista.

Kun ECO-tila aktivoidaan:
Kiihdytysvaste voi olla hieman 
heikompi, kun kaasupoljinta kcy-
tetccn kohtuullisesti.
Automaattivaihteiston vaihtoku-
vio voi muuttua.

Yllc olevat tilanteet ovat normaaleja 
tilanteita kun ECO-tila on kcytussc, 
jotta polttoainetalous parantuisi.

EOC-tilan kcytun rajoitus:
Jos seuraavat ehdot tcyttyvct kun 
ECO-tila on kcytussc, jcrjestelmcn 
toimintaa rajoitetaan, vaikka ECO-
ilmaisimessa ei ncy muutosta.

Kun autoa ajetaan manuaalisessa 
vaihtotilassa.
Jcrjestelmc toimii rajoitetusti 
vaihtoasennon perusteella.
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Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja (FCA) (vain etukamera) (jos 
kuuluu varustukseen)

Perustoiminto

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
on suunniteltu auttamaan havaitse-
maan ja seuraamaan edessc olevaa 
ajoneuvoa tai auttamaan jalankulki-
jan havaitsemisen ja varoittamaan 
kuljettajaa vclittumcstc turmcyksen 
vaarasta varoitusviestin ja ccniva-
roituksen avulla, ja tarvittaessa 
suorittamaan hctcjarrutuksen.

Havaitsemisanturi

Etukamera

HUOMIO
Yllcpidc havaitsemisanturien opti-
maalista toimintaa seuraavilla varo-
toimilla:

Clc koskaan pura havaitsemisan-
turia tai anturikokoonpanoa ja 
vcltc siihen kohdistuvia iskuja.
Clc koskaan asenna mitccn lisc-
laitteita tai tarroja tuulilasiin, tai 
scvytc tuulilasia.
Jos havaintoanturit on vaihdettu 
tai korjattu, vie auto valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastukseen.
Kiinnitc erityisen tarkkaa huo-
miota etukameran pitcmiseen 
kuivana.
Clc koskaan aseta heijastavia esi-
neitc (esim. valkoista paperia, pei-
lic) kojelaudan pcclle. Kaikki 
valoheijastukset voivat estcc toi-
minnon toimimasta oikein.

OMQ4AH050240

OMQ4H050009
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Toiminto-asetukset

Asetukset

Etuturvallisuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
'Kuljettajan avustus → Etuturvalli-
suus  asetusvalikossa kunkin toimin-
non kcyttcmisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.

Valinnalla "Active Assist" (Aktiivi-
nen avustaja) toiminto varoittaa 
kuljettajaa varoitusviestillc, ccni-
varoituksella ja ohjauspyurcn 
vcrincllc turmcyksen riskitasosta 
riippuen. Jarruavustajaa kcyte-
tccn turmcysvaaran mukaan.
Valinnalla "Warning Only" (Vain 
varoitus) toiminto varoittaa kul-
jettajaa varoitusviestillc, ccni-
merkillc ja ohjauspyurcn tcrincllc 
kolaririskin tasosta riippuen. Jar-
rutusavustaja ei aktivoidu.

Jos valitaan "Off" (Pois), toiminto 

kytkeytyy pois. Kojelaudan ( )-

varoitusvalo syttyy.

Kuljettaja voi seurata etuturmcyk-
sen vclttcmisavustajan ON/OFF-
tilaa Asetukset-valikossa. Jos 

( )-varoitusvalo jcc palamaan, 

kun toiminto on pccllc, anna valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa 
toiminto.

VAROITUS
Aina kun moottori kcynnistetccn, 
etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy pcclle. Kuitenkin jos 'Off' 
on valittu moottorin uudelleen 
kcynnistyksen jclkeen, kuljettajan 
tulee aina seurata ympcristuc ja 
ajaa varovasti.

HUOMIO
Jos 'Vain varoitus  on valittu, jar-
rutusta ei tehosteta.
Ohjauspyurcn tcrincn voi kytkec 
pcclle ja pois,. Valitse asetusvali-
kossa Driver Assistance → Haptic 
Warning  (Kuljettajan avustus → 
tuntoaistivaroitus) tai peru sen 
valinta.

OMQ4AH050344FI
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HUOMAA
Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy pois kun ESC kytketccn 
pois pccltc painamalla pitkccn ESC 

OFF -painiketta. Kojelaudan ( )-

varoitusvalo syttyy.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava 'Kuljettajan avus-
tus → Varoituksen ajastus  
asetusvalikossa, jotta alun perin 
sccdettyc etuturmcyksen vclttc-
misavustajan varoituksen aktivoin-
tiajatusta voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050334FI

OMQ4AH050335FI
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HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tus koskee kaikkia etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan toimintoja.
Vaikka Normal  (Normaali) on 
valittuna varoituksen ajastustoi-
minnolle, jos edessc oleva auto 
pyschtyy ckillisesti, alustava 
varoitusaika saattaa tuntua myu-
hciseltc.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Varoituksen ajastus- ja Varoi-
tuksen ccnenvoimakkuus 
scilyttcvct viimeisen asetuksen.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
perustoiminto on varoittaa ja hallita 
ajoneuvoa turmcystasosta riip-
puen: "Collision Warning (Turmcys-
varoitus), "Emergency Braking" 
(Hctcjarrutus) ja "Stopping vehicle 
and ending brake control" (Ajoneu-
von pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen).

Turmcysvaroitus

Kuljettajan varoittamiseksi tur-
mcyksestc mittaristoon tulee 
varoitusviesti Turmcysvaroitus , 
ccnimerkki soi ja ohjauspyurc 
tcrisee.
Jos edessc havaitaan ajoneuvo, 
toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 10 180 km/h (6
112 mph).
Jos edessc havaitaan jalankulkija, 
toiminto toimii, kun ajoneuvosi 
nopeus on noin 10 60 km/h (6
37 mph).
Jos 'Aktiivi avustus  on valittu, jar-
rutusta voidaan tehostaa.

OMQ4050071FI
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Hctcjarrutus

Kuljettajan varoittamiseksi hctc-
jarrutuksen tehostamisesta mit-
taristoon tulee varoitusviesti 
Hctcjarrutus , ccnimerkki soi ja 
ohjauspyurc tcrisee.
Jos edessc havaitaan ajoneuvo, 
toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 10 60 km/h (6 37 mph).
Jos edessc havaitaan jalankulkija, 
toiminto toimii, kun ajoneuvosi 
nopeus on noin 10 60 km/h (6
37 mph).
Hctcjarrutustilanteessa, toiminto 
auttaa estcmccn turmcyksen 
ajoneuvon tai jalankulkijan kanssa 
voimakkaalla jarrutustehon 
liscyksellc.

Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

Kun ajoneuvo pyscytetccn hctc-
jarrutuksella, varoitusviesti Aja 
varovasti  ilmestyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa tchden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarru-
poljinta ja tarkistaa ympcristu.
Jarrujen ohjaus pccttyy, jos auto 
on pyscytetty hctcjarrutuksen 
avulla noin 2 sekunnin aikana.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.

OMQ4050072FI

OMQ4040504FI
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Jos "Active Assist" (Aktiivinen 
avustaja) tai Warning Only" (Vain 
varoitus) on valittuna, ja kun ESC 
kytketccn pois pccltc painamalla 
pitkccn ESC OFF -painiketta, etu-
turmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy automaattisesti pois 
pccltc. Tcssc tapauksessa toi-
mintoa ei voida asettaa Asetuk-
set-valikossa ja varoitusvalo 
syttyy kojelautaan, mikc on nor-
maalia. Jos ESC kytketccn pcclle 
painamalla ESC OFF -painiketta, 
etuturmcyksen vclttcmisapu 
kcynnistyy viimeisellc asetuksella.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei toimi kaikissa tilanteissa 
eikc voi estcc kaikkia turmcyksic.
Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta. Clc luota pelkcstccn 
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jaan. Pidc ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja vchennc 
ajonopeutta tai pyscytc auto pai-
namalla tarvittaessa jarrupoljinta.
Clc koskaan kcytc tarkoituksella 
etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jaa ihmisiin, elcimiin, esineisiin jne. 
Se voi aiheuttaa vakavan vamman 
tai kuoleman.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei vclttcmcttc aktivoidu, jos 
kuljettaja vclttcc turmcyksen pai-
namalla jarrupoljinta.

Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, 
etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi varoittaa kuljettajaa myu-
hccn tai olla varoittamatta 
ollenkaan.
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan toiminnan aikana ajoneuvo voi 
pyschtyc ckillisesti, aiheuttaen 
matkustajien loukkaantumisen ja 
irtonaisten tavaroiden siirtymi-
sen. Pidc turvavyu aina kiinnitet-
tync ja irtonaiset esineet 
turvallisesti tallessa.
Jos jonkin muun toiminnon varoi-
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoitusvies-
tic ei ehkc ncytetc eikc varoitu-
sccntc ehkc kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoitusccntc.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi sammua tai toimia huo-
nommin tai ilman syytc 
tieolosuhteista ja ympcristustc 
riippuen.

HUOMAA
Vaikka Etuturmcyksen vclttcmis-
avustajassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii normaa-
listi.
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Hctcjarrutuksen aikana, toimin-
non jarrunhallinta peruuntuu 
automaattisesti, kun kuljettaja 
painaa kaasupoljinta liiallisesti tai 
ohjaa ajoneuvoa jyrkcsti.

HUOMIO
Edessc olevasta ajoneuvosta tai 
jalankulkijasta ja ympcristustc riip-
puen etuturmcyksen vclttcmis-
avustajan toiminnan nopeus-alue 
voi olla pienempi. Toiminto voi pel-
kcstccn varoittaa kuljettajaa, tai ei 
ehkc toimi ollenkaan.

HUOMAA
Jos turmcys on vclitun, etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja voi aut-
taa jarrutusta, jos kuljettajan 
jarrutusteho on riittcmctun.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei toimi asianmukaisesti, "Check 
Forward Safety system" (Tarkista 
etuturvallisuusjcrjestelmc) -varoi-
tusviesti ilmestyy sekc varoitusva-

lot ( ) ja ( ) syttyvct 

kojelautaan. Anna valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn tarkastaa toiminto.

Toiminto poistettu kcytustc

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijait-
see, on lumen tai sadeveden kaltai-
sen vierasaineen peitossa, se voi 
heikentcc tai rajoittaa etuturmcyk-
sen vclttcmisavustajan havainnoin-
tia tai katkaista sen hetkellisesti .

Jos ncin tapahtuu, varoitusviesti 
"Forward Safety system disabled. 
Camera obscured" (Etuturvallisuus-
jcrjestelmc deaktivoitu. Kamera 
peittynyt) ilmestyy sekc varoitus-

valot ( ) ja ( ) syttyvct koje-

lautaan.

OMQ4050074FI
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Toiminto palautuu normaaliksi, kun 
lumi, sadevesi tai vierasaine poiste-
taan. Pidc se aina puhtaana.

Jos toiminto ei toimi normaalisti 
esteiden (lumi, sade tai vieraat 
aineet) poistamisen jclkeen, anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.

HUOMAA
Vaikka varoitusviesti tai varoitus-
valo ei ilmesty kojelautaan, etu-
turmcyksen vclttcmisavustaja ei 
vclttcmcttc toimi oikein.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi oikein alueella 
(esim. avoimella maalla), missc ei 
havaita mitccn, kun moottori 
kcynnistetccn.

Rajoitukset

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc toimi normaalisti tai toiminto 
voi toimia odottamattomasti seu-
raavissa tilanteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympc-
ristu on likaantunut tai vaurioitu-
nut
Etukameraa ympcruivc lcmputila 
on korkea tai matala
Kameran objektiivi on saastunut 
scvytetyn, kalvotetun tai pccllys-
tetyn tuulilasin, vaurioituneen 
lasin tai vierasaineiden (tarra, 
hyunteinen jne.) takia.

Tuulilasilla olevaa kosteutta ei 
poistettu tai se on jcctynyt tuuli-
lasille
Pesunestettc ruiskutetaan jatku-
vasti tai pyyhkijc on pccllc
Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa 
sumussa
Auringon loiste hciritsee etuka-
meran nckukenttcc.
Katuvalo tai lchestyvcstc ajoneu-
vosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnalla olevasta lctckuistc.
Kojetaulun pcclle on asennettu 
jokin esine
Ajoneuvoasi hinataan
Ympcristu on erittcin valoisa
Ympcristu on hyvin pimec, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus muuttuu yhtckkic, esi-
merkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltc ulos.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalai-
simet eivct ole pccllc tai eivct ole 
kirkkaita
Ajat lcpi huyryn, savun tai varjoi-
san alueen
Vain osa ajoneuvosta tai jalankul-
kijasta havaitaan
Ajo neuvo edessc bussi, raskas 
rekka, rekka, jonka kuorma on 
epctavallisen muotoinen, perc-
vaunu jne.
Edellc ajavassa autossa ei ole 
percvaloja tai niiden paikka on 
epctavallinen jne.
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Ulkovaloa on vchcn ja percvalot 
eivct pala tai ne ovat hyvin heikot
Edessc olevan ajoneuvon takaosa 
on pieni tai ajoneuvo ei ncytc nor-
maalilta, esimerkiksi kun ajoneuvo 
on kallistunut, kaatunut tai ajo-
neuvon sivu on nckyvissc jne.
Edellc ajavan auton maavara on 
hyvin pieni tai suuri
Ajoneuvo tai jalankulkija tulee 
ckkic eteen
Ajoneuvon ollessa edesscsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhai-
sella nopeudella
Edessc olevan ajoneuvon eteen 
ilmestyy yhtckkic este
Edessc oleva ajoneuvo muuttaa 
yhtckkic kaistaa tai hidastaa yht-
ckkic
Edellc oleva ajoneuvo ei vccnty-
nyt muodottomaksi
Edellc oleva ajoneuvo ajaa hyvin 
nopeasti tai hitaasti
Edellc oleva ajoneuvo ohjaa autosi 
nchden vastakkaiseen suuntaan 
vclttcckseen turmcyksen.
Kun edessc on ajoneuvo, autosi 
vaihtaa kaistaa pienellc nopeu-
della.
Edessc oleva ajoneuvo on lumen 
peitossa
Olet poistumassa kaistasta tai 
palaamassa kaistalle
Epcvakaa ajo
Olet kiertoliittymcssc ja edessc 
olevaa ajoneuvoa ei havaita
Ajat jatkuvasti ympyrcssc

Edellc olevan ajoneuvon muoto on 
epctavallinen
Edellc oleva ajoneuvo ajaa mckec 
ylus tai alas.
Jalankulkijaa ei havaita kokonaan 
esimerkiksi, jos jalankulkija nojaa 
eteenpcin tai ei kcvele tcysin pys-
tyssc
Jalankulkijalla on yllccn asusteita 
tai varusteita, jotka tekevct 
havaitsemisen vaikeaksi.

Seuraava kuva esittcc, miten anturi 
tunnistaa ajoneuvon tai jalankulkijan.

Edessc oleva jalankulkija liikkuu 
hyvin nopeasti
Edessc oleva jalankulkija on lyhyt 
tai on ottanut matalan asennon
Edessc olevan jalankulkijan liikku-
vuus on rajoitettua
Edessc oleva jalankulkija liikkuu 
poikittain ajosuuntaan
Edessc on ryhmc jalankulkijoita 
tai suuri joukko
Jalankulkija kcyttcc vaatteita, 
jotka sulautuvat helposti taus-
taan, vaikeuttaen hcnen havait-
semisensa

OJA040544
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Jalankulkijaa on vaikea erottaa 
ympcristun samanmuotoisesta 
rakenteesta
Ajat jalankulkijan, liikennemerk-
kien, rakenteiden jne. ohi risteyk-
sen lchellc
Ajat jalankulkijan, liikennemerk-
kien, rakenteiden jne. ohi risteyk-
sen lchellc
Ajo paikoitusalueella
Ajetaan tulliportista, rakennus-
alueella, pccllystcmcttumcllc 
maantiellc, osittain pccllystetyllc 
tiellc, epctasaisella tiellc, hidas-
tustuyssyistc jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla 
tiellc jne.
Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja.
Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tcrincc ajon aikana
Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan 
rengaspaineen tai muun vastaa-
van syyn takia.
Ajetaan kapealla tiellc, jolle ulot-
tuu puita tai ruohoa.
Ajetaan alueella, jossa on hciritse-
vic schkumagneettisia aaltoja, 
kuten alueella, jolla on voimak-
kaita radioaaltoja tai schkukohi-
naa

VAROITUS
Kaarteessa ajaminen

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc havaitsee muita ajo-
neuvoja tai jalankulkijoita edessc 
mutkaisilla teillc, sillc se heikentcc 
anturien toimintaa. Tcmc voi 
aiheuttaa sen, ettc toiminto ei 
anna varoitusta, jarrutusavus-
tusta tai ohjausavustusta tarvit-
taessa.

OCD059189

OCD059188
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Kun ajetaan kaarteessa sinun on 
scilytettcvc turvallinen jarrutus-
matka ja tarvittaessa ohjattava 
ajoneuvoa ja painettava jarrupol-
jinta ajonopeuden vchentcmi-
seksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi havaita ajoneuvon, jalan-
kulkijan seuraavalla kaistalla tai 
kaistan ulkopuolella ajaessasi 
mutkaisella tiellc.
Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa ja hallita jar-
ruja tai ohjauspyurcc tarpeetto-
masti. Tarkista aina ajoneuvoa 
ympcruivct liikenneolosuhteet.

Rinteessc ajaminen

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc havaitse muita ajo-
neuvoja tai jalankulkijoita edessc 
ylc- tai alamcessc ajettaessa, 
sillc se heikentcc anturien toimin-
taa.
Se voi aiheuttaa virheellisen 
varoituksen, jarrutuksen tai 
ohjauksen avustuksen, tai jcttcc 
varoituksen, jarrutuksen tai 
ohjauksen avustuksen teke-
mcttc, kun se on tarpeen.
Liscksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessc oleva ajo-
neuvo tai jalankulkija tunnistetaan 
ckillisesti.

OCD059191
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Kiinnitc aina huomiota tiehen aja-
essasi mckec ylus tai alas ja ohjaa 
tarvittaessa autoa ja paina jarru-
poljinta ajonopeuden vchentcmi-
seksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.
Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo
Kun ajoneuvo [B] tulee kaistallesi 
viereiseltc kaistalta, anturi 
havaitsee sen vasta, kun se on 
anturin havaintoalueella. Etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc havaitse heti ajoneuvoa, kun 
se vaihtaa kaistaa yllcttcen. 
Tcssc tapauksessa sinun on scily-
tettcvc turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava ajoneu-
voasi ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, 
jotta turvallinen etcisyys scilyy.

[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo
[C]: Samalla kaistalla kulkeva ajo-
neuvo
Kun edesscsi oleva ajoneuvo [B] 
siirtyy pois kaistalta, etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc vclittumcsti havaitse ajo-
neuvoa [C], joka nyt on edesscsi. 
Tcssc tapauksessa sinun on scily-
tettcvc turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava ajoneu-
voasi ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, 
jotta turvallinen etcisyys scilyy.

OADAS032SDY

OADAS033SDY
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Ajoneuvon havaitseminen

Jos edellcsi olevassa ajoneuvossa 
on kuormaa, joka jatkuu taakse-
pcin korin ulkopuolelle, tai jos 
edellcsi olevassa ajoneuvossa on 
suurempi maavara, tarvitaan lisc-
varovaisuutta. Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc pysty 
havaitsemaan kuormaa, joka jat-
kuu ajoneuvon ulkopuolelle. Ncissc 
tapauksissa sinun on scilytettcvc 
turvallinen jarrutusmatka kuor-
man uloimmasta kohdasta ja tar-
vittaessa ohjattava ajoneuvoasi ja 
painettava jarrupoljinta ajonopeu-
den vchentcmiseksi, jotta etci-
syys scilyy.

VAROITUS
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja sammutetaan turvallisuus-
syistc.

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi toimia, jos se havaitsee 
kohteita, joiden muodot ja ominai-
suudet muistuttavat ajoneuvoja ja 
jalankulkijoita.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei havaitse moottoripyuric tai 
pienempic pyurcllisic kohteita, 
kuten jalankulkijan vetcmic mat-
kalaukkuja, ostoskcrryjc tai rat-
taita.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi normaalisti, jos 
sitc hciritsevct voimakkaat sch-
kumagneettiset aallot.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi noin 15 sekun-
nin ajan auton kcynnistyksen 
jclkeen tai etukameran alustuk-
sen aikana.

OMQ4H050008
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Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)

Perustoiminto

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
on suunniteltu auttamaan havaitse-
maan ja seuraamaan edessc olevaa 
ajoneuvoa tai auttamaan jalankulki-
jan tai pyurcilijcn havaitsemisen ja 
varoittamaan kuljettajaa vclittu-
mcstc turmcyksen vaarasta varoi-
tusviestin ja ccnivaroituksen avulla, 
ja tarvittaessa suorittamaan hctc-
jarrutuksen.

Risteyskccntymistoiminto

Risteyskccntymistoiminto auttaa 
vclttcmccn turmcyksen viereisellc 
kaistalla vastaantulevan liikenteen 
kanssa hctcjarrutuksen avulla kccn-
nyttcessc vasemmalle suuntavilkku 
pccllc.

Havaitsemisanturi

Etukamera

OMQ4050280L
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Etututka

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Yllcpidc havaitsemisanturien opti-
maalista toimintaa seuraavilla varo-
toimilla:

Clc koskaan pura havaitsemisan-
turia tai anturikokoonpanoa ja 
vcltc siihen kohdistuvia iskuja.
Clc koskaan asenna mitccn lisc-
laitteita tai tarroja tuulilasiin, tai 
scvytc tuulilasia.
Jos havaintoanturit on vaihdettu 
tai korjattu, vie auto valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tarkastukseen.
Kiinnitc erityisen tarkkaa huo-
miota etukameran pitcmiseen 
kuivana.
Clc koskaan aseta heijastavia esi-
neitc (esim. valkoista paperia, pei-
lic) kojelaudan pcclle. Kaikki 
valoheijastukset voivat estcc toi-
minnon toimimasta oikein.

Clc kiinnitc rekisterikilven kehystc 
tai esineitc, kuten puskuritarraa, 
kelmua tai puskuriohjainta, lchelle 
etututkan suojusta.
Pidc etututka ja suojus aina puh-
taana ja vapaana liasta ja roskista. 
Kcytc vain pehmecc liinaa auton 
pesemiseen. Clc suihkuta paineis-
tettua vettc suoraan anturiin tai 
anturin suojukseen.
Jos tutkaan tai tutkaa ympcrui-
vclle alueelle on kohdistettu tar-
peetonta voimaa, etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc toimi 
oikein, vaikka varoitusviesti ei 
ilmestyisikccn kojelautaan. Anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa auto.
Kcytc vain alkupercisic osia vauri-
oituneen etututkan suojuksen 
korjaamiseen tai vaihtamiseen. 
Clc maalaa etututkan suojusta.

OMQ4050077
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Toiminto-asetukset

Asetukset

Etuturvallisuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
'Kuljettajan avustus → Etuturvalli-
suus  asetusvalikossa kunkin toimin-
non kcyttcmisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.

Valinnalla "Active Assist" (Aktiivi-
nen avustaja) toiminto varoittaa 
kuljettajaa varoitusviestillc, ccni-
varoituksella ja ohjauspyurcn 
vcrincllc turmcyksen riskitasosta 
riippuen. Jarruavustajaa kcyte-
tccn turmcysvaaran mukaan.
Valinnalla "Warning Only" (Vain 
varoitus) toiminto varoittaa kul-
jettajaa varoitusviestillc, ccni-
merkillc ja ohjauspyurcn tcrincllc 
kolaririskin tasosta riippuen. Jar-
rutusavustaja ei aktivoidu.

Jos valitaan Off (Pois), toiminto 
kytkeytyy pois. Kojelaudan 

( )-varoitusvalo syttyy.

Kuljettaja voi seurata etuturmcyk-
sen vclttcmisavustajan ON/OFF-
tilaa Asetukset-valikossa. Jos 

( )-varoitusvalo jcc palamaan, 

kun toiminto on pccllc, anna valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa 
toiminto.

VAROITUS
Aina kun moottori kcynnistetccn, 
etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy pcclle. Kuitenkin jos 'Off' 
on valittu moottorin uudelleen 
kcynnistyksen jclkeen, kuljettajan 
tulee aina seurata ympcristuc ja 
ajaa varovasti.

HUOMIO
Jos 'Vain varoitus  on valittu, jar-
rutusta ei tehosteta.
Etuturvallisuusasetuksiin kuuluu 
Perustoiminto  ja Risteyskccn-
tyminen .
Ohjauspyurcn tcrincn voi kytkec 
pcclle ja pois,. Valitse asetusvali-
kossa Driver Assistance → Haptic 
Warning  (Kuljettajan avustus → 
tuntoaistivaroitus) tai peru sen 
valinta.

OMQ4AH050344FI



119

5

5

Ajaminen autollasi Etuturmcyksen vclttcmisavustaja (FCA)
(anturifuusio)

HUOMAA
Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy pois kun ESC kytketccn 
pois pccltc painamalla pitkccn ESC 

OFF -painiketta. Kojelaudan ( )-

varoitusvalo syttyy.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava 'Kuljettajan avus-
tus → Varoituksen ajastus  
asetusvalikossa, jotta alun perin 
sccdettyc etuturmcyksen vclttc-
misavustajan varoituksen aktivoin-
tiajatusta voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali).

Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, 
muiden Kuljettajan avustajajcrjes-
telmien varoitusaika voi myus 
muuttua.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Silloinkin kun Off  on valittu, toi-
minnon varoitusccnenvoimakkuus ei 
kytkeydy pois pccltc, vaan kuuluu 
edelleen Low -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050334FI
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HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tus koskee kaikkia etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan toimintoja.
Vaikka Normal  (Normaali) on 
valittuna varoituksen ajastustoi-
minnolle, jos edessc oleva auto 
pyschtyy ckillisesti, alustava 
varoitusaika saattaa tuntua myu-
hciseltc.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Varoituksen ajastus- ja Varoi-
tuksen ccnenvoimakkuus 
scilyttcvct viimeisen asetuksen.

Toiminnon kcyttu

Perustoiminto

Toiminnon varoitus ja hallinta

Etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
perustoiminto on varoittaa ja hallita 
ajoneuvoa turmcystasosta riip-
puen: "Collision Warning (Turmcys-
varoitus), "Emergency Braking" 
(Hctcjarrutus) ja "Stopping vehicle 
and ending brake control" (Ajoneu-

von pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen).

Turmcysvaroitus

Kuljettajan varoittamiseksi tur-
mcyksestc mittaristoon tulee 
varoitusviesti Turmcysvaroitus , 
ccnimerkki soi ja ohjauspyurc 
tcrisee.
Jos edessc havaitaan ajoneuvo, 
toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 10 180 km/h (6
112 mph).
Jos edessc havaitaan jalankulkija 
tai pyurcilijc, toiminto toimii, kun 
auton nopeus on noin 10 85 km/h 
(6 53 mph).
Jos 'Aktiivi avustus  on valittu, jar-
rutusta voidaan tehostaa.

OMQ4AH050212FI
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Hctcjarrutus

Kuljettajan varoittamiseksi hctc-
jarrutuksen tehostamisesta mit-
taristoon tulee varoitusviesti 
Hctcjarrutus , ccnimerkki soi ja 
ohjauspyurc tcrisee.
Jos edessc havaitaan ajoneuvo, 
toiminto toimii, kun ajoneuvosi 
nopeus on vclillc 10 75 km/h (6
47 mph).
Jos edessc havaitaan jalankulkija 
tai pyurcilijc, toiminto toimii, kun 
auton nopeus on noin 10 65 km/h 
(6 40 mph).
Hctcjarrutustilanteessa toiminto 
tehostaa jarrutusta suurella voi-
malla, jotta turmcys edessc ole-
vaan ajoneuvoon, jalankulkijaan tai 
pyurcilijccn voidaan vclttcc.

Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

Kun ajoneuvo pyscytetccn hctc-
jarrutuksella, varoitusviesti Aja 
varovasti  ilmestyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa tchden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarru-
poljinta ja tarkistaa ympcristu.
Jarrujen ohjaus pccttyy, jos auto 
on pyscytetty hctcjarrutuksen 
avulla noin 2 sekunnin aikana.

Risteyskccntymistoiminto

Toiminnon varoitus ja hallinta

Risteyskccntymistoiminto varoit-
taa ja ohjaa autoa turmcyksen 
tasosta riippuen: Collision Warning" 
(Turmcysvaroitus), Emergency 
Braking" (Hctcjarrutus), ja Stopping 
vehicle and ending brake control" 
(Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen).

OMQ4050072FI
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Turmcysvaroitus

Kuljettajan varoittamiseksi tur-
mcyksestc mittaristoon tulee 
varoitusviesti Turmcysvaroitus , 
ccnimerkki soi ja ohjauspyurc 
tcrisee.
Toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 10 30 km/h (6 19 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon nopeus 
on noin 30 70 km/h (19 44 mph).
Jos 'Aktiivi avustus  on valittu, jar-
rutusta voidaan tehostaa.

Hctcjarrutus

Kuljettajan varoittamiseksi hctc-
jarrutuksen tehostamisesta mit-
taristoon tulee varoitusviesti 
Hctcjarrutus , ccnimerkki soi ja 
ohjauspyurc tcrisee.
Toiminto toimii, kun auton nopeus 
on noin 10 30 km/h (6 19 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon nopeus 
on noin 30 70 km/h (19 44 mph).
Hctcjarrutustilanteessa toiminto 
tehostaa jarrutusta voimak-
kaasti, jotta turmcys vastaantu-
levaan ajoneuvoon voidaan 
vclttcc.

Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

Kun ajoneuvo pyscytetccn hctc-
jarrutuksella, varoitusviesti Aja 
varovasti  ilmestyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa tchden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarru-
poljinta ja tarkistaa ympcristu.
Jarrujen ohjaus pccttyy, jos auto 
on pyscytetty hctcjarrutuksen 
avulla noin 2 sekunnin aikana.

OMQ4050212FI
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VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.
Jos "Active Assist" (Aktiivinen 
avustaja) tai Warning Only" (Vain 
varoitus) on valittuna, ja kun ESC 
kytketccn pois pccltc painamalla 
pitkccn ESC OFF -painiketta, etu-
turmcyksen vclttcmisavustaja 
kytkeytyy automaattisesti pois 
pccltc. Tcssc tapauksessa toi-
mintoa ei voida asettaa Asetuk-

set-valikossa ja -

varoitusvalo syttyy kojelautaan, 
mikc on normaalia. Jos ESC kytke-
tccn pcclle painamalla ESC OFF -
painiketta, etuturmcyksen vclttc-
misapu kcynnistyy viimeisellc 
asetuksella.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei toimi kaikissa tilanteissa 
eikc voi estcc kaikkia turmcyksic.
Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta. Clc luota pelkcstccn 
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jaan. Pidc ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja vchennc 
ajonopeutta tai pyscytc auto pai-
namalla tarvittaessa jarrupoljinta.
Clc koskaan kcytc tarkoituksella 
etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jaa ihmisiin, elcimiin, esineisiin jne. 
Se voi aiheuttaa vakavan vamman 
tai kuoleman.

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei vclttcmcttc aktivoidu, jos 
kuljettaja vclttcc turmcyksen pai-
namalla jarrupoljinta.
Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, 
etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi varoittaa kuljettajaa myu-
hccn tai olla varoittamatta 
ollenkaan.
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan toiminnan aikana ajoneuvo voi 
pyschtyc ckillisesti, aiheuttaen 
matkustajien loukkaantumisen ja 
irtonaisten tavaroiden siirtymi-
sen. Pidc turvavyu aina kiinnitet-
tync ja irtonaiset esineet 
turvallisesti tallessa.
Jos jonkin muun toiminnon varoi-
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoitusvies-
tic ei ehkc ncytetc eikc varoitu-
sccntc ehkc kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoitusccntc.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi sammua tai toimia huo-
nommin tai ilman syytc 
tieolosuhteista ja ympcristustc 
riippuen.
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VAROITUS
Vaikka Etuturmcyksen vclttcmis-
avustajassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii normaa-
listi.
Hctcjarrutuksen aikana, toimin-
non jarrunhallinta peruuntuu 
automaattisesti, kun kuljettaja 
painaa kaasupoljinta liiallisesti tai 
ohjaa ajoneuvoa jyrkcsti.

HUOMIO
Riippuen auton tilasta, jalankulki-
jasta tai pyurcilijcstc edessc sekc 
ympcristustc, etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan toiminnan 
nopeusalue voi supistua. Toiminto 
voi pelkcstccn varoittaa kuljetta-
jaa, tai ei ehkc toimi ollenkaan.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja toimii mccrctyissc olosuh-
teissa arvioimalla riksitason 
vastaantulevan ajoneuvon, 
ajosuunnan, nopeuden ja ympc-
ristun perusteella.

HUOMAA
Jos turmcys on vclitun, etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja voi aut-
taa jarrutusta, jos kuljettajan 
jarrutusteho on riittcmctun.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei toimi asianmukaisesti, "Check 
Forward Safety system" (Tarkista 
etuturvallisuusjcrjestelmc) -varoi-
tusviesti ilmestyy sekc varoitusva-

lot ( ) ja ( ) syttyvct 

kojelautaan. Anna valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn tarkastaa toiminto.

Toiminto poistettu kcytustc

OMQ4050074FI
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Jos tuulilasi, jossa etukamera sijait-
see, etututkan pccllys tai anturi on 
esimerkiksi lumen tai sadeveden 
tapaisen vierasaineen peitossa, se 
voi heikentcc tai rajoittaa etutur-
mcyksen vclttcmisavustajan 
havainnointia tai katkaista sen het-
kellisesti.

Jos ncin tapahtuu, Forward Safety 
system disabled. Camera obscured" 
(Etuturvallisuustoiminto katkaistu. 
Kamera peittynyt) tai "Forward 
Safety Function disabled. Radar 
blocked" (Etuturvallisuustoiminto 
katkaistu. Tutka estetty) -varoitus-

viesti sekc varoitusvalot  ja  

ilmestyvct kojelautaan.

Toiminto palautuu normaaliksi, kun 
lumi, sadevesi tai vierasaine poiste-
taan. Pidc se aina puhtaana.

Jos toiminto ei toimi normaalisti 
esteiden (lumi, sade tai vieraat 
aineet) poistamisen jclkeen, anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.

VAROITUS
Vaikka varoitusviesti tai varoitus-
valo ei ilmesty kojelautaan, etu-
turmcyksen vclttcmisavustaja ei 
vclttcmcttc toimi oikein.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi oikein alueella 
(esim. avoimella maalla), missc ei 
havaita mitccn, kun moottori 
kcynnistetccn.

Rajoitukset

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc toimi normaalisti tai toiminto 
voi toimia odottamattomasti seu-
raavissa tilanteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympc-
ristu on likaantunut tai vaurioitu-
nut
Etukameraa ympcruivc lcmputila 
on korkea tai matala
Kameran objektiivi on saastunut 
scvytetyn, kalvotetun tai pccllys-
tetyn tuulilasin, vaurioituneen 
lasin tai vierasaineiden (tarra, 
hyunteinen jne.) takia.
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei 
poistettu tai se on jcctynyt tuuli-
lasille
Pesunestettc ruiskutetaan jatku-
vasti tai pyyhkijc on pccllc
Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa 
sumussa
Auringon loiste hciritsee etuka-
meran nckukenttcc.

OMQ4050079FI
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Katuvalo tai lchestyvcstc ajoneu-
vosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnalla olevasta lctckuistc.
Kojetaulun pcclle on asennettu 
jokin esine
Ajoneuvoasi hinataan
Ympcristu on erittcin valoisa
Ympcristu on hyvin pimec, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus muuttuu yhtckkic, esi-
merkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltc ulos.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalai-
simet eivct ole pccllc tai eivct ole 
kirkkaita
Ajat lcpi huyryn, savun tai varjoi-
san alueen
Vain osa autosta, jalankulkijasta 
tai pyurcilijcstc havaitaan
Ajo neuvo edessc bussi, raskas 
rekka, rekka, jonka kuorma on 
epctavallisen muotoinen, perc-
vaunu jne.
Edellc ajavassa autossa ei ole 
percvaloja tai niiden paikka on 
epctavallinen jne.
Ulkovaloa on vchcn ja percvalot 
eivct pala tai ne ovat hyvin heikot
Edessc olevan ajoneuvon takaosa 
on pieni tai ajoneuvo ei ncytc nor-
maalilta, esimerkiksi kun ajoneuvo 
on kallistunut, kaatunut tai ajo-
neuvon sivu on nckyvissc jne.
Edellc ajavan auton maavara on 
hyvin pieni tai suuri
Ajoneuvo, jalankulkija tai pyurci-
lijc tulee ckkic eteen

Etututkan lchellc oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut 
tai etututka ei ole oikealla paikalla
Lcmputila etututkan ympcrillc on 
korkea tai matala.
Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
Ajat laajalla alueella, jolla on vchcn 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityllc, esikaupungissa 
jne.)
Ajetaan lchellc metallia siscltc-
villc alueilla, kuten rakennustyu-
maalla, rautatiellc jne.
Edessc on materiaalia, joka hei-
jastaa erittcin hyvin etututkaa, 
kuten suojakaide, lchellc oleva 
auto jne.
Edessc ajava pyurcilijc pyurcllc, 
joka on valmistettu materiaalista, 
joka ei heijasta etututkassa
Ajoneuvon ollessa edesscsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhai-
sella nopeudella
Edessc olevan ajoneuvon eteen 
ilmestyy yhtckkic este
Edessc oleva ajoneuvo muuttaa 
yhtckkic kaistaa tai hidastaa yht-
ckkic
Edellc oleva ajoneuvo ei vccnty-
nyt muodottomaksi
Edellc oleva ajoneuvo ajaa hyvin 
nopeasti tai hitaasti
Edellc oleva ajoneuvo ohjaa autosi 
nchden vastakkaiseen suuntaan 
vclttcckseen turmcyksen.
Kun edessc on ajoneuvo, autosi 
vaihtaa kaistaa pienellc nopeu-
della.
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Edessc oleva ajoneuvo on lumen 
peitossa
Olet poistumassa kaistasta tai 
palaamassa kaistalle
Epcvakaa ajo
Olet kiertoliittymcssc ja edessc 
olevaa ajoneuvoa ei havaita
Ajat jatkuvasti ympyrcssc
Edellc olevan ajoneuvon muoto on 
epctavallinen
Edellc oleva ajoneuvo ajaa mckec 
ylus tai alas.
Jalankulkijaa tai pyurcilijcc ei 
havaita kokonaan esimerkiksi, jos 
jalankulkija nojaa eteenpcin tai ei 
kcvele tcysin pystyssc
Jalankulkijalla tai pyurcilijcllc on 
yllccn asusteita tai varusteita, 
jotka tekevct havaitsemisen vai-
keasi.

Seuraava kuva esittcc, miten anturi 
tunnistaa ajoneuvon, jalankulkijan tai 

pyurcilijcn.

Edessc oleva jalankulkija tai pyu-
rcilijc liikkuu hyvin nopeasti
Edessc oleva jalankulkija tai pyu-
rcilijc on lyhyt tai matalassa 
asennossa

Edessc oleva jalankulkija tai pyu-
rcilijc liikkuu huonosti
Edellc oleva pyurcilijc ajaa poikit-
tain ajosuuntaan nchden poikki-
suuntaan
Edessc on useita jalankulkijoita tai 
pyurcilijuitc tai vckijoukko
Jalankulkija tai pyurcilijc kcyttcc 
vaatteita, jotka sulautuvat hel-
posti taustaan, tcmc tekee tun-
nistamisen vaikeaksi
Jalankulkija tai pyurcilijc on vai-
kea erottaa samantapaista hah-
moista ympcristussc
Ajat jalankulkijan, pyurcilijcn, lii-
kennemerkkien, rakenteiden yms. 
risteyksen lchellc.
Ajo paikoitusalueella
Ajetaan tulliportista, rakennus-
alueella, pccllystcmcttumcllc 
maantiellc, osittain pccllystetyllc 
tiellc, epctasaisella tiellc, hidas-
tustuyssyistc jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla 
tiellc jne.
Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja.
Epcvakaa ajo
Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tcrincc ajon aikana
Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan 
rengaspaineen tai muun vastaa-
van syyn takia.
Ajetaan kapealla tiellc, jolle ulot-
tuu puita tai ruohoa.

OADAS044



Ajaminen autollasi

1285

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja (FCA)
(anturifuusio)

Ajetaan alueella, jossa on hciritse-
vic schkumagneettisia aaltoja, 
kuten alueella, jolla on voimak-
kaita radioaaltoja tai schkukohi-
naa

VAROITUS
Kaarteessa ajaminen

Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc havaitsee muita ajo-
neuvoja, jalankulkijoita tai 
pyurcilijuitc edessc ajettaessa 
mutkaisella tiellc, sillc se heiken-
tcc anturien toimintaa. Tcmc voi 
aiheuttaa sen, ettc toiminto ei 
anna varoitusta ja jarrutusavus-
tusta tarvittaessa.
Kun ajetaan kaarteessa sinun on 
scilytettcvc turvallinen jarrutus-
matka ja tarvittaessa ohjattava 
ajoneuvoa ja painettava jarrupol-
jinta ajonopeuden vchentcmi-
seksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.

ODEEV069237NR
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Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi havaita ajoneuvon, jalan-
kulkijan tai pyurcilijcn seuraavalla 
kaistalla tai kaistan ulkopuolella 
ajaessasi mutkaisella tiellc.
Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa ja hallita jar-
ruja tarpeettomasti. Tarkista aina 
ajoneuvoa ympcruivct liiken-
neolosuhteet.

Rinteessc ajaminen

ODEEV069241NR

ODEEV069242NR
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Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc havaitsee muita ajo-
neuvoja, jalankulkijoita tai 
pyurcilijuitc edessc, kun ajat 
mckec ylus tai alas, mikc heiken-
tcc anturien toimintaa.
Se voi aiheuttaa virheellisen 
varoituksen tai jarrutuksen avus-
tuksen tai jcttcc varoituksen tai 
jarrutuksen tekemcttc, kun se on 
tarpeen.
Liscksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessc oleva ajo-
neuvo, jalankulkija tai pyurcilijc 
tunnistetaan ckillisesti.
Kiinnitc aina huomiota tiehen aja-
essasi mckec ylus tai alas ja ohjaa 
tarvittaessa autoa ja paina jarru-
poljinta ajonopeuden vchentcmi-
seksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.
Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo

Kun ajoneuvo [B] tulee kaistallesi 
viereiseltc kaistalta, anturi 
havaitsee sen vasta, kun se on 
anturin havaintoalueella. Etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc havaitse heti ajoneuvoa, kun 
se vaihtaa kaistaa yllcttcen. 
Tcssc tapauksessa sinun on scily-
tettcvc turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava ajoneu-
voasi ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, 
jotta turvallinen etcisyys scilyy.

[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo
[C]: Samalla kaistalla kulkeva ajo-
neuvo
Kun edesscsi oleva ajoneuvo [B] 
siirtyy pois kaistalta, etutur-
mcyksen vclttcmisavustaja ei 
ehkc vclittumcsti havaitse ajo-
neuvoa [C], joka nyt on edesscsi. 
Tcssc tapauksessa sinun on scily-
tettcvc turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava ajoneu-

OADAS030SDY

OADAS033SDY
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voasi ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, 
jotta turvallinen etcisyys scilyy.
Ajoneuvon havaitseminen

Jos edellcsi olevassa ajoneuvossa 
on kuormaa, joka jatkuu taakse-
pcin korin ulkopuolelle, tai jos 
edellcsi olevassa ajoneuvossa on 
suurempi maavara, tarvitaan lisc-
varovaisuutta. Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc pysty 
havaitsemaan kuormaa, joka jat-
kuu ajoneuvon ulkopuolelle. Ncissc 
tapauksissa sinun on scilytettcvc 
turvallinen jarrutusmatka kuor-
man uloimmasta kohdasta ja tar-
vittaessa ohjattava ajoneuvoasi ja 
painettava jarrupoljinta ajonopeu-
den vchentcmiseksi, jotta etci-
syys scilyy.

VAROITUS
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja sammutetaan turvallisuus-
syistc.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi toimia, jos se havaitsee 
kohteita, joiden muodot ja ominai-
suudet muistuttavat ajoneuvoja, 
jalankulkijoita ja pyurcilijuitc.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei havaitse polkupyuric, 
moottoripyuric tai pienempic 
pyurcllisic kohteita, kuten jalan-
kulkijan tai polkupyurcilijcn 
vetcmic matkalaukkuja, ostoskcr-
ryjc tai rattaita.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi normaalisti, jos 
sitc hciritsevct voimakkaat sch-
kumagneettiset aallot.
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja ei ehkc toimi noin 15 sekun-
nin ajan auton kcynnistyksen 
jclkeen tai etukameran alustuk-
sen aikana.

OMQ4H050038
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Kaistallapysymisavustaja (LKA)

Kaistallapysymisavustaja on suun-
niteltu auttamaan kaistamerkintu-
jen (tai tien reunojen) 
havaitsemisessa ajettaessa yli mcc-
rctyn nopeuden. Toiminto varoittaa 
kuljettajaa, jos ajoneuvo poistuu 
kaistalta kcyttcmcttc suuntavaloa, 
tai auttaa automaattisesti kuljetta-
jan ohjausta estcen ajoneuvon pois-
tumisen kaistalta.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etukamera toimii havaitsemisantu-
rina, jolla havaitaan kaistamerkin-
nct (tai tien reunat).

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Lisctietoja etukameran varotoimen-
piteistc, katso "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu-
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-116.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Kaistaturvallisuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
Driver Assistance → Lane Safety  
(Kuljettajan avustus → Kaistaturval-
lisuus) asetusvalikossa kunkin toi-
minnon kcyttcmisen valitsemiseksi 
tai perumiseksi.

OMQ4H050009
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Jos Lane Keeping Assist" (Kais-
tallapysymisavustaja) on valit-
tuna, toiminto auttaa 
automaattisesti kuljettajan 
ohjausta, kun havaitsee kaistalta 
poistumisen, estcckseen ajoneu-
von poistumisen kaistaltaan.
Jos "Lane Departure Warning" 
(Kaistalta poistumisen varoitus) 
on valittuna, toiminto varoittaa 
kuljettajaa varoitusccnellc ja 
ohjauspyurcn vcrincllc, kun kais-
talta lchtu havaitaan. Kuljettajan 
on ohjattava ajoneuvoa.
Jos valitaan Off (Pois), toiminto 
kytkeytyy pois. Kojelaudan merk-
kivalo ( ) sammuu.

VAROITUS
Jos Lane Departure Warning  
(Kaistalta poistumisen varoitus) 
valitaan, ohjausavustin ei toimi.
Kaistallapysymisavustaja ei ohjaa 
ohjauspyurcc, kun autoa ajetaan 
keskellc kaistaa.
Kuljettajan on aina seurattava 
ympcristuc ja ohjata autoa, jos 
'Off  on valittu.

Kytkeminen pcclle tai pois pccltc

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, aktivoi kaistallapysymisavus-
taja painalla pitkccn 
kaistaturvallisuuspainiketta koje-
taulussa. Valkoinen merkkivalo 
( ) syttyy kojelautaan.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn kais-
tan seuraamisavustaja scilyttcc 
aiemman asetuksensa.
Kun kaistallapysymisavustaja on 
kytketty pois kaistaturvallisuus-
painikkeella, kaistaturvallisuus-
asetukset kytkeytyvct pois 
pccltc.

OMQ4050081
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Kaistallapysymisavustaja (LKA)

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita kaistallapysymis-
avustajan varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
toimintojen 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Kasitallapysymisavusta varoittaa 
kaistalta poistumisen varoituksella 
ja hallitsee ajoneuvoa ja kastallapy-
symisavustajalla.

Kaistalta poistumisen varoitus

Vasen

Oikea

OMQ4AH050335FI
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Jcrjestelmc varoittaa kuljettajaa 
auton poistumisesta kaistalta 
seuraavasti: kojelaudassa alkaa 
vilkkua vihrec ( ) merkkivalo, 
kaistaviiva vilkkuu kojelaudassa 
ajoneuvon ajautumissuunnan 
mukaan ja kuuluu varoitusccni. 
Ohjauspyurc tcrisee myus.
Toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 60 200 km/h (40 120 
mph).

Kaistallapysymisavustaja
Toiminto varoittaa kuljettajaa ajo-
neuvon poistumisesta kaistalta 
seuraavasti: vihrec ( ) merk-
kivalo alkaa vilkkua kojelaudassa 
ja ohjauspyurc pyrkii pitcmccn 
auton kaistalla tekemcllc korjaus-
liikkeitc.
Toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on noin 60 200 km/h (40 120 
mph).

Kcdet poissa -varoitus

Jos kuljettaja ottaa kctensc pois 
ohjauspyurcltc usean sekunnin 
ajaksi, varoitusviesti "Keep hands on 
the steering wheel" (Pidc kcdet 
ohjauspyurcllc) ilmestyy kojelautaan 
ja kuuluu vaiheittainen varoitusccni.

VAROITUS
Ohjauspyurcn avustus ei akti-
voidu, jos ohjauspyurcc pidetccn 
erittcin tukevasti tai se kccnne-
tccn tietyn asteen yli.
Kasitallapysymisavustaja ei toimi 
kaiken aikaa. On kuljettajan vas-
tuulla ohjata ajoneuvoa turvalli-
sesti ja pitcc se kaistallaan.
Kcdet poissa -varoitus voi ilmes-
tyc myuhccn tieolosuhteista riip-
puen. Pidc aina kctesi 
ohjauspyurcllc ajon aikana.
Jos ohjauspyurcc pidellccn hyvin 
kevyellc otteella, Hands-off  
(Kcdet poissa) -varoitusviesti voi 
tulla nckyviin, koska toiminto ei 
ehkc tunnista, ettc kuljettajan 
kcdet ovat ohjauspyurcllc.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyu-
rccn, kcdet poissa -varoitus ei 
ehkc toimi oikein.

HUOMAA
Jos kaipaat lisctietoja mittariston 
asetuksista, katso osaa "Mitta-
risto" sivulla 4-68.OMQ4050155FI
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Kaistallapysymisavustaja (LKA)

Kun toiminto havaitsee kaista-
merkinnct (tai tien reunat), koje-
laudalla nchtcvct kaistaviivat 
muuttuvat harmaasta valkoiseksi 
ja vihrec ( )-merkkivalo syt-
tyy.

Kaistamerkintcc ei havaita

Kaistamerkintc havaitaan

Vaikka kaistallapysymisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi 
hallita ohjauspyurcc.
Ohjauspyurc voi tuntua raskaam-
malta tai kevyemmcltc, kun kais-
tallapysymisavustaja avustaa 
ohjauspyurcc verrattuna tilantee-
seen, jossa jcrjestelmc ei avusta.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun kaistallapysymisavustaja ei 
toimi oikein, varoitusviesti "Check 
Lane Keeping Assist (LKA) system" 
(Tarkista kaistallapysymisavustaja 
(LKA) -jcrjestelmc), ilmestyy ncky-
viin ja keltainen ( )-merkkivalo 
syttyy kojelautaan. Jos ncin kcy, 
anna valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa toiminto.

Rajoitukset

Kaistallapysymisavustaja ei ehkc 
toimi normaalisti tai voi toimia 
odottamattomasti seuraavissa 
tilanteissa:

Kaista on likainen tai vaikea erot-
taa, koska
- kaistamerkinnct (tai tien reu-

nat) ovat sateen, lumen, lian, 
uljyn jne. peitossa

- Kaistamerkinncn (tai tien reu-
nan) vcric ei voi erottaa tiestc

OMQ4050296L
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- Tiellc (tai tien reunoilla) on 
merkkejc kaistan lchellc tai tien 
merkinnct (tai tien reunat) 
ncyttcvct samanlaisilta kuin 
kaistamerkinnct (tai tien reu-
nat)

- Kaistamerkintc (tai tien reuna) 
on huonosti erottuva tai vauri-
oitunut

- Kaistamerkinnclle (tai tien reu-
nalle) tulee varjo keskinauhasta, 
puista, kaiteista, meluvalleista, 
yms.

Tiellc on enemmcn kuin kaksi 
kaistamerkintcc (tai tien reunaa)
Kaistojen mccrc lisccntyy tai 
vchentyy tai kaistamerkinnct ris-
tecvct.
Kaistamerkinnct (tai tien reunat) 
ovat monimutkaisia tai ne on kor-
vattu rakenteilla, kuten esimer-
kiksi tietyumailla
Tiellc on tiemerkintujc, kuten 
mutkittelevia kaistoja, suoja-
tiemerkintujc ja liikennemerkkejc
Kaista katoaa yhtckkic, kuten esi-
merkiksi risteyksessc
Kaista (tai tie) on hyvin levec tai 
kapea
Tien reunassa ei ole kaistaa
Tiellc on rajarakenne, kuten tulli-
portti, jalkakcytcvc, reunakiveys 
jne.
Etcisyys edessc olevaan ajoneu-
voon on erittcin lyhyt tai edessc 
oleva ajoneuvo peittcc kaistamer-
kinncn (tai tien reunan)

Autolla ajetaan bussikaistalla tai 
bussikaistan vasemmalla tai 
oikealla puolella.

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lisctie-
toja kohdassa "Etuturmcyksen vclt-
tcmisavustaja (FCA) (anturifuusio) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-
116.

HUOMAA
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi kaistallapysymisavustajaa:

Kuljettaja on vastuussa turvalli-
sesta ajamisesta ja auton hallin-
nasta. Clc luota pelkcstccn 
toimintoon eli clc aja vaarallisesti.
Kaistallapysymisavustajan toi-
minta voi peruuntua tai se ei ehkc 
toimi kunnolla riippuen tie- ja 
ympcristuoloista. Noudata aina 
varovaisuutta ajon aikana.
Katso Rajoitukset , jos kaistaa ei 
havaita kunnolla.
Hinatessasi percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
kytket kaistallapysymisavustajan 
pois pccltc turvallisuussyistc.
Jos ajetaan suurella nopeudella, 
ohjauspyurcn hallinta ei toimi. 
Kuljettajan on aina noudatettava 
nopeusrajoitusta, kun kcyttcc 
toimintoa.
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Sokean pisteen turmcyksen vclttcmisavustaja
(BCA)

Jos jonkin muun toiminnon varoi-
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, kaistallapysymis-
avustajan varoitusviestic ei ehkc 
ncytetc eikc varoitusccntc ehkc 
kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule kaistallapysymis-
avustajan varoitusccntc.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyu-
rccn, ohjausavustus ei ehkc toimi 
oikein.
Kaistallapysymisavustaja ei ehkc 
toimi noin 15 sekunnin ajan auton 
kcynnistyksen jclkeen tai etuka-
meran alustuksen aikana.
Kaistallapysymisavustaja ei toimi, 
kun:
- Suuntavilkku tai hctcvilkut on 

kytketty pcclle
- Autoa ei ajeta kaistan keskellc, 

kun toiminto kytketccn pcclle, 
tai heti kaistanvaihdon jclkeen

- ESC (schkuinen ajovakauden 
hallinta) tai VSM (auton vakau-
den hallinta) aktivoituu

- Ajoneuvoa ajetaan jyrkkccn 
kaarteeseen

- Auton nopeus on alle 55 km/h 
(34 mph) tai yli 210 km (130 
mph)

- Ajoneuvo tekee nopeita kaistan 
vaihtoja

- Ajoneuvo jarruttaa ckillisesti

Sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja (BCA)

Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustajan tehtcvc on tunnistaa 
ja valvoa kuljettajan sokeasta pis-
teestc lchestyvic ajoneuvoja ja 
varoittaa kuljettajaa mahdollisesta 
turmcyksestc varoitusviestillc ja 
varoitusccnellc.

Liscksi, jos on olemassa turmcys-
vaara, kun vaihdetaan kaistaa tai 
ajetaan ulos parkkipaikalta, toiminto 
auttaa vclttcmccn turmcyksen 
aktivoimalla jarrun.

Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustaja auttaa havaitsemaan ja 
ilmoittaa kuljettajalle, ettc ajoneuvo 
on sokeassa pisteessc.

OMQ4AH050331
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Ajaminen autollasi Sokean pisteen turmcyksen vclttcmisavustaja
(BCA)

HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella ajo-
neuvosi nopeuden mukaan. Mutta, 
vaikka sokeassa pisteessc olisi ajo-
neuvo, toiminto ei vclttcmcttc 
varoita sinua kun ohitat sen suurilla 
nopeuksilla.

Sokean pisteen turmcyksen estoa-
vustin auttaa havaitsemisessa ja 
ilmoittaa kuljettajalle, ettc ajoneuvo 
lchestyy suurella nopeudella sokean 
pisteen alueelta.

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella 
nopeudella lchestyvcn ajoneuvon 
nopeudesta riippuen.

Jos toiminto pccttelee turmcysvaa-
rasta sokeasta pisteestc lchestyvcn 
ajoneuvon kanssa, kun vaihdetaan 
kaistaa havaitsemalla edessc oleva 
kaista, toiminto auttaa vclttcmccn 
turmcyksen aktivoimalla jarrun.

Jos jcrjestelmc pccttelee turmcys-
vaarasta sokeasta pisteestc lches-
tyvcn ajoneuvon kanssa, kun 
ajetaan ulos parkkipaikalta, jcrjes-
telmc auttaa vclttcmccn turmcyk-
sen aktivoimalla jarrun.

OMQ4050092
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Sokean pisteen turmcyksen vclttcmisavustaja
(BCA)

HUOMAA
Seuraavassa tekstissc sokean 
pisteen turmcyksen estoavus-
tinta kutsutaan sokean pisteen 
turvajcrjestelmcksi.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Yllcpidc havaitsemisanturien opti-
maalista toimintaa seuraavilla varo-
toimilla:

Clc koskaan pura takakulmatut-
kaa tai tutkakokoonpanoa ja vcltc 
siihen kohdistuvia iskuja.
Jos takakulmatutkaan tai sen 
lchistulle on kohdistunut isku, 
Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein vaikka varoi-
tusviesti ei ilmestyisi kojelautaan. 
Anna valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn tarkastaa toiminto.
Jos takakulmatutkat on vaihdettu 
tai korjattu, anna valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn tarkastaa auto.
Kcytc takakulmatutkan siscltcvcn 
takapuskurin korjaamiseen vain 
alkupercisic Kia-osia.
Clc kiinnitc rekisterikilven kehystc 
tai esineitc, kuten puskuritarraa, 
kelmua tai puskuriohjainta taka-
kulmatutkan lcheisyyteen.
Toiminto ei ehkc toimi kunnolla, 
jos puskuri on vaihdettu tai jos 
takakulmatutkan ympcristu on 
vaurioitunut tai se on maalattu.
Asennettu percvaunu, kuljetus-
vaunu tms., voi vaikuttaa haitalli-
sesti takakulmatutkan toimintaan 
tai toiminto ei ehkc toimi lainkaan.

OMQ4H050009
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(BCA)

HUOMIO
Lisctietoja etukameran varotoimen-
piteistc, katso "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu-
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-116.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Sokean pisteen turvallisuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
'Kuljettajan avustus → Sokean pis-
teen turvallisuus  asetusvalikossa 
kunkin toiminnon kcyttcmisen valit-
semiseksi tai perumiseksi.

Jos valitaan "Active Assist" (Aktii-
vinen avustaja), toiminto varoit-
taa kuljettajaa varoitusviestillc tai 
ccnivaroituksella ja jarrutusavus-
taja aktivoituu turmcyksen riski-
tasosta riippuen.

Valinnalla "Warning Only" (Vain 
varoitus) toiminto varoittaa kul-
jettajaa varoitusviestillc, ccni-
merkillc ja ohjauspyurcn tcrincllc 
kolaririskin tasosta riippuen. Jar-
rutusavustaja ei aktivoidu.
Jos valitaan Off (Pois), toiminto 
kytkeytyy pois.

Kun moottori kcynnistetccn toimin-
non ollessa pois pccltc, kojelautaan 
ilmestyy viesti Blind-Spot Safety 
System is Off  (Sokean pisteen tur-
vajcrjestelmc on pois pccltc).

Jos muutat asetuksen Off (Pois) -
tilasta tilaan "Active Assist (Aktiivi 
avustaja) tai "Warning Only (Vain 
varoitus), sivupeilissc vilkkuu varoi-
tusvalo noin 3 sekunnin ajan.

Liscksi jos moottori on kcynnissc, 
kun valitset toiminnoksi Active 
Assist  (Aktiivinen avustaja)- tai 
Warning Only  (Vain varoitus), sivu-
peilin varoitusvalo vilkkuu noin 3 
sekunnin ajan.

OMQ4AH050349FI
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(BCA)

VAROITUS
Jos 'Vain varoitus  on valittu, jar-
rutusta ei tehosteta.
Kuitenkin jos 'Off' on valittu, kul-
jettajan tulee aina seurata ympc-
ristuc ja ajaa varovasti.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen sokean pisteen turvajcrjes-
telmc scilyttcc aiemman 
asetuksensa.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava Driver Assis-
tance → Warning Timing  
(Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus) asetusvalikossa, jotta alun 
perin sccdettyc sokean pisteen tur-
vajcrjestelmcn varoituksen akti-
vointiajatusta voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, on valittava 'Kuljettajan 
avustus → Varoituksen ccnenvoi-
makkuus  asetusvalikossa, jotta 
etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
varoituksen ccnenvoimakkuus voi-
daan scctcc tasolle 'Korkea', 'Keski-
tasoinen', 'Matala  tai 'Off .

Kun varoituksen ccnenvoimakkuus 
kytketccn pois, ohjauspyurcn tcrinc 
kytketccn pcclle, mikcli se oli kyt-
ketty pois.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050334FI
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Ajaminen autollasi Sokean pisteen turmcyksen vclttcmisavustaja
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HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tus koskee kaikkia Sokean pisteen 
turvajcrjestelmcn toimintoja.
Vaikka Normal (Normaali) on 
valittuna varoituksen ajastustoi-
minnolle, alustava varoitusaika voi 
tuntua myuhciseltc, jos ajoneuvot 
lchestyvct suurella nopeudella.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Ajoneuvon havaitseminen

Toiminto varoittaa kuljettajaa 
havaitusta ajoneuvosta sytyttc-
mcllc varoitusvalon sivupeilissc ja 
head-up-ncytussc (jos kuuluu 
varusteisiin).

Toiminto toimii, kun ajoneuvosi 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph) ja 
ajoneuvon nopeus sokean pisteen 
alueella on yli 10 km/h (7 mph).

Turmcysvaroitus
Turmcysvaroitus toimii, kun 
suuntavilkku kytketccn pcclle sillc 
puolella, jolla ajoneuvo on 
havaittu.
Jos Warning Only  (Vain varoitus) 
on valittu, turmcysvaroitus toimii, 
kun autosi lchestyy kaistaa, jolla 
sokean pisteen ajoneuvo on 
havaittu.
Toiminto varoittaa kuljettajaa 
turmcyksestc vilkuttamalla sivu-
peilin varoitusvaloa ja head-up-
ncyttuc (jos kuuluu varusteisiin). 
Samaan aikaan kuulet varoituscc-
nen ja ohjauspyurc tcrisee.
Kun suuntavalo kytketccn pois 
pccltc, turmcysvaroitus peruute-
taan ja toiminto palaa ajoneuvon 
havaitsemistilaan.

HUOMAA
Takakulmatutkan havaitsemisalue 
on mccritetty tavanomaiselle 
tienleveydelle, joten kapealla 
tiellc, toiminto voi havaita vierei-
sellc kaistalla kulkevat muut ajo-
neuvot ja varoittaa sinua. Sitc 
vastoin levecllc tiellc toiminto ei 
ehkc pysty havaitsemaan vierei-
sellc kaistalla ajavaa ajoneuvoa 
eikc vclttcmcttc varoita sinua.

OMQ4AH050098
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Kun varoitusvilkku toimii tur-
mcysvaroitus suuntavilkulla ei 
toimi.

HUOMAA
Jos kuljettajan istuin on vasemmalla, 
turmcysvaroitus toimii kccnnyt-
tcessc vasemmalle. Pidc sopiva 
etcisyys vasemmalla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin. Jos kuljettajan istuin 
on oikealla puolella, turmcysvaroitus 
voi aktivoitua, kun kccnnyt oikealle. 
Pidc sopiva etcisyys oikealla kais-
talla oleviin ajoneuvoihin.

Turmcyksen vclttcmisavustaja 
(ajon aikana)

Kun toiminto varoittaa kuljettajaa 
turmcyksestc, ulkoisen tausta-
peilin varoitusvalo vilkkuu ja koje-
lautaan ilmestyy varoitusviesti. 
Samaan aikaan kuulet varoituscc-
nen, head-up-ncytussc vilkkuu 
varoitusvalo (jos kuuluu varustei-
siin) ja ohjauspyurc tcrisee.

Toiminto toimii, kun autosi nopeus 
on 60 200 km/h (40 120 mph) ja 
ajokaistan molemmat kaistamer-
kinnct havaitaan.
Hctcjarrutuksen yhteydessc tur-
mcyksen vclttcmisavustaja aut-
taa estcmccn turmcyksen sokean 
pisteen alueella olevan ajoneuvon 
kanssa.

HUOMAA
Turmcyksen vclttcmisavustajan 
toiminto peruutetaan seuraa-
vissa tapauksissa:
- Ajoneuvo menee seuraavalle 

kaistalle tietyn matkan pccssc
- Ajoneuvosi on kaukana tur-

mcysvaarasta
- Ohjauspyurcc kccnnetccn 

nopeasti
- Jarrupoljinta painetaan
- Etuturmcyksen vclttcmisavus-

taja on toiminnassa
Toiminnon kcytun tai kaistanvaih-
don jclkeen auto on ohjattava 
kaistan keskelle. Toiminto ei toimi, 
jos ajoneuvoa ei ajeta kaistan kes-
kellc.

OMQ4050281FI
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Turmcyksen vclttcmisavustaja 
(liikkeellelchdun aikana)

Kun toiminto varoittaa kuljettajaa 
turmcyksestc, ulkoisen tausta-
peilin varoitusvalo vilkkuu ja koje-
lautaan ilmestyy varoitusviesti. 
Samaan aikaan kuulet varoituscc-
nen, head-up-ncytussc vilkkuu 
varoitusvalo (jos kuuluu varustei-
siin) ja ohjauspyurc tcrisee.
Jcrjestelmc toimii, kun auton oma 
nopeus on alle 3 km/h (2 mph) ja 
takasivun alueella olevan ajoneu-
von nopeus on yli 5 km/h (3 mph).
Hctcjarrutuksen yhteydessc tur-
mcyksen vclttcmisavustaja aut-
taa estcmccn turmcyksen sokean 
pisteen alueella olevan ajoneuvon 
kanssa.

Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

Kun ajoneuvo pyscytetccn hctc-
jarrutuksella, varoitusviesti Aja 
varovasti  ilmestyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa tchden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarru-
poljinta ja tarkistaa ympcristu.
Jarrujen ohjaus pccttyy, jos auto 
on pyscytetty hctcjarrutuksen 
avulla noin 2 sekunnin aikana.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi sokean pisteen turvajcrjes-
telmcc:

Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.
Jos jonkin muun toiminnon varoi-
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, sokean pisteen tur-
vajcrjestelmcn varoitusviestic ei 
ehkc ncytetc eikc varoitusccntc 
ehkc kuulu.

OMQ4AH050311FI OMQ4040504FI
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Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule Sokean pisteen 
turvajcrjestelmcn varoitusccntc.
Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei vclttcmcttc toimi, jos kuljettaja 
kcyttcc jarrupoljinta turmcyksen 
vclttcmiseksi.
Kun sokean pisteen turvajcrjes-
telmc on toiminnassa, jcrjestel-
mcn jarrutuksen ohjaus 
peruuntuu automaattisesti kul-
jettajan painaessa liikaa kaasupol-
jinta tai tehdessc pikaisen 
ohjausliikkeen.
Kun sokean pisteen turvajcrjes-
telmc on toiminnassa, auto voi 
pyschtyc ckkic vahingoittaen 
matkustajia ja lenncttcen irtonai-
sia esineitc. Pidc turvavyu aina 
kiinnitettync ja irtonaiset esineet 
turvallisesti tallessa.
Vaikka jos sokean pisteen turva-
jcrjestelmcssc on ongelma, auton 
perusjarrutusteho toimii normaa-
listi.
Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei toimi kaikissa tilanteissa eikc 
voi estcc kaikkia turmcyksic.
Sokean pisteen turvallisuusjcrjes-
telmc voi varoittaa kuljettajaa 
myuhccn tai olla varoittamatta 
ollenkaan, riippuen tie- ja ajo-olo-
suhteista.

Kuljettajan tulisi aina pitcc ajo-
neuvo hallinnassaan. Clc luota 
Sokean pisteen turvajcrjestel-
mccn. Pidc ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja paina 
tarvittaessa jarrupoljinta ajono-
peuden vchentcmiseksi tai auton 
pyscyttcmiseksi.
Clc koskaan kcytc Sokean pisteen 
turvajcrjestelmcc ihmisiin, elci-
miin, esineisiin jne. Se voi aiheut-
taa vakavan vamman tai 
kuoleman.

VAROITUS
Riippuen ESC:n (Schkuinen ajova-
kauden hallinta) tilasta, jarrunhal-
linta ei vclttcmcttc toimi 
kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (schkuinen ajovakauden 

hallinta) varoitusvalo on 
pccllc

- ESC (schkuinen ajovakauden 
hallinta) on kytketty eri toimin-
toon
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Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei toimi kunnolla, varoitusviesti 
"Check Blind-Spot Safety system" 
(Tarkista sokean pisteen turvajcr-
jestelmc) ilmestyy kojelautaan ja 
toiminto poistuu automaattisesti 
kcytustc tai toiminto toimii rajoitet-
tuna. Anna valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn tarkastaa toiminto.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti "Check side view mirror 
warning light" (Tarkista sivutausta-
peilin varoitusvalo) ilmestyy kojelau-
taan. Anna valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn tarkastaa toiminto.

Toiminto poistettu kcytustc

Kun takakulmatutkan tai anturin 
ympcruivc takapuskuriosaa peittcc 
esimerkiksi lumi tai sadevesi tai kun 
percvaunu tai kuljetusvaunu on 
asennettuna, se voi heikentcc 
havaitsemiskykyc ja vcliaikaisesti 
rajoittaa sokean pisteen turvajcr-
jestelmcn toimintaa tai poistaa sen 
kcytustc.

Jos tcmc tapahtuu, varoitusviesti 
"Blind-Spot Safety Function disa-
bled. Radar blocked" (Sokean pisteen 
turvajcrjestelmc on katkaistu. Tutka 
estetty) ilmestyy kojelautaan.

OMQ4050229FI
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Toiminto palaa normaalitilaan, kun 
vieraat materiaalit, percvaunut jne. 
poistetaan ja moottori kcynniste-
tccn uudelleen.

Jos toiminto ei toimi normaalisti 
esteen poistamisen jclkeen, anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.

VAROITUS
Vaikka varoitusviestic ei ncy mit-
taristossa, sokean pisteen turva-
jcrjestelmc ei ehkc toimi kunnolla.
Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein alueella (esim. 
avoimella maalla), missc ei 
havaita mitccn kun moottori 
kcynnistetccn, tai kun havaitse-
misanturin havaitsemisen estcc 
vieraat aineet heti moottorin 
kcynnistyksen jclkeen.

HUOMIO
Sammuta sokean pisteen turvajcr-
jestelmc, kun haluat asentaa perc-
vaunun, kuljetusvclineen jne., tai 
poista percvaunu, kuljetusvcline 
jne., jotta voit kcyttcc sokean pis-
teen turvajcrjestelmcc.

Rajoitukset

Sokean pisteen turvajcrjestelmcc ei 
ehkc toimi normaalisti tai toiminto 
voi toimia odottamattomasti seu-
raavissa tilanteissa:

Sccn ollessa huono, kuten runsas 
lumi- tai vesisade jne.
Takakulmatutka on lumen, sade-
veden, lian peittcmc.
Takakulmatutkaa ympcruivc lcm-
putila on korkea tai matala
Ajetaan maantien (tai moottori-
tien) rampilla
Tien pccllyste (tai sen ulkopuoli-
nen maasto) siscltcc poikkeavan 
mccrcn metallimateriaalia (esim. 
mahdollisen metroradan rakenta-
misen takia).
Ajoneuvon lchellc on kiintec esine, 
kuten ccnivalleja, suojakaiteita, 
keskijakajia, sisccnajoaitauksia, 
katuvalaisimia, kylttejc, tunne-
leita, seinic jne. (mukaan lukien 
kaksoisrakenteet)
Ajat laajalla alueella, jolla on vchcn 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityllc, esikaupungissa 
jne.)
Ajetaan kapealla tiellc, jolle ulot-
tuu puita tai ruohoa.
Ajat laajalla alueella, jolla on vchcn 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityllc, esikaupungissa 
jne.)
Ajo mcrcllc tienpinnalla, kuten 
lctckkuisellc tiellc
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Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lchellc 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajo-
neuvo ohittaa ajoneuvosi lcheltc
Toisen ajoneuvon nopeus on niin 
suuri, ettc se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyessc ajassa
Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneu-
von
Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
Ajoneuvosi on lchtenyt liikkeelle 
samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sitc on kiihdytetty
Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan etcisyydelle, tai 
kun ajoneuvo kahden kaistan 
pccstc siirtyy viereiselle kaistalle
Percvaunu tai kuljetusvaunu on 
asennettu ja se peittcc takakul-
matutkan
Takakulmatutkan siscltcvcn pus-
kurin peittcc esineet, kuten pus-
kuritarra, puskuriohjain, 
pyurcteline jne.
Takakulmatutkan ympcruivc pus-
kuri saa iskun, vaurioituu tai tutka 
liikahtaa pois paikaltaan
Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan 
rengaspaineen tai muun vastaa-
van syyn takia.

Sokean pisteen turvajcrjestelmcc ei 
ehkc toimi normaalisti tai toiminto 
voi toimia odottamattomasti kun 
seuraavia esineitc havaitaan:

Moottoripyurc tai polkupyurc 
havaitaan.

Ajoneuvo, kuten lavapercvaunu, 
havaitaan
Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 
kuorma-auto havaitaan.
Liikkuva este, kuten jalankulkija, 
elcin, ostoskcrryt tai lastenvau-
nut havaitaan
Matala ajoneuvo, kuten urhei-
luauto havaitaan

Jarrunhallinta ei ehkc toimi, kuljet-
tajan huomio on tarpeen seuraa-
vissa tilanteissa:

Auto tcrisee voimakkaasti ajet-
taessa kuoppaisella tiellc, epcta-
saisella tiellc tai 
betonilaatoituksella
Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jccn jne. takia
Rengaspaine on matala tai ren-
gas on vaurioitunut
Jarruja on korjattu
Ajoneuvo tekee ckillisic kaistan 
vaihtoja

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lisctie-
toja kohdassa "Etuturmcyksen vclt-
tcmisavustaja (FCA) (vain 
etukamera) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 5-103.
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VAROITUS
Kaarteessa ajaminen

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellc. Toiminto ei ehkc 
havaitse viereisellc kaistalla kul-
kevaa ajoneuvoa.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiellc. Toiminto voi 
havaita samalla kaistalla kulkevan 
ajoneuvon.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Ajettaessa kohdassa, jossa tiet 
yhtyvct/erkaantuvat

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein paikassa, 
jossa tiet yhtyvct tai erkaantuvat. 
Toiminto ei ehkc havaitse vierei-
sellc kaistalla kulkevaa ajoneuvoa.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.
Rinteessc ajaminen

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein, kun ajetaan 
mcellc. Toiminto ei ehkc havaitse 
viereisellc kaistalla kulkevaa ajo-
neuvoa tai voi havaita maan tai 
rakenteen virheellisesti.

OMQ4050106
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Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.
Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi oikein ajettaessa 
kohdassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Toiminto ei vclttc-
mcttc havaitse ajoneuvoa tiellc, 
jolla on erilaiset kaistojen korkeu-
det (alikulkuliittymct, kallistuk-
silla erotetut risteykset jne.).
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

VAROITUS
Hinattaessa percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, muista kytkec Sokean 
pisteen turvajcrjestelmc pois 
pccltc.
Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi normaalisti, jos sitc 
hciritsevct voimakkaat schku-
magneettiset aallot.

Sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei ehkc toimi noin 15 sekuntia 
auton kcynnistyksen tai etuka-
meran tai takakulmatutkien alus-
tuksen jclkeen.

OMQ4050110
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Turvallisen uloskcynnin varoi-
tusjcrjestelmc (SEW) (jos kuuluu 
varustukseen)

Kun auto on pyschtynyt ja takaa 
tuleva auto havaitaan, heti kun 
matkustaja avaa oven turvallisen 
uloskcynnin varoitusjcrjestelmc 
antaa kuljettajalle varoitusviestin ja 
ccnimerkin, jotta turmcys voidaan 
vclttcc.

HUOMIO
Varoituksen ajastus voi vaihdella 
lchestyvcn ajoneuvon nopeudesta 
riippuen.

Havaitsemisanturi

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMAA
Jos haluat lisctietoja takakulmatut-
kan varotoimista, katso osaa 
"Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustaja (BCA)" sivulla 5-138.

OMQ4040420L
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Toiminto-asetukset

Asetukset

Turvallisen uloskcynnin varoitus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit kytkec turvallisen ulos-
kcynnin varoituksen pcclle 
valitsemalla asetusvalikossa Driver 
Assistance (Kuljettajan apu) → 
Blind-Spot Safety (Sokean pisteen 
turvallisuus) → Safe Exit Warning 
(Turvallisen uloskcynnin varoitus) , 
ja kytkec jcrjestelmcn pois pccltc 
poistamalla valinnan.

VAROITUS
Kuljettajan on oltava aina valpas 
odottamattomien ja yllcttcvien 
tilanteiden varalta. Jos turvallisen 
uloskcynnin avustimen valinta pois-
tetaan, jcrjestelmc ei auta sinua.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen turvallisen uloskcynnin varoitus 
scilyttcc aiemman asetuksensa.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava Driver Assis-
tance → Warning Timing  
(Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus) asetusvalikossa, jotta alun 
perin sccdettyc sokean pisteen tur-
vajcrjestelmcn varoituksen akti-
vointiajatusta voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

OMQ4AH050336FI
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Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, on valittava 'Kuljettajan 
avustus → Varoituksen ccnenvoi-
makkuus  asetusvalikossa, jotta 
etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
varoituksen ccnenvoimakkuus voi-
daan scctcc tasolle 'Korkea', 'Keski-
tasoinen', 'Matala  tai 'Off .

Kun varoituksen ccnenvoimakkuus 
kytketccn pois, ohjauspyurcn tcrinc 
kytketccn pcclle, mikcli se oli kyt-
ketty pois.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tusvalinta koskee kaikkia 
turvallisen uloskcynnin varoitus-
jcrjestelmcn toimintoja.
Vaikka Normal (Normaali) -varoi-
tusajastus on valittu, alustava 
varoituksen aktivoitumisaika ei 
ehkc vaikuta myuhciseltc, jos ajo-
neuvot lchestyvct suurella nope-
udella takaapcin.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Varoituksen ajastus- ja Varoi-
tuksen ccnenvoimakkuus 
scilyttcvct viimeisen asetuksen.

OMQ4AH050335FI
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Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus

Turmcysvaroitus poistuttaessa 
autosta

Kun takaa havaitaan lchestyvc 
auto, kun ovi avataan, mittaris-
toon tulee varoitusviesti Watch 
for traffic  (Varo liikennettc) ja 
varoitusccni soi.
Turvallisen uloskcynnin varoitus-
jcrjestelmc varoittaa kuljettajaa 
heti, kun auton oma nopeus on 
alle 3 km/h (2 mph) ja lchestyvcn 
auton nopeus on yli 5 km/h 
(3 mph).

HUOMAA
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi turvallisen uloskcynnin 
varoitusta:

Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.

Jos jonkin muun toiminnon viesti 
nckyy tai hclytysccni kuuluu, tur-
vallisen uloskcynnin varoitusta ei 
ehkc ncytetc eikc ccnimerkkic 
anneta.
Et ehkc kuule turvallisen ulos-
kcynnin avustimen varoitusta, jos 
ympcristu on meluisa.
Turvallisen uloskcynnin varoitus ei 
toimi kaikissa tilanteissa eikc voi 
estcc kaikkia turmcyksic.
Turvallisen uloskcynnin varoitus 
voi varoittaa myuhccn tai ei lain-
kaan tiestc ja ajo-olosuhteista 
riippuen. Tarkista aina auton 
ympcristu.
Kuljettaja ja matkustajat ovat 
vastuussa onnettomuuksista, 
jotka tapahtuvat heidcn poistues-
saan autosta. Tarkista aina 
ympcristu ennen poistumista 
autosta.
Clc koskaan kcytc turvallisen 
uloskcynnin varoitusta tarkoituk-
sellisesti. Sen tekeminen voi 
aiheuttaa vakavan vamman tai 
kuoleman.
Turvallisen uloskcynnin varoitin ei 
toimi, jos sokean pisteen turvajcr-
jestelmcssc on ongelma. Sokean 
pisteen turvajcrjestelmcn varoi-
tusviesti tulee nckyviin, kun
- Sokean pisteen turvajcrjestel-

mcn anturi tai sen ympcristu 
on likaantunut tai peittynyt.

OMQ4040505FI
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Turvallisen uloskcynnin avustin (SEA)

- Sokean pisteen turvajcrjes-
telmc ei varoita matkustajia tai 
varoittaa heitc virheellisesti.

HUOMAA
Kun moottori on sammutettu tur-
vallisen uloskcynnin varoitusjcrjes-
telmc toimii noin 3 minuuttia, mutta 
sammuu heti, jos ovet lukitaan.

Turvallisen uloskcynnin avustin 
(SEA) (jos kuuluu varustukseen)

Kun auto on pyschtynyt ja takaa 
tuleva auto havaitaan, heti kun 
matkustaja avaa oven turvallisen 
uloskcynnin avustin antaa kuljetta-
jalle varoitusviestin ja ccnimerkin, 
jotta turmcys voidaan vclttcc.

Liscksi, kun schkuisen lapsilukkojcr-
jestelmc lukituspainike on LOCK-
asennossa ja takaa lchestyvc ajo-
neuvo havaitaan, schkuisen lapsiluk-
kojcrjestelmcn lukituspainiketta ei 
voi avata, vaikka kuljettaja painaa 
painiketta estcckseen takaovien 
avautumisen.

OMQ4040420
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HUOMIO
Varoituksen ajastus voi vaihdella 
lchestyvcn ajoneuvon nopeudesta 
riippuen.

Havaitsemisanturi

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMAA
Jos haluat lisctietoja takakulmatut-
kan varotoimista, katso osaa 
"Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustaja (BCA)" sivulla 5-138.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Turvallisen uloskcynnin avustin

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit kytkec turvallisen ulos-
kcynnin avustimen pcclle 
valitsemalla asetusvalikossa Driver 
Assistance (Kuljettajan apu) → 
Blind-Spot Safety (Sokean pisteen 
turvallisuus) → Safe Exit Assist 
(Turvallisen uloskcynnin avustin) , ja 
kytkec toiminnon pois pccltc pois-
tamalla valinnan.

VAROITUS
Kuljettajan on oltava aina valpas 
odottamattomien ja yllcttcvien 
tilanteiden varalta. Jos turvallisen 
uloskcynnin avustimen valinta pois-
tetaan, jcrjestelmc ei auta sinua.

OMQ4AH050010

OMQ4AH050336FI
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Turvallisen uloskcynnin avustin (SEA)

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen turvallisen uloskcynnin avustin 
scilyttcc aiemman asetuksensa.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava Driver Assis-
tance → Warning Timing  
(Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus) asetusvalikossa, jotta alun 
perin sccdettyc sokean pisteen tur-
vajcrjestelmcn varoituksen akti-
vointiajatusta voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita sokean pisteen 
turvajcrjestelmcn ccnenvoimakkuu-
deksi High (Korkea), Medium (Keski-
tasoinen), Low (Matala) tai Off 
(Pois) valitsemalla asetusvalikossa 
"Driver Assistance (Kuljettajan avus-
tus) → Warning Volume (Varoituk-
sen ccnenvoimakkuus)".

Kun varoituksen ccnenvoimakkuus 
kytketccn pois, ohjauspyurcn tcrinc 
kytketccn pcclle, mikcli se oli kyt-
ketty pois.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050334FI
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HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tusvalinta koskee kaikkia 
turvallisen uloskcynnin avusti-
men toimintoja.
Vaikka Normal (Normaali) -varoi-
tusajastus on valittu, alustava 
varoituksen aktivoitumisaika ei 
ehkc vaikuta myuhciseltc, jos ajo-
neuvot lchestyvct suurella nope-
udella takaapcin.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

Toiminnon kcyttu

Varoitus ja hallinta

Turmcysvaroitus poistuttaessa 
autosta

Kun takaa havaitaan lchestyvc 
auto, kun ovi avataan, mittaris-
toon tulee varoitusviesti Watch 
for traffic  (Varo liikennettc) ja 
varoitusccni soi.
Turvallisen uloskcynnin avustin 
varoittaa kuljettajaa heti, kun 
auton oma nopeus on alle 3 km/h 
(2 mph) ja lchestyvcn auton 
nopeus on yli 5 km/h (3 mph).

Schkuiseen lapsilukkojcrjestelmccn 
liitetty toiminto

Kun schkuinen lapsilukkojcrjes-
telmc on kcytussc ja jcrjestelmc 
havaitsee auton takaa lchesty-
vcn ajoneuvon takaovien lukitus ei 
aukea, vaikka kuljettaja yrittcisi 
avata lukituksen schkuisen lapsi-
lukkojcrjestelmcn painikkeella. 
Mittaristoon tulee varoitusviesti 
Check surroundings then try 
again  (Tarkista ympcristu jaa 
yritc uudelleen).

OMQ4040505FI
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Turvallisen uloskcynnin avustin 
varoittaa kuljettajaa heti, kun 
autosi nopeus on alle 3 km/h 
(2 mph) ja lchestyvcn auton 
nopeus on yli 5 km/h (3 mph).
Lisctietoja schkuisestc lapsilukko-
jcrjestelmcstc on osassa "Elekt-
roninen lapsilukkojcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 4-
23.

HUOMIO
Jos kuljettaja painaa lapsilukon pai-
niketta uudestaan noin 10 sekunnin 
kuluessa varoitusviestin ilmestymi-
sen jclkeen, turvallisen uloskcynnin 
avustin pccttelee, ettc kuljettaja on 
avannut ovien lukituksen tiedos-
taen tilanteen auton takana. Sch-
kuisen lapsilukkojcrjestelmcn lukitus 
katkeaa (painikkeen merkkivalo OFF) 
ja takaovien lukitus avautuu. Tar-
kista aina ympcristu ennen schkui-
sen lapsilukkojcrjestelmcn 
lukituspainikkeen katkaisemista.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi turvallisen uloskcynnin 
avustinta:

Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.

Jos jonkin muun toiminnon viesti 
nckyy tai hclytysccni kuuluu, tur-
vallisen uloskcynnin avustimen 
varoitusviestic ei ehkc ncytetc 
eikc ccnimerkkic anneta.
Et ehkc kuule turvallisen ulos-
kcynnin avustimen varoitusta, jos 
ympcristu on meluisa.
Turvallisen uloskcynnin varoitus ei 
toimi kaikissa tilanteissa eikc voi 
estcc kaikkia turmcyksic.
Turvallisen uloskcynnin avustin 
voi varoittaa myuhccn tai ei lain-
kaan tiestc ja ajo-olosuhteista 
riippuen. Tarkista aina auton 
ympcristu.
Kuljettaja ja matkustajat ovat 
vastuussa onnettomuuksista, 
jotka tapahtuvat heidcn poistues-
saan autosta. Tarkista aina 
ympcristu ennen poistumista 
autosta.
Clc koskaan kcytc turvallisen 
uloskcynnin avustinta tarkoituk-
sellisesti. Sen tekeminen voi 
aiheuttaa vakavan vamman tai 
kuoleman.
Turvallisen uloskcynnin avustin ei 
toimi, jos sokean pisteen turvajcr-
jestelmcssc on ongelma.
- Sokean pisteen turvajcrjestel-

mcn varoitusviesti tulee ncky-
viin.

- Sokean pisteen turvajcrjestel-
mcn anturi tai sen ympcristu 
on likaantunut tai peittynyt.
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- Sokean pisteen turvajcrjes-
telmc ei varoita matkustajia tai 
varoittaa heitc virheellisesti.

HUOMAA
Kun moottori on sammutettu tur-
vallisen uloskcynnin avustin toimii 
noin 3 minuuttia, mutta sammuu 
heti, jos ovet lukitaan.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun turvallisen uloskcynnin avustin 
ei toimi kunnolla, varoitusviesti 
"Check Blind-Spot Safety system" 
(Tarkista sokean pisteen turvajcr-
jestelmc) ilmestyy kojelautaan ja 
toiminto poistuu automaattisesti 
kcytustc tai toiminto toimii rajoitet-
tuna. Anna valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn tarkastaa toiminto.

Kun takakulmatutkaa ympcruivcc 
takapuskuriosaa tai anturia peittcc 
lumen tai sadeveden tapainen viera-
saine tai kun percvaunu tai kuljetus-
vaunu on asennettuna, se voi 
vchentcc havaintokykyc ja vcliaikai-
sesti rajoittaa turvallisen uloskcyn-
nin avustimen toimintaa tai poistaa 
sen kcytustc.

Jos tcmc tapahtuu, varoitusviesti 
"Blind-Spot Safety system disabled. 
Radar blocked" (Sokean pisteen tur-
vajcrjestelmc on katkaistu. Tutka 
estetty) ilmestyy kojelautaan.

Toiminnon toiminta palautuu nor-
maaliin, kun tcllaiset vierasaineet tai 
percvaunu jne. poistetaan. Pidc se 
aina puhtaana.

Jos toiminto ei toimi normaalisti 
esteen poistamisen jclkeen, anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa autosi.

OMQ4050229FI
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HUOMAA
Vaikka varoitusviestic ei ncy mit-
taristossa, Turvallisen uloskcyn-
nin avustin ei ehkc toimi kunnolla.
Turvallisen uloskcynnin avustin ei 
ehkc toimi oikein alueella (esim. 
avomaalla), jossa ei havaita 
mitccn, kun moottori kcynniste-
tccn.

HUOMIO
Poista Turvallisen uloskcynnin avus-
tin kcytustc kun haluat asentaa 
percvaunun, kuljetusvaunun jne., tai 
poista percvaunu, kuljetusvaunu 
jne., jos haluat kcyttcc Turvallisen 
uloskcynnin avustinta.

Rajoitukset

Turvallisen uloskcynnin avustus ei 
ehkc toimi normaalisti tai se saattaa 
toimia odottamattomasti seuraa-
vissa olosuhteissa:

Ajetaan kapealla tiellc, jolle ulot-
tuu puita tai ruohoa.
Ajat mcrcllc tiellc, kuten tien lctc-
kussc.
Toinen ajoneuvo liikkuu erittcin 
nopeasti tai hitaasti.

HUOMAA
Jos haluat lisctietoja takakulmatut-
kan varotoimista, katso osaa 
"Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustaja (BCA)" sivulla 5-138.

VAROITUS
Turvallisen uloskcynnin avustin ei 
ehkc toimi normaalilla tavalla, jos 
siihen kohdistuu voimakkaita sch-
kumagneettisia aaltoja.
Turvallisen uloskcynnin avustin ei 
ehkc toimi 3 sekunnin ajan auton 
kcynnistyksen jclkeen tai takakul-
matutkien alustuksen aikana.
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Kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA)

(1) Nopeusrajan ilmaisin

(2) Aseta nopeus

Voit asettaa nopeusrajan, kun et 
halua ylittcc tiettyc nopeutta.

Jos ylitct asetetun nopeusrajan, 
varoitusjcrjestelmc toimii (asetettu 
nopeusraja vilkkuu ja kuuluu merk-
kiccni), kunnes auto hidastaa rajan 
alle.

Toiminnon kcyttu

Nopeusrajoituksen asetus
1. Paina Kuljettajan avustaja 

( ) -painiketta pitkccn 
halutussa nopeudessa.

Rajanopeuden merkkivalo syttyy 
kojelautaan.

2. Tyunnc kytkintc yluspcin + tai 
alaspcin - ja vapauta se halutussa 
nopeudessa. Siirrc kytkintc +  
yluspcin tai -  alaspcin ja pidc se. 
Nopeus kasvaa tai pienenee aluksi 
lchimpccn kymmeneen km/h (vii-
den monikertaan mph:ina), ja sit-
ten kasvaa tai pienenee 10 km/h 
(5 mph) kerrallaan.

OMQ4PH050371L
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3. Asetettu nopeusraja ilmestyy 
kojelautaan. Asetettu nopeusraja 
vilkkuu ja kuuluu merkkiccni, kun-
nes hidastat auton nopeusrajaan.

HUOMAA
Kun kaasupoljinta ei paineta paine-
pisteen yli, ajoneuvon nopeus pysyy 
rajanopeuden siscllc.

Toiminnon vcliaikainen keskeyttc-
minen

Voit keskeyttcc nopeusrajan aset-
tamisen vcliaikaisesti tyuntcmcllc 
( )-kytkintc. Asetettu nopeus 
kytkeytyy pois pccltc, mutta 
vakionopeusscctimen merkkivalo 
palaa edelleen.

Toiminnon jatkaminen

Kcsin ohjattavan ajonopeuden rajoi-
tusavustajajcrjestelmcn jclleen 
kcyttuun voi ottaa keskeytyksen 
jclkeen uudelleen kcyttuun paina-
malla (+)-, (-)- tai ( )-kytkintc.

Jos painat (+)-kytkintc yluspcin tai 
(-)-kytkintc alaspcin, ajoneuvon 
nopeus asettuu kojelaudassa nykyi-
seen nopeuteen.

OMQ4050130L
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Jos painat ( )-kytkintc, ajoneu-
von nopeus palaa esiasetettuun 
nopeuteen.

Toiminnon poiskytkentc

Paina Kuljettajan avustaja ( ) 
-painiketta kytkecksesi kcsin ohjat-
tavan ajonopeuden rajoitusavusta-
jan pois pccltc. 
Nopeudenrajoituksen merkkivalo 
sammuu.

Paina aina Kuljettajan avustaja 
( ) -painiketta kytkecksesi 
kcsin ohjattavan ajonopeuden rajoi-
tusavustajan pois pccltc, kun et 
kcytc sitc.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi kcsin ohjattavaa ajonopeu-
den rajoitusavustajaa:

Aseta aina ajoneuvon nopeus 
maasi nopeusrajoitusten mukai-
seksi.

Pidc kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja pois pccltc, kun 
jcrjestelmcc ei kcytetc, jotta vcl-
tct nopeuden tahattoman ase-
tuksen. Tarkista, ettc 
rajanopeuden merkkivalo on sam-
munut.
Kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja ei korvaa asian-
mukaista ja turvallista ajotapaa. 
On kuljettajan vastuulla aina ajaa 
turvallisesti ja hcnen tulisi aina 
olla tietoinen estcckseen odotta-
mattomat ja ckilliset tapahtu-
mat. Kiinnitc aina huomioita 
tieolosuhteisiin.OMQ4050128L
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Clykcs ajonopeuden rajoitus-
avustaja (ISLA) (jos kuuluu 
varustukseen)

Clykcs nopeusrajoitusavustin ilmoit-
taa kuljettajalle nykyisen tiennope-
usrajoituksen havaittujen 
liikennemerkkien ja navigointijcrjes-
telmcn tietojen perusteella. Toi-
minto auttaa kuljettajaa pysymccn 
tien nopeusrajoitusten puitteissa.

HUOMAA
Clykcs nopeusrajoitusavustin ei 
ehkc toimi asianmukaisesti, jos jcr-
jestelmcc kcytetccn muissa maissa.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Lisctietoja kamera-anturiin liitty-
vistc varotoimista luytyy osasta 
"Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
(FCA) (anturifuusio) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 5-116.

HUOMAA
Jos navigointijcrjestelmc on kcytet-
tcvissc, navigointijcrjestelmcn tie-
toja kcytetccn yhdessc etukameran 
havaitsemien liikennemerkkitieto-
jen kanssa.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Nopeudenrajoitus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit ottaa kunkin toiminnon 
kcyttuun tai poistaa sen kcytustc 
valitsemalla asetusvalikossa Driver 
Assistance" (Kuljettajan avustus) → 
"Driving Assist  (Ajon avustus) kun-
kin toiminnon tai poistamalla sen 
valinnan.

Jos "Speed Limit Assist" (Nopeus-
rajoitusavustin) on valittuna, jcr-
jestelmc ilmoittaa kuljettajalle 
nopeusrajoituksen. Liscksi toi-
minto pyytcc kuljettajaa muutta-
maan kcsin ohjattavaan 

OMQ4H050009
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ajonopeuden rajoitusavustajaan 
ja/tai clykkccseen vakionopeus-
scctimeen asetettua nopeutta, 
jotta kuljettaja pysyisi nopeusra-
joituksen puitteissa.
Jos "Speed Limit Warning" (Nope-
usrajoitusvaroitus) on valittuna, 
toiminto ilmoittaa kuljettajalle 
nopeusrajoituksen. Liscksi toi-
minto varoittaa kuljettajaa, kun 
auton nopeus ylittcc nopeusrajoi-
tuksen.
Jos valitaan Off (Pois), toiminto 
kytkeytyy pois.

HUOMIO
Jos "Speed Limit Warning" (Nopeus-
rajoitusvaroitus) on valittuna, toi-
minto ei pyydc kuljettajaa 
muuttamaan nopeusasetusta.

Nopeusrajoituksen korjaus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, nopeusrajoituksen korjausta 
voi muuttaa valitsemalla "Driver 
Assistance" (Kuljettajan avustus) → 
Speed Limit (Nopeusrajoitus)→ 
Speed Limit Offset (Nopeusrajoituk-
sen korjaus)". Nopeusrajoitusvaroi-
tus ja nopeusrajoitusavustin lisccvct 
nopeusrajoituksen korjausarvon 
havaittuun nopeusrajoitukseen.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.
Nopeusrajoitusavustin toimii 
nopeusrajoitukseen lisctyn korja-
usarvon perusteella. Jos haluat 
muuttaa nopeusasetusta nopeus-
rajoituksen perusteella, aseta 
korjauksen arvoksi 0.
Nopeusrajoitusvaroitustoiminto 
varoittaa kuljettajaa, kun ajono-
peus ylittcc nopeusrajoituksen, 
johon on lisctty korjausarvo. Jos 
haluat, ettc nopeusrajoitusvaroi-
tus varoittaa heti, kun ajonopeus 
ylittcc nopeusrajoituksen, aseta 
korjausarvoksi 0.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Clykcs nopeusrajoitusavustin 
varoittaa ja ohjaa autoa seuraavilla 
tavoilla: "Displaying speed limit" 
(Ncytc nopeusrajoitus), "Warning 
overspeed" (Varoita ylinopeudesta) 
ja "Changing set speed" (Muuta 
nopeusasetusta).
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HUOMAA
Toiminnon varoitus ja ohjaus 
kuvataan sen perusteella, ettc 
korjausarvoksi on asetettu 0. Kor-
jausasetuksesta on lisctietoja 
kohdassa "Toiminto-asetukset" 
sivulla 5-166.

Nopeusrajoituksen ncyttcminen

Nopeusrajoitustiedot nckyvct mit-
taristossa.

HUOMAA
Clykcs nopeusrajoitusavustin 
antaa nopeusrajoituksen liscksi 
lisctietoja liikennemerkeistc. Lii-
kennemerkeistc annetut lisctie-
dot voivat vaihdella maasta 
riippuen.
Nopeusrajoituskyltin tai ohitus-
kieltokyltin alle kiinnitetty lisckilpi 
ilmoittaa tilanteista, joissa kylt-
tejc on noudatettava. Jos lisckil-
pec ei tunnisteta, se ncytetccn 
tyhjcnc.

Warning overspeed (Varoita ylino-
peudesta)

Kun ncytetty nopeusrajoitus ylite-
tccn autolla ajettaessa, punainen 
nopeusrajoituksen merkkivalo vilk-
kuu.

OMQ4050308L
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Changing set speed (Muuta nope-
usasetusta)

Jos tien nopeusrajoitus muuttuu 
kcsin ohjattavan ajonopeuden rajoi-
tusavustajan tai clykkccn vakiono-
peusscctimen kcytun aikana, 
jcrjestelmc ilmoittaa kuljettajalle 
nopeusasetuksen muuttamisen tar-
peesta ncyttcmcllc ylc- tai alanuo-
len. Tcssc vaiheessa kuljettaja voi 
muuttaa nopeusasetusta nopeusra-
joituksen perusteella ohjauspyurcn 
(+)- tai (-)-kytkimellc.

VAROITUS
Jos korjaus on suurempi kuin 0, 
nopeusasetus muuttuu tien 
nopeusrajoitusta suurempaan 
arvoon. Jos haluat ajaa nopeusra-
joitusta hitaammin, aseta kor-
jauksen arvoksi alle 0 tai alenna 
nopeusasetusta ohjauspyurcn (-
)-kytkimellc.
Autolla voi edelleen ylittcc nope-
usrajoituksen, vaikka nopeusase-
tus olisi muutettu tien 
nopeusrajoituksen mukaisesti. 
Hidasta ajonopeutta tarvittaessa 
painamalla jarrupoljinta.
Jos tien nopeusrajoitus on alle 
30 km/h (20 mph), nopeusase-
tuksen muutostoiminto ei toimi.
Clykcs nopeusrajoitusavustin 
kcyttcc toiminnassaan kuljettajan 
mittaristossa valitsemaa nopeus-
yksikkuc. Jos nopeusyksikuksi on 
valittu jokin muu kuin maassa 
kcytetty nopeusyksikku, clykcs 
nopeusrajoitusavustin ei ehkc 
toimi kunnolla.

HUOMAA
Lisctietoja kcsin ohjattavan 
ajonopeuden rajoitusavustajan 
kcytustc on kohdassa "Kcsin 
ohjattava ajonopeuden rajoitus-
avustaja (MSLA)" sivulla 5-163.

OMQ4PH050368L
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Clykkccn vakionopeusscctimen 
kcytustc on lisctietoja kohdassa 
"Clykcs vakionopeussccdin (SCC) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 
5-185.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun clykcs nopeusrajoitusavustin ei 
toimi asianmukaisesti, Check speed 
limit system  (Tarkista nopeusrajoi-
tusjcrjestelmc) -varoitusviesti 
ilmestyy kojelautaan. Jos tcmc 
tapahtuu, suosittelemme, ettc 
annat valtuutetulla Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin tarkastaa toi-
minnon.

Toiminto poistettu kcytustc

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijait-
see, on lumen tai sadeveden kaltai-
sen vierasaineen peitossa, se voi 
heikentcc tai rajoittaa clykkccn 
nopeusrajoitusavustimen havain-
nointikykyc tai katkaista sen toi-
minnan hetkellisesti .

Jos ncin tapahtuu, "Speed limit sys-
tem disabled. Camera obscured  
(Nopeusrajoitusjcrjestelmc deakti-
voitu. Kamera estetty) varoitus-
viesti ilmestyy kojelautaan. Toiminto 
toimii normaalisti, kun lumi, vesi tai 
vierasaine poistetaan.

Jos jcrjestelmc ei toimi normaalisti, 
kun este on poistettu, suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa toiminnon.

OMQ4050304FI
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HUOMAA
Vaikka varoitusviesti tai varoitus-
valo ei ilmesty kojelautaan, clykcs 
nopeusrajoitusavustin ei vclttc-
mcttc toimi oikein.
Jos havaitsemisanturi likaantuu 
heti moottorin kcynnistyksen jcl-
keen, jcrjestelmc ei ehkc toimi 
asianmukaisesti.

Jcrjestelmcn rajoitukset

Clykcs nopeusrajoitusavustin ei 
ehkc toimi normaalilla tavalla tai se 
voi toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa tilanteissa:

Liikennemerkki on saastunut tai 
siitc ei saa selvcc
- Liikennemerkkic on vaikea 

nchdc huonon sccn, kuten 
sateen, lumen, sumun, jne., 
vuoksi.

- Liikennemerkki ei ole selkec tai 
se on vaurioitunut

- Liikennemerkki on osittain esi-
neiden tai varjon peittcmc

Liikennemerkit eivct ole standar-
dien mukaisia
- Liikennemerkin teksti tai kuva 

on standardista eroava
- Liikennemerkki on pccvcylcn ja 

poistumistien tai haarautuvien 
teiden vclissc

- Ehdollista liikennemerkkic ei ole 
asennettu saapumis- tai pois-
tumistien varrella sijaitsevan 
merkin alle.

- Liikennemerkki on kiinnitetty 
toiseen ajoneuvoon

Valoisuus muuttuu yhtckkic, esi-
merkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltc ulos tai ajettaessa sillan 
alta.
Ajovaloja ei kcytetc tai ajovalojen 
kirkkaus on heikko yullc tai tunne-
lissa
Liikennemerkkejc on vaikea tun-
nistaa auringonvalon, katuvalojen 
tai lchestyvien ajoneuvojen hei-
jastuksen vuoksi
Auringon loiste hciritsee etuka-
meran nckukenttcc.
Ajat tiellc, jolla on jyrkkic mutkia 
tai mutkittelee jatkuvasti
Ajetaan hidastustuyssyjen yli tai 
ajetaan ylc- ja alamckeen tai 
vasemmalta oikealle jyrkissc rin-
teissc
Ajoneuvo vcrisee voimakkaasti

VAROITUS
Clykcs nopeusrajoitusavustin on 
tcydentcvc jcrjestelmc, joka aut-
taa kuljettajaa noudattamaan tien 
nopeusrajoitusta. Se ei ehkc 
ncytc oikeaa nopeusrajoitusta 
eikc ohjaa ajonopeutta kunnolla.
Aseta aina ajoneuvon nopeus 
maasi nopeusrajoitusten mukai-
seksi.
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HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lisctie-
toja kohdassa "Etuturmcyksen vclt-
tcmisavustaja (FCA) (anturifuusio) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-
116.

Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roitus (DAW) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Perustoiminto

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
auttaa mccrittcmccn kuljettajan 
huomion tason analysoimalla ajota-
paa, ajoaikaa yms. ajoneuvoa aja-
essa. Toiminto suosittelee taukoa, 
kun kuljettajan huomion taso laskee 
tietyn tason alle.

Liikkeellelchtuilmoitus

Liikkeellelchtuilmoitus ilmoittaa kul-
jettajalle, kun edessc oleva ajoneuvo 
lchtee liikkeelle.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etukameraa kcytetccn havaintoan-
turina seuraamaan ajokuvioita ja 
edessc olevien ajoneuvojen liikkeel-
lelchtuc, kun autoa ajetaan.

OMQ4H050009
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Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Pidc etukamera aina hyvcssc kun-
nossa, jotta kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus -toiminnon 
toimintakyky pysyisi optimaalisena.
Lisctietoja etukameran varotoimen-
piteistc, katso "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu-
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-116.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
Driver Assistance → Driver Atten-
tion Warning  (Kuljettajan avustus 
→ kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus) asetusvalikossa kunkin toimin-
non kcyttcmisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.

Jos Inattentive Driving Warning  
(Epctarkkaavaisen ajamisen 
varoitus) on valittu, jcrjestelmc 
ilmoittaa kuljettajalle tcmcn vire-
ystilasta ja suosittelee taukoa, 
kun vireys laskee mccrctyn tason 
alle.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roitus scilyttcc viimeisen asetuksen.

Edeltcvcn ajoneuvon poistumishc-
lytys eli Liikkeellelchtuilmoitus

OMQ4A050338FI
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Jos Leading Vehicle Dep

arture Alert'  (Liikkeellelchtuilmoi-
tus) on valittu, jcrjestelmc ilmoittaa 
kuljettajalle, kun edessc oleva ajo-
neuvo lchtee liikkeelle.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava Driver Assis-
tance → Warning Timing  
(Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus) asetusvalikossa, jotta alun 
perin sccdettyc kuljettajan tarkkaa-
vaisuusvaroitus turvallisuusjcrjes-
telmcn varoituksen aktivointiaikaa 
voi muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Kuljettajan varoitusaika scilyt-
tcc viimeisen asetuksen.

Toiminnon kcyttu

Perustoiminto

Toiminnon ncyttu ja varoitus

Kuljettajan tarkkaavaisuustason 
tarkoituksen perustehtcvc on 
ilmoittaa kuljettajalle tcmcn vireys-
tila ja kehottaa kuljettajaa pitc-
mccn tauon (Consider taking a 
break).

Huomiotaso

Toiminto pois pccltc

OMQ4AH050334FI
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Valmiustila

Tarkkaavainen ajaminen

Epctarkkaavainen ajaminen

Kuljettaja voi seurata ajo-olosuh-
teitaan mittaristolla.

- Kun Inattentive Driving War-
ning  (Epctarkkaavainen ajami-
sen varoitus) -valinta on 
peruttu asetusvalikossa, ncyt-
tuun tulee 'System Off  (Jcr-
jestelmc sammutettu).

- Toiminto toimii, kun auton 
nopeus on vclillc 0 180 km/h 
(0 110 mph).

- Kun auton nopeus ei ole toi-
minta-alueella, ncyttuun tulee 
viesti Standby  (valmius).

Kuljettajan vireyden tai tarkkaa-
vaisuuden taso ncytetccn astei-
kolla 1 5. Mitc 
epctarkkaavaisempi kuljettaja on, 
sitc pienempi taso on.
Taso laskee, kun kuljettaja ei pidc 
taukoa tietyn pituisena aikana.

Pidc tauko

Kun kuljettajan tarkkaavaisuus-
taso on alle 1, tulee mittaristoon 
viesti Harkitse tauon pitcmistc  
ja kuulet varoitusccnen, joka 
ehdottaa, ettc kuljettaja pitcc 
tauon.

OMQ4050117FI
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus ei ehdota taukoa, jos kokonai-
sajoaika ei yli 10 minuuttia ja 10 
minuuttia ei ole vielc kulunut 
edellisestc tauon ehdotuksesta.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia vain, kun olet pysckuinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

HUOMIO
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen jcrjestelmc saattaa 
ehdottaa taukoa kuljettajan ajo-
tyylin tai ajotavan mukaan, vaikka 
kuljettaja ei tuntisi vcsymystc.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen jcrjestelmc on vain tcy-
dentcvc jcrjestelmc eikc se pysty 
mccrittcmccn, onko kuljettaja 
tarkkaamaton.
Olonsa vcsyneeksi tuntevan kul-
jettajan on pidettcvc tauko tur-
vallisessa paikassa, vaikka 
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus ei sitc ehdottaisi.

HUOMAA
Lisctietoja tietoviihdejcrjestel-
mcn toimintojen asetusten mcc-
rittcmisestc luydct kohdassa 
"Mittaristo" sivulla 4-68.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen jcrjestelmc nollaa viimei-
sen tauon ajan 00:00 seuraavissa 
tilanteissa:
- Moottori on sammutettu
- Kuljettaja avaa turvavyun ja 

avaa sitten kuljettajan oven.
- Auto on pyscytetty yli 10 

minuutin ajaksi.
Kun kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roituksen jcrjestelmc nollautuu, 
viimeiseksi taukoajaksi sccdetccn 
00:00 ja kuljettajan tarkkaavai-
suustasoksi sccdetccn High/kor-
kea.

Liikkeellelchtuilmoitus

Kun edessc oleva ajoneuvo lchtee 
liikkeelle, liikkeellelchtuilmoitus 
ilmoittaa asiasta kuljettajalle mitta-
ristossa viestillc Leading vehicle is 
driving away  (Edessc oleva ajo-
neuvo lchtee liikkeelle) (tai Leading 
vehicle is driving on  (Edessc oleva 
ajoneuvo jatkaa matkaa)) ja ccniva-
roitus soi.

OMQ4040507FI
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VAROITUS
Jos muita jcrjestelmcn viestejc 
nckyy tai hclytysccnic, liikkeel-
lelchtuilmoitusta ei ehkc voi 
nchdc eikc ccnimerkkic anneta.
Kuljettaja on vastuussa turvalli-
sesta ajamisesta ja auton hallin-
nasta.

HUOMIO
Liikkeellelchtuilmoitus on lisctoi-
minto eikc se ehkc varoita kuljet-
tajaa, kun edessc oleva ajoneuvo 
lchtee liikkeelle.
Tarkista aina auton etupuoli ja 
tieolosuhteet ennen liikkeellelch-
tuc.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roitus ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti Tarkista kuljettajan 
tarkkaavaisuusvaroituksen (DAW) 
jcrjestelmc  tulee mittaristoon. Jos 
tcmc tapahtuu, niin suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.

Rajoitukset

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
ei ehkc toimi asianmukaisesti seu-
raavissa tilanteissa:

Ajoneuvoa ajetaan rajusti
Auto ylittcc kaistoja usein tarkoi-
tuksella
Kuljettajan apujcrjestelmc, kuten 
kaistallapysymisavustajan jcrjes-
telmc, ohjaa autoa.

Liikkeellelchtuilmoitus

OMQ4050118FI
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[A]: Oma autosi, [B]: Ajoneuvo 
edessc

Edessc ajava ajoneuvo tekee ckki-
ncisen ohjausliikkeen.

Jos edessc ajava auto tekee ckillisen 
kccnnuksen, kuten kccnnuksen 
vasemmalle tai oikealle U-kccnnuk-
sen jne., liikkeellelchtuilmoitus ei 
ehkc toimi kunnolla.

[A]: Oma autosi, [B]: Ajoneuvo 
edessc

Kun ajoneuvo kiilaa kaistalle 
eteesi

Jos ajoneuvo kiilaa kaistalle eteesi, 
liikkeellelchtuilmoitus ei ehkc toimi 
kunnolla.

Kun edessc ajava ajoneuvo lchtee 
ckkic liikkeelle

Jos ajoneuvo kiilaa eteesi kaistalle, 
liikkeellelchtuilmoitus ei ehkc toimi 
kunnolla.

Kun sinun ja edessc ajavan ajo-
neuvon vclissc jalankulkija tai pol-
kupyurc

Kun sinun ja edellc ajavan ajoneuvon 
vclillc on yksi tai useampi jalankul-
kija tai pyurcilijc, edeltcvcn ajoneu-
von poistumishclytys tai 
liikkeellelchtuilmoitus ei ehkc toimi 
kunnolla.

OMQ4050122
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Pysckuintialueella

Jos eteesi paikoitettu ajoneuvo ajaa 
pois, liikkeellelchtuilmoitus ilmoit-
taa, ettc pysckuity ajoneuvo ajaa 
pois.

Edellc oleva ajoneuvo on vaikea 
mccrittcc

Kun ajat tiemaksupisteen tai vilk-
kaan risteyksen lcpi, tai alueella, 
jolla kaistat yhdistyvct tai jakaantu-
vat usein, edeltcvcn ajoneuvon pois-
tumishclytys tai 
liikkeellelchtuilmoitus ei ehkc toimi 
kunnolla.

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lisctie-
toja kohdassa "Etuturmcyksen vclt-
tcmisavustaja (FCA) (anturifuusio) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-
116.

OMQ4050125
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sokean pisteen ncyttu (BVM)

sokean pisteen ncyttu (BVM) 
(jos kuuluu varustukseen)

Vasen puoli

Oikea puoli

Sokean pisteen ncyttu ncyttcc 
takana sivulla olevan sokean pisteen 
alueen auton mittaristossa, kun 
suuntavilkku on kytketty pcclle, 
jotta kaistan vaihto sujuu turvalli-
sesti.

VAROITUS
Ajoneuvot voivat ncyttcc olevan 
lchempcnc kuin ovat. Jos et tarkista 
itse silmcvaraisesti, ettc kaistan-
vaihto on turvallista, voi sattua 
onnettomuus, joka aiheuttaa vaka-
via vammoja.

* Jos autoon on asennettu tietoviih-
dejcrjestelmc, voit tutustua ase-
tuksiin tietoviihdejcrjestelmcn 
pikaoppaassa olevan QR-koodin 
avulla.

Havaitsemisanturi

SVM-sivuvalvontakamera

(kamera on peilin pohjassa)

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

OMQ4050243
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VAROITUS
Kohteen todellinen etcisyys voi 
erota kojelaudassa nchtcvcstc 
kuvasta. Varmista, ettc turvallisuu-
den varmistamiseksi tarkistat suo-
raan auton etcisyyden.

HUOMIO
Pidc aina kameran objektiivi puh-
taana. Jos kameran linssi on vieraan 
aineksen peitossa, se voi heikentcc 
kameran toimintaa ja Sokean pis-
teen kuvamonitori ei ehkc toimi 
normaalisti.

Toiminto-asetukset

Sokean pisteen kuva

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit kytkec turvallisen ulos-
kcynnin avustimen pcclle ja 
sammuttaa jcrjestelmcn perumalla 
valinnan valitsemalla Driver Assis-

tance → Blind-Spot Safety → Blind 
Spot View  (Kuljettajan apu → 
sokean pisteen turvallisuus → 
Sokean pisteen nckymc) asetusvali-
kossa.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on OFF-asen-
nossa.
Suuntavilkku on ON

Sammutusehdot
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on OFF-asen-
nossa.
Suuntavilkku on OFF
Varoitusvilkku on ON
Muita varoituksia ponnahtaa esiin 
ja ne ovat etusijalla suhteessa 
sokean pisteen ncyttuun.

Toimintahciriu

Kun sokean pisteen ncyttu ei toimi 
kunnolla, ncyttu vilkkuu, tai kame-
ran kuva ei ncy normaalisti, suosit-
telemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin tarkastaa autosi.

OMQ4AH050340FI
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Vakionopeussccdin (CC)

Vakionopeussccdin (CC) (jos 
kuuluu varustukseen)

(1) Vakionopeusscctimen merkki-
valo

(2) Aseta nopeus

Vakionopeusscctimellc voi ajaa yli 
30 km/h nopeuksilla kaasupoljinta 
painamatta.

Toiminnon kcyttu

Nopeusasetus
1. Kiihdytc haluttuun nopeuteen, 

jonka on oltava yli 30 km/h.

2. Paina kuljettajan avustajapaini-
ketta ( ) halutussa nopeu-
dessa. Asetettu nopeus ja 
vakionopeusscctimen ( ) 
-merkkivalo syttyy kojelautaan.

3. Vapauta kaasupoljin.
Ajoneuvo yllcpitcc asetetun 
nopeuden, vaikka kaasupoljinta ei 
painettaisi.

HUOMAA
Jyrkcssc rinteessc auto voi hidastua 
tai kiihtyc hieman, kun ajetaan ylc-
mckeen tai alamckeen.

Nopeuden lisccminen

Paina +  -kytkintc ylus ja vapauta 
se heti. Vakionopeus kasvaa 1 km/
h aina, kun kytkintc kcytetccn 
tcllc tavalla.

OMQ4PH050373L
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Paina pitkccn kytkintc (+) yluspcin 
ja seuraa samalla nopeusase-
tusta mittaristosta. Vakionopeus 
kasvaa lchimpccn kymmenen 
monikertaan ja sitten 10 km/h 
(5 mph) kerrallaan aina, kun kyt-
kintc kcytetccn tcllc tavalla.
Vapauta kytkin, kun haluttu 
nopeus on nckyvissc, ja auto kiih-
dyttcc kyseiseen nopeuteen.

Nopeuden laskeminen

Siirrc -kytkintc alas ja vapauta 
se heti. Vakionopeus pienenee 1 
km/h aina, kun kytkintc kcyte-
tccn tcllc tavalla.
Paina pitkccn kytkintc (-) alaspcin 
ja seuraa samalla nopeusase-
tusta mittaristosta. Vakionopeus 
pienenee lchimpccn kymmenen 
monikertaan ja sitten 10 km/h 
(5 mph) kerrallaan aina, kun kyt-
kintc kcytetccn tcllc tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat scilyttcc.

Toiminnon vcliaikainen keskeyttc-
minen

Vakionopeussccdin perutaan, kun:
jarrupoljinta painetaan
( )-painiketta painetaan.
Vaihde siirretccn N (vapaa) -
asentoon.
Auton nopeus vchennetccn alle 
noin 30 km/h:iin (20 mph).
ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta) on toiminnassa.
Auton nopeus on yli 190 km/h

Asetettu nopeus poistuu kcytustc, 
mutta vakionopeusscctimen 
( )-merkkivalo jcc pala-
maan.

Toiminnon jatkaminen

OMQ4050325L
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Paina (+)- tai (-)-kytkintc tai -
painiketta.

Jos painat + -kytkintc yluspcin tai - 
-kytkintc alaspcin, ajoneuvon 
nopeus asettuu kojelaudassa nykyi-
seen nopeuteen.

Jos painat ( )-painiketta, ajoneu-
von nopeus palaa esiasetettuun 
nopeuteen.

Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 30 
km/h (20 mph), jotta toiminto voisi 
jatkua.

Toiminnon poiskytkentc

Voit kytkec vakionopeusscctimen 
pois pccltc painamalla kuljettajan 
avustajapainiketta ( ). 
Vakionopeuden ( ) merkki-
valo sammuu.

Kytke vakionopeussccdin aina pois 
pccltc painamalla kuljettajan avus-
tajapainiketta ( ), kun toi-
mintoa ei kcytetc.

HUOMAA
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi vakionopeussccdintc:

Sovita aina auton nopeus maasi 
nopeusrajoitusten alle.
Pidc vakionopeussccdin pois 
pccltc, kun toiminto ei ole kcy-
tussc, jotta vcltct nopeuden 
tahattoman asetuksen. Tarkista, 
ettc vakionopeuden ( ) -
merkkivalo sammuu.
Vakionopeussccdin ei korvaa 
asianmukaista ja turvallista ajota-
paa. On kuljettajan vastuulla aina 
ajaa turvallisesti ja hcnen tulisi 
aina olla tietoinen estcckseen 
odottamattomat ja ckilliset 
tapahtumat.
Aja aina varovaisesti estccksesi 
odottamattomat ja ckilliset 
tapahtumat. Kiinnitc aina huomi-
oita tieolosuhteisiin.
Clc kcytc vakionopeussccdintc, 
kun auton ajaminen vakionopeu-
della voi olla vaarallista:
- Kun ajat vilkkaassa liikenteessc 

tai kun liikenneolosuhteet teke-
vct vaikeaksi ajaa tasaisella 
nopeudella

- Kun ajat sateisilla, jcisillc tai 
lumen peittcmillc teillc

- Kun ajat mckisillc tai tuulisilla 
teillc

- Kun ajat tuulisilla alueilla

OMQ4050128L
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- Kun ajat rajoitetussa nckyvyy-
dessc (voi johtua huonosta 
sccstc, kuten sumu, lumi, sade 
tai hiekkamyrsky)

Clc kcytc vakionopeussccdintc 
kun hinaat percvaunua.

Clykcs vakionopeussccdin (SCC) 
(jos kuuluu varustukseen)

Clykcs vakionopeussccdinjcrjes-
telmc on suunniteltu havaitsemaan 
auto edessc ja scilyttcmccn haluttu 
nopeus ja vchimmcisetcisyys edellc 
olevaan ajoneuvoon.

Ohituskiihdytyksen avustin

Kun clykcs vakionopeussccdin on 
toiminnassa ja toiminto arvioi, ettc 
kuljettajan on tarkoitus ohittaa 
edessccn oleva ajoneuvo, kiihdy-
tystc avustetaan.

Havaitsemisanturi

Etukamera

OMQ4H050009
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Etututka

Etunckymckameraa ja etututkaa 
kcytetccn havaitsemisanturina 
edessc olevien ajoneuvojen havait-
semiseen.

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Pidc etunckymckamera ja etututka 
aina hyvcssc kunnossa, jotta 
vakionopeussccdin olisi optimaali-
sessa kunnossa. Jos haluat lisctie-
toja etunckymckameran ja 
etututkan rajoituksista, katso koh-
taa "Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja (FCA) (anturifuusio) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 5-116.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Toiminnon kytkeminen pcclle

Kytke toiminto pcclle painamalla 
kuljettajan avustajapainiketta 
( ). Nopeus scctyy mitta-
riston sen hetkiseen nopeuteen.
Jos edesscsi ei ole ajoneuvoa, 
nopeusasetus scilyy, mutta jos 
edesscsi on ajoneuvo, nopeus voi 
hidastua etcisyyden scilyttcmi-
seksi siihen. Jos edellc oleva ajo-
neuvo kiihdyttcc, autosi kulkee 
tasaista vakionopeutta kiihdytet-
tyccn asetettuun nopeuteen.

HUOMAA
Jos auton nopeus on vclillc 0
30 km/h (0 20 mph), kun painat 
kuljettajan avustajapainiketta 
( ), clykkccn vakionopeus-
scctimen nopeudeksi asetetaan 0
30 km/h (0 20 mph).

OMQ4050077
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Ajoneuvon etcisyyden asettaminen

Aina kun ajoneuvon etcisyyspaini-
ketta painetaan, ajoneuvon etci-
syys muuttuu seuraavasti:

HUOMAA
Jos ajat 90 km/h etcisyys scilyte-
tccn seuraavasti:
Etcisyys 4  noin 52,5 m (172 ft)
Etcisyys 3  noin 40 m (130 ft)
Etcisyys 2  noin 32,5 m (106 ft)
Etcisyys 1  noin 25 m (82 ft)
Etcisyys scctyy viimeksi sccdet-
tyyn etcisyyteen, kun moottori 
kcynnistettiin uudestaan tai kun 
jcrjestelmcn toiminta keskeytet-
tiin vcliaikaisesti.

Nopeuden lisccminen

Paina +  -kytkintc ylus ja vapauta 
se heti. Vakionopeus kasvaa 1 km/
h aina, kun kytkintc kcytetccn 
tcllc tavalla.
Paina pitkccn kytkintc (+) yluspcin 
ja seuraa samalla nopeusase-
tusta mittaristosta. Vakionopeus 
kasvaa 10 km/h (5 mph) aina, kun 
kytkintc kcytetccn tcllc tavalla. 
Vapauta kytkin, kun haluttu 
nopeus on nckyvissc, ja auto kiih-
dyttcc kyseiseen nopeuteen. Voit 
asettaa nopeudeksi 180 km/h 
(110 mph).

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin 
kcytct +  -kytkintc. Ajonopeus voi 
lisccntyc nopeasti, kun painat ylus 
ja pidct +  -kytkintc.

OMQ4050265 OMQ4050129L
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Nopeuden laskeminen

Siirrc -kytkintc alas ja vapauta 
se heti. Vakionopeus pienenee 1 
km/h aina, kun kytkintc kcyte-
tccn tcllc tavalla.
Paina pitkccn kytkintc (-) alaspcin 
ja seuraa samalla nopeusase-
tusta mittaristosta. Vakionopeus 
pienenee 10 km/h (5 mph) aina, 
kun kytkintc kcytetccn tcllc 
tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat scilyttcc. Voit asettaa 
nopeudeksi 30 km/h.

Toiminnon vcliaikainen keskeyttc-
minen

Voit keskeyttcc clykkccn vakiono-
peusscctimen toiminnan vcliaikai-
sesti painamalla  -kytkintc tai 
jarrupoljinta.

Toiminnon jatkaminen

Voit jatkaa clykkccn vakionopeus-
scctimen toimintaa keskeytyksen 
jclkeen painamalla (+), (-) tai ( )-
kytkintc.

Jos painat + -kytkintc yluspcin tai - 
-kytkintc alaspcin, ajoneuvon 
nopeus asettuu kojelaudassa nykyi-
seen nopeuteen.

Jos painat ( )-kytkintc, ajoneu-
von nopeus palaa esiasetettuun 
nopeuteen.

VAROITUS
Tarkista ajo-olot, ennen kuin kcytct 
( )-kytkintc. Ajonopeus voi 
nousta tai laskea ckkic, kun painat 
( )-kytkintc.

OMQ4050130L
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Toiminnon poiskytkentc

Voit kytkec clykkccn vakionopeus-
scctimen pois pccltc painamalla kul-
jettajan avustajapainiketta 
( ).

HUOMAA
Jos auto on varustettu kcsin ohjat-
tavalla ajonopeuden rajoitusavusta-
jalla, voit kytkec clykkccn 
vakionopeusscctimen pois pccltc 
painamalla pitkccn kuljettajan avus-
tajan painiketta ( ). Kcsin 
ohjattava ajonopeuden rajoitus-
avustaja kcynnistyy kuitenkin.

Ajotilan mukaan

Clykcs vakionopeussccdin muuttaa 
kiihdytystc integroidussa ajotilan 
ohjaustoiminnossa valitun ajotilan 
mukaan. Katso oheista kaaviota.

HUOMAA
Jos kaipaat lisctietoja ajotilasta, 
katso osaa "Integroitu ajotilan 
ohjausjcrjestelmc" sivulla 5-93.
Kun autossa ei ole Active Eco -toi-
mintoa, clykkccn vakionopeus-
scctimen kiihdytys on sccdetty 
arvoon "Normal" (Normaali).

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita clykkccn vakiono-
peusscctimen varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 

OMQ4050128L
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(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen varoituksen ccnenvoimakkuus 
scilyttcc aiemman asetuksensa.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

Clykcs vakionopeussccdin toimii, 
kun seuraavat ehdot tcyttyvct.

Perustoiminto
Vaihde on D (ajo) -asennossa
Kuljettajan ovi on suljettu
EPB (schkuinen seisontajarru) ei 
ole pccllc
Auton nopeus on kcyttunopeus-
alueen siscllc
- 10 180 km/h (5 110 mph): kun 

edessc ei ole ajoneuvoa
- 0 180 km/h (0 110 mph): kun 

edessc on ajoneuvo

ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta), TCS (luistonestojcrjes-
telmc) tai ABS on pccllc, mutta ei 
ohjaa autoa
Moottorin kierrosluku ei ole 
punaisella alueella.
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan jarruohjaus ei toimi
ISG ei toimi.

HUOMAA
Jos oman autosi edessc ei pysch-
dyttcessc ole toista ajoneuvoa, toi-
minto kcynnistyy jarrupoljinta 
painettaessa.

Ohituskiihdytyksen avustin

Ohituskiihdytyksen avustin toimii, 
kun suuntavilkku kytketccn vasem-
malle (ohjaus vasemmalla) tai 
oikealle (ohjaus oikealla), kun clykcs 
vakionopeussccdin on toiminnassa 
ja seuraavat nopeusehdot tcytty-
vct:

Auton nopeus on yli 60 km/h
Varoitusvilkut kytketty pccltc
Auton edessc havaitaan toinen 
ajoneuvo
Hidastus ei tarpeen turvavclin 
scilyttcmiseksi edessc ajavaan 
autoon
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VAROITUS
Kun suuntavilkku kytketccn 
vasemmalle ja edessc on ajo-
neuvo, auto voi kiihdyttcc lyhy-
taikaisesti. Kiinnitc aina huomioita 
tieolosuhteisiin.
Ohituskiihdytyksen avustin toi-
mii, kun ehdot on tcytetty riippu-
matta siitc, millc puolella 
kotimaassasi ajetaan. Kun kcytct 
jcrjestelmcc maissa, joissa 
ajosuunta on eri, tarkista aina 
maantieolosuhteet.

Toiminnon varoitus ja hallinta

Perustoiminto

Voit nchdc vakionopeusscctimen 
kcyttutilan mittariston Utility-ncy-
tultc. Katso kohta "Mittaristo" 
sivulla 4-68.

Clykcs vakionopeussccdin nckyy 
kuten alla jcrjestelmcn tilasta riip-
puen.

Kcytun aikana

Kcyttu

1. Onko edessc ajoneuvo ja valittu 
etcisyystaso nckyy.

2. Asetettu nopeus nckyy.
3. Onko edessc ajoneuvo ja valittu 

kohde-etcisyys nckyy.
Kun vcliaikaisesti peruttu

Peruttu vcliaikaisesti

1. ( )-merkkivalo nckyy.
2. Aiempi nopeusasetus on varjos-

tettu.
Edessc olevaa autoa ja vclimatka-
tasoa ei ncytetc.

OMQ4PH050374L
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HUOMAA
Edessc olevan ajoneuvon etci-
syys kojelaudassa ncytetccn ajo-
neuvosi ja edessc olevan 
ajoneuvon vclisen todellisen etci-
syyden mukaan.
Tavoite-etcisyys voi vaihdetta 
auton nopeuden ja etcisyyden 
sccdun mukaan. Jos auto nopeus 
on matala, vaikka auton etci-
syyttc on muutettu, muutos koh-
deajoneuvon etcisyydessc voi olla 
pieni.

Vcliaikainen kiihdytys

Jos haluat kasvattaa nopeutta tila-
pcisesti, kun clykcs vakionopeus-
sccdin on kcytussc, paina 
kaasupoljinta. Kun nopeus kasvaa, 
nopeusasetus, etcisyystaso ja 
tavoite-etcisyys vilkkuvat kojetau-
lussa.

VAROITUS
Ole varovainen kiihdyttcesscsi vcli-
aikaisesti, koska nopeutta ja etci-
syyttc ei sccdetc automaattisesti, 
vaikka edesscsi olisi ajoneuvo.

Jcrjestelmc vcliaikaisesti peruttu

Clykcs vakionopeussccdin peruute-
taan automaattisesti, kun:

Auton nopeus on yli 190 km/h
Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 
jonkin aikaa
Clykkccn vakionopeusscctimen 
kcyttuehdot eivct ole tcyttyneet

Jos toiminto on peruttu vcliaikai-
sesti automaattisesti, kojelautaan 
tulee varoitusviesti Smart Cruise 
Control canceled" (Clykcs vakiono-
peussccdin peruutettu) ja varoitu-
sccni varoittaa kuljettajaa.

OMQ4PH050376L
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Jos clykcs vakionopeussccdin 
peruutetaan tilapcisesti auton 
ollessa pyschdyksissc, elektroninen 
seisontajarru (EPB) saattaa kytkey-
tyc.

VAROITUS
Kun jcrjestelmc on peruttu vcliaikai-
sesti, etcisyyttc edellc ajavaan 
autoon ei pidetc. Kiinnitc aina huo-
miota tiehen, ja tarvittaessa paina 
jarrupoljinta ajonopeuden vchentc-
miseksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.

Toiminnon ehtoja ei ole tcytetty

Jos toiminnon kcyttuehdot eivct ole 
tcyttyneet, kun kuljettajan avusta-
japainiketta ( ), (+)-, (-)- tai 
( )-kytkintc painetaan, mittaris-
toon tulee viesti Smart Cruise 
Control conditions not met (Clyk-
kccn vakionopeusscctimen ehdot 
eivct tcyttyneet)  ja kuuluu varoitu-
sccni.

Liikennetilanteessa

Liikenteessc autosi pyschtyy, kun 
edellc oleva ajoneuvo pyschtyy. 
Myus jos edesscsi oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, myus sinun autosi 
alkaa liikkua.

Liscksi kun auto on ollut jonkin aikaa 
pyschtyneenc, mittaristoon tulee 
viesti "Use switch or pedal to accele-
rate" (Kiihdytc kytkimellc tai kaasu-
polkimella). Lchde ajamaan 
painamalla kaasupoljinta tai kytkintc 
(+), (-) tai ( ).

VAROITUS
Kun viesti nckyy mittaristossa eikc 
edessc ole ajoneuvoja tai ne ovat 
kaukana ja painat (+)-, ( )- tai 
( )-kytkintc, clykkccn vakionope-
usscctimen toiminta lakkaa auto-
maattisesti ja schkuinen 
seisontajarru (EPB) kytkeytyy 
pcclle. Jos jarrupoljinta kuitenkin 
painetaan, EPB ei kytkeydy pcclle, 
vaikka toiminto peruttiin. Kiinnitc 
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aina huomioita tieolosuhteisiin 
edessc.

Hclytys edessc olevista tieolosuh-
teista

Seuraavassa tilanteessa ' Watch for 
surrounding vehicles  (Varo ympc-
ruivcc liikennettc) -varoitusviesti 
tulee mittaristoon ja ccnivaroitus 
varoittaa kuljettajaa liikenteestc 
edessc.

Ajoneuvo edessc hcvicc, kun cly-
kcs vakionopeussccdin pitcc yllc 
etcisyyttc edessc ajavaan ajo-
neuvoon ajettaessa tiettyc nope-
utta hitaammin.

VAROITUS
Kiinnitc aina huomiota ajoneuvoin 
tai esteisiin, joita voi ilmetc edessc, 
ja scilytc turvallinen etcisyys pie-
nentcmcllc tarvittaessa ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla.

Turmcysvaroitus

Kun clykcs vakionopeussccdin on 
toiminnassa ja edessc ajavan auton 
kanssa on turmcysvaara, mittaris-
toon tulee Turmcysvaroitus -viesti 
ja ccnimerkki varoittaa kuljettajaa. 
Kiinnitc aina huomiota tiehen, ja 
tarvittaessa paina jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, jotta 
turvallinen etcisyys scilyy.

HUOMAA
Seuraavissa tilanteissa clykcs 
vakionopeussccdin ei varoita kuljet-
tajaa turmcyksestc.

Etcisyys edellc ajavasta ajoneu-
vosta pieni tai edessc olevan ajo-
neuvon nopeus on suurempi tai 
yhtc suuri kuin oman autosi 
nopeus.
Edessc olevan ajoneuvon nopeus 
on matala tai se seisoo.
Kaasupoljinta painetaan heti sen 
jclkeen, kun clykcs vakionopeus-
sccdin on kytketty pcclle

OMQ4050142FI
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VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi clykcstc vakionopeusscc-
dintc:

Clykcs vakionopeussccdin ei kor-
vaa varovaista ja turvallista ajota-
paa. On kuljettajan vastuulla aina 
tarkistaa nopeus ja etcisyys 
edellc ajavaan ajoneuvoon.
Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
tunnista yllcttcvic ja ckillisic tai 
monimutkaisia ajotilanteita, joten 
kiinnitc aina huomiota ajo-olo-
suhteisiin ja hallitse autosi nope-
utta.
Pidc clykcs vakionopeussccdin 
pois pccltc, kun jcrjestelmcc ei 
kcytetc, jotta et vahingossa aseta 
nopeutta.
Clc avaa ovea tai poistu autosta, 
kun clykcs vakionopeussccdin on 
kcytussc, vaikka auto on pysch-
tynyt.
Ole aina tietoinen valitusta 
nopeudesta ja ajoneuvojen vcli-
sistc etcisyyksistc.
Scilytc turvallinen etcisyys tieolo-
suhteiden ja auton nopeuden 
mukaisesti. Jos ajoneuvojen vcli-
nen etcisyys on liian lyhyt nopean 
ajon aikana, seurauksena voi olla 
vakava turmcys.

Kun etcisyyttc edessc ajavaan 
ajoneuvoon pidetccn yllc ja 
edessc ajava ajoneuvo hcvicc, jcr-
jestelmc voi kiihdyttcc ckkic ase-
tettuun nopeuteen. Ole aina 
valpas odottamattomien ja yllct-
tcvien tilanteiden varalta.
Auton nopeus voi pienentyc ylc-
mcessc ja suurentua alamcessc.
Ole aina varuillasi sellaisia tilan-
teita varten, joissa ajoneuvo kiilaa 
ckkic eteen.
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
clykcs vakionopeussccdin sam-
mutetaan turvallisuussyistc.
Kytke clykcs vakionopeussccdin 
pois pccltc, kun autoasi hinataan.
Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
toimi normaalilla tavalla, jos siihen 
kohdistuu voimakkaita schku-
magneettisia aaltoja.
Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
havaitse estettc edessc ja voi 
aiheutua turmcys. Ennakoi aina 
varovaisesti estccksesi odotta-
mattomat ja ckilliset tapahtumat.
Ajoneuvot, jotka usein liikkuvat 
edesscsi ja vaihtavat kaistaa, voi-
vat aiheuttaa toiminnon reaktion 
viivcstymisen tai jcrjestelmcn voi 
reagoida viereisellc kaistalla ole-
vaan ajoneuvoon. Aja aina varo-
vaisesti estccksesi 
odottamattomat ja ckilliset 
tapahtumat.
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Ole aina valpas, seuraa ympcris-
tuc ja aja varovasti, vaikka varoi-
tusviestic ei ncy tai 
ccnivaroitusta ei kuulu.
Jos muita toiminnon varoituksia 
nckyy tai hclytysccnic kuuluu, 
clykkccn vakionopeusscctimen 
viestic ei ehkc ncytetc eikc ccni-
merkkic anneta.
Et ehkc kuule clykkccn vakiono-
peusscctimen varoitusta, jos 
ympcristu on meluisa.
Auton valmistaja ei ole vastuussa 
kuljettajan liikennerikkomuksista 
tai aiheuttamista onnettomuuk-
sista.
Sovita aina auton nopeus maasi 
nopeusrajoitusten alle.

HUOMAA
Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
toimi muutamaan sekuntiin auton 
kcynnistyksen tai etukameran tai 
etututkan alustuksen jclkeen.
Voit kuulla ccntc, kun clykcs 
vakionopeussccdin kontrolloi jar-
ruja.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun clykcs vakionopeussccdin ei 
toimi kunnolla, varoitusviesti "Check 
Smart Cruise Control system" (Tar-
kista Clykcs vakionopeussccdin) 

tulee ncyttuun ja ( )-varoitusvalo 

syttyy kojetauluun. Anna valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn tarkastaa 
toiminto.

Toiminto poistettu kcytustc
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Kun etututkan suojus tai anturi on 
lumen, sadeveden tai vieraan aineen 
peitossa, se voi heikentcc sen 
havaintokykyc ja rajoittaa tai kes-
keyttcc clykkccn vakionopeussccti-
men toiminnan.

Jos ncin tapahtuu, varoitusviesti 
"Smart Cruise Control disabled. 
Radar blocked" (Clykcs vakionope-
ussccdin katkaistu. Tutka estetty) 
nckyy kojelaudassa tietyn ajan.

Toiminto toimii normaalisti, kun 
lumi, vesi tai vierasaine poistetaan.

VAROITUS
Vaikka varoitusviestic ei ncy mitta-
ristossa, Clykcs vakionopeussccdin 
ei ehkc toimi kunnolla.

HUOMIO
Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
toimi oikein alueella (esim. avoimella 
maalla), missc ei mitccn havaitta-
vaa, kun moottori kcynnistetccn.

Rajoitukset

Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
toimi normaalilla tavalla tai se voi 
toimia arvaamattomalla tavalla seu-
raavissa olosuhteissa:

Havaitsemisanturi tai sen ympc-
ristu on likaantunut tai vaurioitu-
nut

Pesunestettc ruiskutetaan jatku-
vasti tai pyyhkijc on pccllc
Kameran objektiivi on saastunut 
scvytetyn, kalvotetun tai pccllys-
tetyn tuulilasin, vaurioituneen 
lasin tai vierasaineiden (tarra, 
hyunteinen jne.) takia.
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei 
poistettu tai se on jcctynyt tuuli-
lasille
Auringon loiste hciritsee etuka-
meran nckukenttcc.
Katuvalo tai lchestyvcstc ajoneu-
vosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnalla olevasta lctckuistc.
Etukameraa ympcruivc lcmputila 
on korkea tai matala
Kojetaulun pcclle on asennettu 
jokin esine
Ympcristu on erittcin valoisa
Ympcristu on hyvin pimec, kuten 
tunnelissa jne.
Valoisuus muuttuu yhtckkic, esi-
merkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltc ulos.
Ulkona on heikko valo, ja ajovalai-
simet eivct ole pccllc tai eivct ole 
kirkkaita
Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa 
sumussa
Ajat lcpi huyryn, savun tai varjoi-
san alueen
Vain osa autosta havaitaan
Edellc ajavassa autossa ei ole 
percvaloja tai niiden paikka on 
epctavallinen jne.



Ajaminen autollasi

1985

Clykcs vakionopeussccdin (SCC)

Ulkovaloa on vchcn ja percvalot 
eivct pala tai ne ovat hyvin heikot
Edellc ajavan auton percosa on 
pieni tai se ei ncytc normaalilta 
(se on kallistunut, kccntynyt jne.)
Edellc ajavan auton maavara on 
hyvin pieni tai suuri
Ajoneuvo leikkaa yhtckkic eteen
Ajoneuvoasi hinataan
Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
Ajetaan lchellc metallia siscltc-
villc alueilla, kuten rakennustyu-
maalla, rautatiellc jne.
Edessc on materiaalia, joka hei-
jastaa erittcin hyvin etututkaa, 
kuten suojakaide, lchellc oleva 
auto jne.
Etututkan lchellc oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut 
tai etututka ei ole oikealla paikalla
Lcmputila etututkan ympcrillc on 
korkea tai matala.
Ajat laajalla alueella, jolla on vchcn 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityllc, esikaupungissa 
jne.)
Edessc ajava auto on valmistettu 
materiaalista, joka ei heijasta etu-
tutkassa
Ajat moottoritien rampin lchellc 
tai tiemaksualueella
Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jccn jne. takia
Mutkaiselle tiellc ajettaessa
Ajoneuvon ollessa edesscsi, oma 
ajoneuvosi vaihtaa kaistaa alhai-
sella nopeudella

Edessc olevan ajoneuvon eteen 
ilmestyy yhtckkic este
Edessc oleva ajoneuvo muuttaa 
yhtckkic kaistaa tai hidastaa yht-
ckkic
Edellc oleva ajoneuvo ei vccnty-
nyt muodottomaksi
Edellc oleva ajoneuvo ajaa hyvin 
nopeasti tai hitaasti
Kun edessc on ajoneuvo, autosi 
vaihtaa kaistaa pienellc nopeu-
della.
Edessc oleva ajoneuvo on lumen 
peitossa
Epcvakaa ajo
Olet kiertoliittymcssc ja edessc 
olevaa ajoneuvoa ei havaita
Ajat jatkuvasti ympyrcssc
Ajo paikoitusalueella
Ajat rakennusalueella, pccllystc-
mcttumcllc tiellc, osittain pccllys-
tetyllc tiellc, hidastusesteen yli 
jne.
Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla 
tiellc jne.
Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja.
Autosi liikkuu epcvakaasti.
Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tcrincc ajon aikana
Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan 
rengaspaineen tai muun vastaa-
van syyn takia.
Ajetaan kapealla tiellc, jolle ulot-
tuu puita tai ruohoa.
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Ajetaan alueella, jossa on hciritse-
vic schkumagneettisia aaltoja, 
kuten alueella, jolla on voimak-
kaita radioaaltoja tai schkukohi-
naa
Kaarteessa ajaminen

Kaarteissa clykcs vakionopeus-
sccdin ei ehkc havaitse ajoneuvoa 
samalla kaistalla ja voi kiihtyc 
asetettuun nopeuteen. Liscksi 
auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessc oleva ajo-
neuvo tunnistetaan ckillisesti.
Valitse sopiva nopeusasetus kaar-
teissa ja kcytc jarru- tai kaasu-
poljinta tien kunnon ja edessc 
olevan ajotilanteen mukaan.

Autosi nopeus voi hidastua vierei-
sellc kaistalla olevan ajoneuvon 
takia.
Kcytc kaasupoljinta ja valitse 
sopiva nopeusasetus. Tarkista, 
ettc tieolosuhteet sallivat clyk-
kccn vakionopeusscctimen tur-
vallisen toiminnan.
Rinteessc ajaminen

Ajettaessa ylcmckeen tai alamc-
keen clykcs vakionopeussccdin ei 
ehkc havaitse liikkuvaa ajoneuvoa 
kaistallasi, ja sen takia autosi voi 
kiihtyc asetettuun nopeuteen. 
Liscksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessc oleva ajo-
neuvo havaitaan ckillisesti.
Valitse sopiva nopeusasetus 
mcessc ja kcytc jarru- tai kaasu-
poljinta tien kunnon ja edessc ole-
van ajotilanteen mukaan.

ODEEV069237NR

ODEEV069240NR

ODEEV069243NR
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Clykcs vakionopeussccdin (SCC)

Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo
Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vie-
reiseltc kaistalta, anturi ei 
havaitse sitc, ennen kuin se on 
anturin havaintoalueella. Clykcs 
vakionopeussccdin ei ehkc 
havaitse ajoneuvoa, kun se vaih-
taa kaistaa nopeasti. Tcssc 
tapauksessa sinun on scilytettcvc 
turvallinen jarrutusmatka ja tar-
vittaessa vchennettcvc ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla, jotta 
turvallinen etcisyys scilyy.

Ajoneuvon havaitseminen

Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan joitakin ajo-
neuvoja kaistallasi:
- Toisessa reunassa olevat ajo-

neuvot
- Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 

ckillisesti hidastavat ajoneuvot
- Vastaantulevat ajoneuvot
- Pyschtyneet ajoneuvot
- Ajoneuvot, joilla on pieni 

takaprofiili, kuten percvaunut
- Kapeat ajoneuvot, kuten moot-

toripyurct ja polkupyurct
- Erikoisajoneuvot
- Elcimet ja jalankulkijat
Sccdc autosi nopeutta kcyttc-
mcllc jarru- tai kaasupoljinta 
maantien ja edessc olevien ajo-
olosuhteiden mukaan.

OADAS030SDY
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Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan edellc ajavaa 
ajoneuvoa:
- Ajoneuvoja joilla on suurempi 

maavara tai ajoneuvoja, joiden 
kuljettama kuorma tyuntyy 
ulos ajoneuvon takaosasta

- Ajoneuvot, joiden etupcc on 
noussut yluspcin raskaan 
kuorma takia.

- Ohjaat autoasi
- Ajo kapealla tai mutkaisella 

tiellc
Sccdc autosi nopeutta kcyttc-
mcllc jarru- tai kaasupoljinta 
maantien ja edessc olevien ajo-
olosuhteiden mukaan.

Kun auto hcvicc risteyksessc, 
autosi voi kiihdyttcc.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Kun edesscsi oleva ajoneuvo siir-
tyy pois kaistalta, clykcs vakiono-
peussccdin ei ehkc havaitse heti 
ajoneuvoa, joka nyt on edesscsi.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Varo aina jalankulkijoita, kun 
autosi scilyttcc etcisyyden edellc 
ajavaan ajoneuvoon.

OMQ4H050012
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Navigaatioon perustuva clykcs
vakionopeussccdin (NSCC)

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin (NSCC) (jos 
kuuluu varustukseen)

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin auttaa scctele-
mccn auton nopeutta automaatti-
sesti ajettaessa pccteillc 
(moottoriteillc) navigointitoiminnon 
tietojen perusteella, kun clykcs 
vakionopeussccdin on toiminnassa.

Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus

Jos ajonopeus on korkea, Moottori-
tien kaarre-alueen automaattinen 
hidastustoiminto hidastaa ajoneu-
voa vcliaikaisesti tai rajoittaa kiihdy-
tystc, jotta voit ajaa autoa 
turvallisesti kaarteessa navigoinnin 
kaarretietojen perusteella.

Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc

Asetusnopeuden automaattinen 
muutto moottoritiellc muuttaa 
automaattisesti clykkccn vakiono-
peusscctimen nopeusasetusta 
navigoinnin nopeusrajoitustietojen 
perusteella.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit kytkec navigaatioon 
perustuvan clykkccn vakionopeus-
scctimen pcclle valitsemalla Driver 
Assistance (Kuljettajan avustaja) → 
Driving Assist (Kuljettajan apu) → 
Highway Auto Speed Change (Auto-
maattinen nopeudenmuutos moot-
toritiellc)  ja pois pccltc perumalla 
valinnan.

HUOMAA
Kun navigaatioon perustuvassa 
clykkccssc vakionopeusscctimessc 
on ongelma, toimintoa ei voi asettaa 
asetusvalikosta.

OMQ4A050355FI
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Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin on kcyttuval-
mis, jos kaikki seuraavat ehdot 
tcyttyvct

Clykcs vakionopeussccdin on toi-
minnassa
Ajat valta- tai moottoritiellc

HUOMAA
Clykkccn vakionopeusscctimen 
kcytustc on lisctietoja kohdassa 
"Clykcs vakionopeussccdin (SCC) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-
185.

Toiminnon varoitus ja hallinta

Kun navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin toimii, se nckyy 
ncytussc seuraavalla tavalla:

Toiminto valmiustilassa

Jos toimintaehdot tcyttyvct, valkoi-
nen ( )-merkki syttyy.

Toiminnon kcyttu

Jos nopea vcliaikainen hidastus on 
tarpeen valmiustilassa ja navigaa-
tioon perustuva clykcs vakionope-
ussccdin on toiminnassa, vihrec 
( )-merkki syttyy mittaristoon.

Jos nopeusasetuksen automaatti-
nen muutto toimii, vihrec ( )-
merkki ja nopeusasetus syttyvct 
mittaristoon ja kuulet ccnivaroituk-
sen.

VAROITUS
Drive carefully  (Aja varovasti) 
varoitusviesti tulee ncyttuun seu-
raavissa olosuhteissa:

OMQ4PH050384L

OMQ4PH050385L
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Navigaatioon perustuva clykcs
vakionopeussccdin (NSCC)

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin ei pysty 
hidastamaan auton nopeutta tur-
valliselle tasolle

HUOMAA
Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus ja asetusnopeu-
den automaattinen muutto 
moottoritiellc kcyttcvct samaa 
( )-merkkic.

Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus

Ajoneuvo hidastaa maantiellc (tai 
moottoritiellc) edessc olevasta 
kaarteesta riippuen ja kaarteesta 
poistumisen jclkeen ajoneuvo 
kiihdyttcc clykkccn vakionopeus-
scctimen asetettuun nopeuteen.
Ajoneuvon hidastusaika voi vaih-
della ajoneuvon nopeudesta ja 
kaarteen suuruudesta riippuen. 
Mitc nopeammin ajetaan, sitc 
aiemmin hidastus alkaa.

Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc

Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc toimii, kun 
clykkccn vakionopeusscctimen 
nopeusasetus ja pcctien (mootto-
ritien) nopeusrajoitus vastaavat 
toisiaan.
Kun nopeusasetuksen automaat-
tinen muutto moottoritiellc on 
kcytussc ja pcctien (moottoritien) 
nopeusrajoitus muuttuu, clykcs 
vakionopeussccdin asettaa sen 
automaattisesti uudeksi nopeus-
asetukseksi.
Jos clykkccn vakionopeussccti-
men asetettu nopeus poikkeaa 
nopeusrajoituksesta, nopeusase-
tuksen automaattinen muutto 
moottoritiellc on valmiustilassa.
Jos nopeusasetuksen automaatti-
nen muutto moottoritiellc on 
mennyt valmiustilaan, koska aje-
taan pikkuteillc, toiminto alkaa 
toimia uudestaan, kun palataan 
pcctielle nopeutta asettamatta.
Jos nopeusasetuksen automaatti-
nen muutto moottoritiellc on siir-
retty valmiustilaan painamalla 
jarrupoljinta, voit kcynnistcc toi-
minnon uudelleen painamalla 
( )-kytkintc.
Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc ei toimi 
moottoriteiden liittymissc tai 
pccteiden risteyksissc.

OMQ4040504FI
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HUOMAA
Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc toimii vain 
pccteiden (tai moottoriteiden) 
nopeusrajoitusten perusteella. Se 
ei toimi nopeusvalvontakameroi-
den perusteella.
Kun nopeusasetuksen automaat-
tinen muutto moottoritiellc on 
toiminnassa, auto kiihdyttcc tai 
hidastaa automaattisesti, kun 
pcctien (tai moottoritien) nope-
usrajoitus muuttuu.
Kun nopeusasetuksen automaat-
tinen muutto moottoritiellc on 
toiminnassa, auto saattaa varoit-
taa kuljettajaa, kun auton nope-
usasetus ylittcc 
nopeusvalvontakameran nopeus-
rajoituksen.
Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc -toiminnon 
maksimiscctunopeus on 140 km/
h (90 mph).
Jos uuden tien nopeusrajoitusta ei 
ole pcivitetty navigaatiossa, 
nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiellc -toiminto ei 
ehkc toimi kunnolla.
Jos nopeusyksikku on sccdetty 
muuhun kuin maassa kcytettc-
vccn nopeusyksikkuun, nopeus-
asetuksen automaattinen muutto 
moottoritiellc -toiminto ei ehkc 
toimi kunnolla.

Rajoitukset

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin ei ehkc toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:

Navigaatio ei toimi kunnolla
Nopeusrajoituksia ja tietoja ei ole 
pcivitetty navigaatiossa.
Kartan tiedoissa ja tien todelli-
sissa tiedoissa on eroa, koska 
reaaliaikaiset GPS-tiedoissa tai 
karttatiedoissa on eroja
Navigaatio etsi reittic ajon aikana
GPS-signaalit ovat estyneet esim. 
tunnelin alueella
Navigaatiota pcivitetccn ajossa
Karttatietoja ei vclitetc tietoviih-
dejcrjestelmcn epcnormaalin toi-
minnan vuoksi
Tie, joka jakaantuu kahdeksi tai 
useammaksi tieksi ja liittyy 
yhteen takaisin.
Kuljettaja poikkeaa navigaatiossa 
sccdetyltc reitiltc.
Reittic kohteeseen muutetaan tai 
perutaan scctcmcllc navigaatto-
ria uudelleen
Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle
Jollain osilla nopeusrajoitus vaih-
tuu tieolosuhteiden mukaisesti.
Android Auto tai Car Play on toi-
minnassa
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Navigaatioon perustuva clykcs
vakionopeussccdin (NSCC)

Navigaatio ei havaitse auton ase-
maa (esim: korotetut tiet, mm. 
ylikulkusillat yleisten teiden vie-
rellc tai lchellc sijaitsevat rinnak-
kaiset tiet)
Navigaatiota ollaan aloittamassa 
uudestaan ajossa
Scc on huono, rankka sade, sakea 
lumisade jne.
Ajat rakenteilla olevalla tiellc
Ajat tiellc, jota valvotaan
Ajat tiellc, jolla on jyrkkic mutkia
Ajat teillc, joilla on risteyksic, lii-
kenneympyruitc, suoria liittymic 
jne.

[1]: Aseta reitti, [2]: Sivutie, [3]: Ajo-
reitti, [4]: Pcctie, [5]: Mutkainen 
tieosuus

Kun navigaatioon asennetun reitin 
(sivutie) ja ajoreitin (valtatie) 
vclillc on ero, Moottoritien kaarre-
alueen automaattinen hidastus-
toiminto ei ehkc toimi, ennen kuin 
ajoreitti tunnistetaan pcctieksi.

Kun auton ajoreitti tunnistetaan 
pcctieksi, koska pccteillc pysy-
tccn navigaatioreitin sijasta, 
Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus on kcytussc. 
Kaarteen etcisyydestc ja auton 
nopeudesta riippuen auton hidas-
tus ei ehkc ole riittcvcc ja hidas-
tus voi tapahtua nopeasti.

[1]: Pcctie, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, 
[4]: Aseta reitti, [5]: Mutkainen 
tieosuus

Kun navigaatioon asennetun reitin 
(valtatie) ja ajoreitin (sivutie) 
vclillc on ero, Moottoritien kaarre-
alueen automaattinen hidastus-
toiminto toimii, pcctien kaarretie-
tojen perusteella.
Kun arvioidaan, ettc ajat pois rei-
tiltc moottorin liittymcn tai riste-
yksen kautta Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen 
hidastustoiminto ei toimi.

ODL3A050307

ODL3A050305
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[1]: Ajoreitti, [2]: Sivutie, [3]: Mutkai-
nen tieosuus, [4]: Pcctie

Jos navigaatioon ei ole mccritetty 
kohdetta, Moottoritien kaarre-
alueen automaattinen hidastus-
toiminto toimii pcctien kaarretie-
tojen perusteella.
Vaikka lchdet pcctieltc, Moottori-
tien kaarre-alueen automaattinen 
hidastustoiminto voi toimia vcliai-
kaisesti moottoritien kaarteen 
navigointitietojen perusteella.

VAROITUS
Clykcs vakionopeussccdin ei kor-
vaa turvallista ajotapaa, vaan se 
on mukavuustoiminto. Pidc kat-
seesi aina tiessc ja kuljettaja on 
vastuussa liikennerikkomusten 
vclttcmisestc.
Navigaation nopeusrajoitus voi 
poiketa tien todellisesta nopeus-
rajoituksesta. Kuljettaja on vas-
tuussa maantien 
nopeusrajoitusten seurannasta ja 
noudattamisesta.

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin ei ehkc toimi, 
koska edellc ajaa autoja, ja muiden 
ajo-olosuhteiden takia. Kiinnitc 
aina ajon aikana huomiota tiehen 
ja ajo-olosuhteisiin.
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin sammutetaan 
turvallisuussyistc.
Kun ajat lcpi tiemaksupisteen tai 
ajat maantiellc (tai moottoritiellc), 
navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin toimii ensim-
mcisen kaistan perusteella. Jos 
vaihdat kaistaa, toiminto ei ehkc 
toimi kunnolla.
Auto kiihdyttcc, jos kuljettaja pai-
naa kaasupoljinta, kun navigaa-
tioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin on toimin-
nassa. Toiminto ei tclluin hidasta 
autoa.
Jos kuljettaja kiihdyttcc ja 
vapauttaa kaasupolkimen, kun 
navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin on toimin-
nassa, auto ei ehkc hidastu riittc-
vcsti tai voi hidastua nopeasti 
turvalliseen nopeuteen.
Jos kaarre on liian tiukka tai loiva, 
navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin ei ehkc toimi.

ODL3A050306
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Kaistan seuraamisavustaja (LFA)

HUOMAA
Mittariston ja navigaation nope-
ustiedot voivat erota.
Aikaero on mahdollinen navigaa-
tion ohjauksen ja navigaatioon 
perustuvan clykkccn vakionope-
usscctimen toiminnan alkamisen 
ja loppumisen vclillc.
Jos ajat clykkccn vakionopeus-
scctimen nopeusasetusta 
hitaammin, kiihdytystc voi rajoit-
taa edessc oleva kaarreosuus.
Jos navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin on toimin-
nassa, kun ajat pois pcctieltc liit-
tymcssc, risteyksessc, 
lepoalueelle jne., toiminto ei ehkc 
toimi jonkin aikaa.
Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin ei ehkc 
hidasta tarpeeksi tieolosuhteiden 
takia, kuten epctasainen tien-
pinta, kapeat kaistat jne.

Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA)

Kaistan seuraamisavustaja on suun-
niteltu tunnistamaan kaistamerkin-
nct ja/tai tiellc kulkevat ajoneuvot 
sekc auttamaan kuljettajaa ohjaa-
maan niin, ettc auto pysyy kaista-
merkintujen vclissc.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etukameraa kcytetccn havaintoan-
turina seuraamaan kaistamerkintujc 
ja edessc ajavia ajoneuvoja.

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Lisctietoja etukameran varotoimen-
piteistc, katso "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu-
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-116.

OMQ4H050009
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Toiminto-asetukset

Asetukset

Kytkeminen pcclle tai pois pccltc

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, ota kaistan seuraamisavus-
taja kcyttuun painamalla lyhyesti 
ohjauspyurcn kaista-ajon avustajan 

painiketta. Valkoinen tai vihrec ( ) 

merkkivalo syttyy kojelautaan.

Kytke toiminto pois, painamalla pai-
niketta uudelleen.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita Hands-off-varoi-
tuksen ccnenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskitasoinen), 
Low (Matala) tai Off (Pois) valitse-
malla asetusvalikossa "Driver Assis-
tance (Kuljettajan avustus) → 
Warning Volume (Varoituksen 
ccnenvoimakkuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4050135
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Kaistan seuraamisavustaja (LFA)

Toiminnon kcyttu

Varoitus ja hallinta

Kaistan seuraamisavustaja

Jos edessc oleva ajoneuvo ja/tai 
molemmat kaistamerkinnct havai-
taan ja ajoneuvosi nopeus on alle 

200 km/h (120 mph), vihrec ( )-

merkkivalo syttyy kojelautaan ja 
jcrjestelmc auttaa pitcmccn ajo-
neuvon kaistan keskellc auttamalla 
ohjausta.

HUOMIO
Kun ohjausta ei avusteta, vihrec 

( ) merkkivalo alkaa vilkkua ja 

muuttuu valkoiseksi.

Kcdet poissa -varoitus

Jos kuljettaja ottaa kctensc pois 
ohjauspyurcltc usean sekunnin 
ajaksi, varoitusviesti "Pidc kcdet 
ohjauspyurcllc" ilmestyy ja kuuluu 
vaiheittainen varoitusccni.

Ensimmcinen vaihe: Varoitusviesti

Toinen vaihe: Varoitusviesti (punai-
nen ohjauspyurc) ja varoitusccni

OMQ4PH050379L
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Jos kuljettaja ei edelleenkccn aseta 
kcsiccn ohjauspyurclle kcdet poissa 
-varoituksen jclkeen, nckyviin tulee 
varoitusviesti "Kaistan seuraamis-
avustaja (LFA) peruutettu" ja Kais-
tan seuraamisavustajajcrjestelmcn 
toiminta peruutetaan automaatti-
sesti.

VAROITUS
Jos ohjauspyurccn kiinnitetccn 
esineitc tai siihen kohdistetaan 
tietty mccrc voimaa, kaista-ajon 
avustaja ei ehkc avusta.
Kaistan seuraamisavustaja ei 
toimi kaiken aikaa. On kuljettajan 
vastuulla ohjata ajoneuvoa turval-
lisesti ja pitcc se kaistallaan.
Kcdet poissa -varoitus voi ilmes-
tyc myuhccn tieolosuhteista riip-
puen. Pidc aina kctesi 
ohjauspyurcllc ajon aikana.
Jos ohjauspyurcc pidellccn hyvin 
kevyellc otteella, kcdet poissa -
varoitusviesti voi tulla nckyviin, 
koska toiminto ei ehkc tunnista, 
ettc kuljettajan kcdet ovat 
ohjauspyurcllc.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyu-
rccn, kcdet poissa -varoitus ei 
ehkc toimi oikein.

HUOMAA
Tietoviihdejcrjestelmcn toiminto-
jen asetusten mccrittcmisestc on 
lisctietoja tietoviihdejcrjestelmcn 
oppaassa.
Kun molemmat kaistamerkinnct 
havaitaan, kojelaudalla nchtcvct 
kaistaviivat muuttuvat harmaasta 
valkoiseksi.

Kaistamerkintcc ei havaita

Kaistamerkintc havaitaan

OMQ4AH050332
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Kaistan seuraamisavustaja (LFA)

Jos kaistamerkintujc ei havaita, 
Kaistan seuraamisavustajan 
ohjauspyurcn hallinta voidaan 
rajoittaa riippuen siitc, onko 
edessc ajoneuvo tai sen ajo-olo-
suhteista.
Vaikka kaistan seuraamisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi 
hallita ohjauspyurcc.
Ohjauspyurc voi tuntua raskaam-
malta tai kevyemmcltc, kun Kais-
tan seuraamisavustaja avustaa 
ohjauspyurcc verrattuna tilantee-
seen, jossa jcrjestelmc ei avusta.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun Kaistan seuraamisavustaja ei 
toimi asianmukaisesti, "Tarkista 
kaistan seuraamisavustaja (LFA) -
jcrjestelmc" -varoitusviesti ilmestyy 
kojelautaan. Jos ncin kcy, anna val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn tarkas-
taa toiminto.

Rajoitukset

Lisctietoja toiminnon rajoituksista 
on kohdassa "Kaistallapysymisavus-
taja (LKA)" sivulla 5-132.

OMQ4050157FI
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Moottoritieavustin (HDA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Perustoiminto

Moottoritieavustin on suunniteltu 
havaitsemaan edessc olevia ajoneu-
voja ja kaistoja, scilyttcmccn etci-
syys edessc olevaan ajoneuvoon, 
scilyttcmccn asetettu nopeus ja 
pitcmccn ajoneuvo kaistan keskellc 
ajaessasi maantiellc (tai moottori-
tiellc).

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etututka

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Jos haluat lisctietoja havaintoantu-
reista, katso osaa "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu-
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-116.

Toiminto-asetukset

Asetukset

OMQ4050282L
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Moottoritieavustin (HDA)

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava tai peruttava 
Driver Assistance → Driving Assist  
(Kuljettajan avustus → ajon avus-
tus) asetusvalikossa kunkin toimin-
non kcyttcmisen valitsemiseksi tai 
perumiseksi.

Jos moottoritieavustin on valittu, 
se auttaa pitcmccn turvavclic 
edessc ajavaan ajoneuvoon, sci-
lyttcmccn vakionopeutta ja pitc-
mccn auton kaistalla.

HUOMAA
Jos toiminnoissa on ongelmia, 
asetuksia ei voi vaihtaa. Anna val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.
Jos moottori kcynnistetccn 
uudelleen toiminnot scilyttcvct 
aiemman asetuksensa.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia vain, kun olet pysckuinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita moottoritieavusti-
men varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050335FI
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Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Moottoritieavustimen kcyttutilan 
nckee kojelaudan Driving Assist 
(Ajon avustaja) -nckymcstc. Katso 
kohta "LCD-ncyttu" sivulla 4-78.

Moottoritieavustin nckyy kuten alla 
toiminnon tilasta riippuen.

Kcyttutila

Valmiustila

1.Moottoritieavustimen merkki-
valo, onko edessc ajoneuvo ja 
valittu etcisyystaso nckyy.

Moottoritieavustimen merkki-
valo
- Vihrec ( ): Kcyttutila
- Valkoinen ( ): Valmiustila

2. Asetettu nopeus nckyy.
3. Kaistan seuraamisavustajan 

merkkivalo nckyy.
4. Onko edessc ajoneuvo ja ajoneu-

vojen tavoitevclimatka nckyy.
5. Onko kaista havaittu vai ei ncy-

tussc.

Jos kaipaat lisctietoja ncytustc, 
katso "Clykcs vakionopeussccdin 
(SCC) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-185osaa "Kaistan seuraa-
misavustaja (LFA)" sivulla 5-208.

Toiminnon kcyttu

Moottoritieavustin toimii kun saavut 
valtateille tai maanteille (moottori-
teille) ja kaikki seuraavat toiminta-
ehdot ovat tcyttyneet:

Kaistan seuraamisavustaja on toi-
minnassa
Clykcs vakionopeussccdin on toi-
minnassa

HUOMAA
Ajettaessa maanteillc (tai moot-
toriteillc), jos Clykcs vakionopeus-
sccdin alkaa toimia, 
Moottoritieavustin aktivoituu.

OMQ4PH050380L
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Moottoritieavustin (HDA)

Kun saavut valtateille tai maan-
teille (moottoriteille), moottori-
tien ajoavustaja ei kcynnisty, jos 
kaistan seuraamisavustajajcrjes-
telmc on sammutettu, vaikka cly-
kcs vakionopeussccdin on 
toiminnassa.

Kcynnistys uudelleen pyschdyksen 
jclkeen.

Kun moottoritieavustin on toimin-
nassa, autosi pyschtyy, jos edellc 
oleva ajoneuvo pyschtyy. Jos edes-
scsi oleva ajoneuvo lchtee liikkeelle 
30 sekunnin kuluessa pyschtymi-
sen jclkeen, myus sinun autosi lch-
tee liikkeelle. Liscksi kun auto on 
ollut pyschtyneenc noin 30 sekun-
tia, mittaristoon tulee viesti Use 
switch or pedal to accelerate  (Kiih-
dytc kytkimellc tai kaasupolkimella). 
Lchde ajamaan painamalla kaasu-
poljinta tai kytkintc (+), (-) tai ( ).

Kcdet poissa -varoitus

Jos kuljettaja ottaa kctensc pois 
ohjauspyurcltc usean sekunnin 
ajaksi, varoitusviesti "Pidc kcdet 
ohjauspyurcllc" ilmestyy ja kuuluu 
vaiheittainen varoitusccni.

Ensimmcinen vaihe: Varoitusviesti
Toinen vaihe: Varoitusviesti 
(punainen ohjauspyurc) ja varoi-
tusccni

Jos kuljettaja ei ole vielckccn aset-
tanut kcsiccn ohjauspyurclle hands-
off -varoituksen jclkeen ncyttuun 
tulee varoitusviesti "Highway Dri-
ving Assist (HDA) canceled" (Moot-
toritieavustin (HDA) peruutettu).

OMQ4050288FI
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Toiminto valmiustilassa

Kun clykcs vakionopeussccdin kes-
keytetccn vcliaikaisesti kun moot-
toritieavustin on toiminnassa, 
moottoritieavustin siirtyy valmiusti-
laan. Tclluin kaistan seuraamisavus-
taja toimii normaalisti.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun moottoritieavustin ei toimi kun-
nolla, ncyttuun tulee varoitusviesti 
"Check Highway Driving Assist (HDA) 
system" (Tarkista moottoritieavus-
tin (HDA) -jcrjestelmc), ja varoitus-
valo ( ) tulee ncyttuun. Anna 

valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.

VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta ja ajoturvallisuudesta.
Pidc aina kctesi ohjauspyurcllc 
ajon aikana.

Moottoritieavustin on vain tcy-
dentcvc kuljettajaa avustava toi-
minto. Se ei ole tcydellinen 
autonominen ajojcrjestelmc. Tar-
kista aina tieolosuhteet ja ryhdy 
tarvittaessa varotoimiin.
Pidc katseesi aina tiessc ja kuljet-
taja on vastuussa liikennerikko-
musten vclttcmisestc. Auton 
valmistaja ei ole vastuussa kuljet-
tajan liikennerikkomuksista tai 
aiheuttamista onnettomuuksista.
Moottoritieavustin ei ehkc voi 
havaita kaikkia liikennetilanteita. 
Toiminto ei ehkc havaitse mah-
dollisia turmcyksic rajoitusten 
takia. Ole aina selvillc jcrjestelmcn 
rajoituksista. Esteitc, joihin ajo-
neuvo voi turmctc, kuten ajoneu-
vot, moottoripyurct, polkupyurct, 
jalankulkijat, mccrittelemcttumct 
esineet, rakenteet jne., ei vclttc-
mcttc havaita.
Moottoritieavustimen toiminta 
lakkaa automaattisesti seuraa-
vissa tilanteissa:
- Ajettaessa tiellc, jolla toiminto 

ei toimi, kuten levchdysalueilla, 
liittymissc, risteyksissc jne.

- Navigointi ei toimi kunnolla, kun 
sitc pcivitetccn tai se on kcyn-
nistymcssc.

Moottoritieavustin voi toimia 
yllcttcen tai sammua ympcris-
tustc tai tieolosuhteista riippuen 
(navigointitiedot)

OMQ4050220FI
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Moottoritieavustin (HDA)

Kaistan seuraamisavustaja toi-
minnon voi keskeyttcc vcliaikai-
sesti, kun etunckymckamera ei 
havaitse kaistoja kunnolla tai 
hands-off -varoitus on pccllc.
Et ehkc kuule moottoritieavusti-
men varoitusta, jos ympcristu on 
meluisa.
Jos autoa ajetaan liian suurella 
nopeudella kaarteessa, auto voi 
siirtyc toiselle puolelle tai poistua 
ajokaistalta.
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
moottoritieavustin sammutetaan 
turvallisuussyistc.
Hands-off -varoitus voi ilmestyc 
enemmin tai myuhemmin riip-
puen tieolosuhteista tai siitc, 
miten pitelet ohjauspyurcc. Pidc 
aina kctesi ohjauspyurcllc ajon 
aikana.
Oman turvallisuutesi takia lue 
omistajan kcsikirja, ennen kuin 
kcytct moottoritieavustinta.
Moottoritieavustin ei toimi, kun 
moottori kcynnistetccn tai kun 
havaitsemisantureita tai 
navigointilaitetta alustetaan.

Rajoitukset

Moottoritieavustin ja moottoritien 
kaistan vaihtaminen ei ehkc toimi 
normaalisti tai ei lainkaan seuraa-
vissa olosuhteissa:

Kartan tiedoissa ja tien todelli-
sissa tiedoissa on eroa, koska 
navigaattoria pcivitetccn.
Kartan tiedoissa ja tien todelli-
sissa tiedoissa on eroa, koska 
reaaliaikaiset GPS-tiedoissa tai 
karttatiedoissa on eroja
Kun tietoviihdejcrjestelmc on yli-
kuormitettu eri toimintojen yhtc-
aikaisen suorittamisen takia, 
kuten reitinhaku, videotoisto, 
ccnitunnistus jne.
GPS-signaalit ovat estyneet esim. 
tunnelin alueella
Kuljettaja poistuu reitiltc tai reit-
tic kohteeseen muutetaan tai 
perutaan scctcmcllc navigaatto-
ria uudelleen (mukaan lukien 
TPEG-muutos).
Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle
Android Auto tai Car Play on toi-
minnassa
Navigaatio ei havaitse auton ase-
maa (esim: korotetut tiet, mm. 
ylikulkusillat yleisten teiden vie-
rellc tai lchellc sijaitsevat rinnak-
kaiset tiet)

HUOMIO
Etukameran ja etututkan rajoituk-
sista on lisctietoja kohdassa "Etu-
turmcyksen vclttcmisavustaja (FCA) 
(anturifuusio) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 5-116.
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Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustaja 
(RCCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustaja on tar-
koitettu havaitsemaan vasemmalta 
ja oikealta puolelta tulevat ajoneu-
vot oman ajoneuvosi peruuttaessa, 
ja varoittamaan kuljettajaa varoi-
tusviestin ja varoitusccnen avulla, 
ettc turmcys on vclitun. Liscksi jar-
rutusta avustetaan estcmccn tur-
mcys.

[A]: Poikittaisen liikenteen takatur-
mcysvaroituksen toiminta-alue

[B]: Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustajan toi-
minta-alue

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella lchesty-
vcn ajoneuvon nopeudesta riippuen.

HUOMAA
Seuraavassa tekstissc poikittaisen 
liikenteen takaturmcysvaroitusta 
kutsutaan poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmcksi.

Havaitsemisanturi

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Lisctietoja takakulmatutkan varo-
toimenpiteistc, katso "Sokean pis-
teen turmcyksen vclttcmisavustaja 
(BCA)" sivulla 5-138.

OMQ4050263
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Poikittaisen liikenteen takaturmcyksen
vclttcmisavustaja (RCCA)

Toiminto-asetukset

Asetukset

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, valitse Driver Assistance → 
Parking Safety → Rear Cross-Traffic 
Safety'  (Kuljettajan avustus → 
pysckuintiturva → poikittaisen lii-
kenteen takaturvallisuus) ' asetus-
valikosta kytkecksesi poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuusjcrjestel-
mcn pcclle ja pois

VAROITUS
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuusjcrjestelmc kcynnistyy 
myus. Kuitenkin jos 'Off' on valittu 
moottorin uudelleen kcynnistyksen 
jclkeen, kuljettajan tulee aina seu-
rata ympcristuc ja ajaa varovasti.

HUOMAA
Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjcrjestelmc asetuksiin kuuluvat 
poikittaisen liikenteen takaturmcys-
varoitus ja poikittaisen liikenteen 
takaturmcysvaroituksen avustin

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava Driver Assis-
tance → Warning Timing  
(Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus) asetusvalikossa, jotta alun 
perin sccdettyc poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjcrjestelmcn 
varoituksen aktivointiajatusta voi 
muuttaa.

Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali). Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden Kul-
jettajan avustajajcrjestelmien varoi-
tusaika voi myus muuttua.

OMQ4AH050341FI
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vclttcmisavustaja (RCCA)

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjcrjestelmcn 
varoituksen ccnenvoimakkuudeksi 
High (Korkea), Medium (Keskitasoi-
nen), Low (Matala) tai Off (Pois) 
valitsemalla asetusvalikossa "Driver 
Assistance (Kuljettajan avustus) → 
Warning Volume (Varoituksen 
ccnenvoimakkuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
Varoituksen ajastuksen ja varoi-
tuksen ccnenvoimakkuuden ase-
tusvalinta koskee kaikkia 
takaturmcyksen vclttcmisavus-
tajan toimintoja.
Vaikka "Normal" (Normaali) on 
valittuna varoituksen ajastustoi-
minnolle, alustava varoitusaika voi 
tuntua myuhciseltc, jos vasem-
malta ja oikealta tulevat ajoneu-
vot lchestyvct suurella 
nopeudella.
Valitse varoitusajastukseksi Late 
(Myuhemmin), kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

HUOMAA
Jos moottori kcynnistetccn uudel-
leen, Varoituksen ajastus- ja Varoi-
tuksen ccnenvoimakkuus 
scilyttcvct viimeisen asetuksen.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjcrjestelmc varoittaa ja hallit-
see ajoneuvoa turmcysasteesta 
riippuen: Collision Warning  (Tur-
mcysvaroitus), Emergency Bra-
king  (Hctcjarrutus) ja Stopping 
vehicle and ending brake control  

OMQ4AH050335FI
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Poikittaisen liikenteen takaturmcyksen
vclttcmisavustaja (RCCA)

(Ajoneuvon pyscyttcminen ja jar-
runhallinnan pccttyminen).

Turmcysvaroitus

Toiminto varoittaa kuljettajaa 
vasemmalta/oikealta lchesty-
vcstc ajoneuvosta seuraavasti: 
ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo vilkkuu ja kojelautaan 
ilmestyy varoitus. Samanaikai-
sesti kuuluu varoitusccni. Jos 
takanckymcn ncyttu on toimin-
nassa, myus tietoviihdejcrjestel-
mcn ncyttuun tulee varoitus.
Toiminto on toiminnassa, kun 
seuraavat ehdot tcyttyvct:
- Vaihde on asennossa R (peruu-

tus).
- Ajoneuvon nopeus on alle 8 km/

h
- Lchestyvc ajoneuvo on noin 25 

metrin (82 jalan) pccssc ajo-
neuvosi vasemmalla ja oikealla 
puolella

- Vasemmalta ja oikealta lches-
tyvcn ajoneuvon nopeus on yli 5 
km/h

HUOMAA
Jos kcyttuolosuhteet tcyttyvct, 
varoitus aktivoituu aina, kun ajo-
neuvo lchestyy vasemmalta tai 
oikealta, vaikka oman ajoneuvosi 
nopeus olisi 0 km/h (0 mph).

OMQ4AH050098
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Hctcjarrutus

Toiminto varoittaa kuljettajaa 
vasemmalta/oikealta lchesty-
vcstc ajoneuvosta seuraavasti: 
ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo vilkkuu ja kojelautaan 

ilmestyy varoitusviesti. Samanai-
kaisesti kuuluu varoitusccni. Jos 
takanckymcn ncyttu on toimin-
nassa, myus tietoviihdejcrjestel-
mcn ncyttuun tulee varoitus.
Toiminto on toiminnassa, kun 
seuraavat ehdot tcyttyvct:
- Vaihde on asennossa R (peruu-

tus).
- Ajoneuvon nopeus on alle 8 km/

h
- Lchestyvc ajoneuvo on noin 1.5 

metrin (5 jalan) pccssc ajoneu-
vosi vasemmalla ja oikealla puo-
lella

- Vasemmalta ja oikealta lches-
tyvcn ajoneuvon nopeus on yli 5 
km/h

Hctcjarrutuksen yhteydessc tur-
mcyksen vclttcmisavustaja aut-
taa estcmccn turmcyksen 
vasemmalta ja oikealta lchesty-
vien ajoneuvojen kanssa.

VAROITUS
Jarrunhallinta pccttyy, kun:

Lchestyvc ajoneuvo on havaitse-
misalueen ulkopuolella
Lchestyvc ajoneuvo ohittaa ajo-
neuvosi takaa
Lchestyvc ajoneuvo ei aja ajoneu-
voasi kohti
Lchestyvcn ajoneuvon nopeus 
hidastuu
Kuljettaja painaa jarrupoljinta riit-
tcvcllc voimalla

OMQ4AH050098
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Poikittaisen liikenteen takaturmcyksen
vclttcmisavustaja (RCCA)

Auton pyscyttcminen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

Kun ajoneuvo pyscytetccn hctc-
jarrutuksella, varoitusviesti Aja 
varovasti  ilmestyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa tchden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarru-
poljinta ja tarkistaa ympcristu.
Jarrujen ohjaus pccttyy, jos auto 
on pyscytetty hctcjarrutuksen 
avulla noin 2 sekunnin aikana.
Hctcjarrutuksen aikana toiminnon 
jarrunhallinta peruuntuu auto-
maattisesti, kun kuljettaja painaa 
jarrupoljinta liiallisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt-
tcesscsi Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmcc:

Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.

Jos jonkin muun toiminnon varoi-
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuus -toiminnon 
varoitusviestic ei ehkc ncytetc 
eikc varoitusccntc ehkc kuulu.
Et ehkc kuule poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusjcrjestelmcn 
varoitusta, jos ympcristu on 
meluisa.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei vclttcmcttc 
toimi, jos kuljettaja kcyttcc jarru-
poljinta turmcyksen vclttcmi-
seksi.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuustoiminnon aikana ajoneuvo 
voi pyschtyc ckillisesti aiheut-
taen matkustajien loukkaantumi-
sen ja irtonaisten tavaroiden 
siirtymisen. Pidc turvavyu aina 
kiinnitettync ja irtonaiset esineet 
turvallisesti tallessa.
Vaikka jos poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmcssc on 
ongelma, auton perusjarrutus-
teho toimii normaalisti.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc voi varoittaa 
kuljettajaa myuhccn tai olla 
varoittamatta ollenkaan, riippuen 
tie- ja ajo-olosuhteista.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei toimi kaikissa 
tilanteissa eikc voi estcc kaikkia 
turmcyksic.

OMQ4040504FI
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Hctcjarrutuksen aikana toiminnon 
jarrunhallinta peruuntuu auto-
maattisesti, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta liiallisesti.
Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta. Clc luota pelkcstccn 
poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmccn. Pidc ennem-
minkin turvallinen jarrutusmatka 
ja vchennc ajonopeutta tai 
pyscytc auto painamalla tarvit-
taessa jarrupoljinta.
Clc kcytc poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmcc tar-
koituksellisesti ihmisiin, elcimiin, 
esineisiin jne. Se voi aiheuttaa 
vakavan vamman tai kuoleman.

HUOMIO
Riippuen ESC:n (Schkuinen ajova-
kauden hallinta) tilasta, jarrunhal-
linta ei vclttcmcttc toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:

ESC:n (schkuinen ajovakauden 
hallinta) varoitusvalo on pccllc
ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta) on kytketty eri toimintoon

HUOMAA
Jos toiminto auttaa jarrutuksessa, 
kuljettajan on heti painettava jar-
rupoljinta ja tarkastettava ajo-
neuvon ympcristu.

- Jarrunhallinta pccttyy, kun kul-
jettaja painaa jarrupoljinta riit-
tcvcllc voimalla

- Kun vaihde on vaihdettu asen-
toon R (peruutus), jarrunhal-
linta aktivoituu ajoneuvon 
lchestyessc vasemmalta ja 
oikealta.

Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuusjcrjestelmc ei toimi kun-
nolla, varoitusviesti "Check Rear 
Cross-Traffic Safety system (Tar-
kista poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuusjcrjestelmc) nckyy 
kojelaudassa ja toiminto poistuu 
automaattisesti kcytustc tai toi-
minto toimii rajoitettuna. Anna val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn 
tarkastaa toiminto.

OMQ4050290FI
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Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti "Check side view mirror 
warning light" (Tarkista sivutausta-
peilin varoitusvalo) ilmestyy kojelau-
taan. Anna valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn tarkastaa toiminto.

Toiminto poistettu kcytustc

Jos takapuskuri takakulmatutkan 
lchellc tai taka-anturi on esimerkiksi 
lumen tai sadeveden tapaisen viera-
saineen peitossa tai autoon on kiin-
nitetty percvaunu tai teline, se voi 
heikentcc tai rajoittaa hetkellisesti 
poikittaisen liikenteen takaturvalli-

suusjcrjestelmcn havainnointikykyc 
tai kytkec jcrjestelmcn pois pccltc.

Jos ncin kcy, varoitusviesti Rear 
Cross-Traffic Safety Function disa-
bled. Radar blocked" (Sokean pisteen 
turvajcrjestelmc on katkaistu. Tutka 
estetty) ilmestyy kojelautaan.

Toiminnon toiminta palautuu nor-
maaliin, kun tcllainen vierasaine tai 
percvaunu tms. poistetaan.

Jos toiminto ei toimi normaalisti 
esteen poistamisen jclkeen, anna 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn tar-
kastaa toiminto.

VAROITUS
Vaikka varoitusviestic ei ncy mit-
taristossa, poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmc ei 
ehkc toimi kunnolla.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc toimi 
oikein alueella (esimerkiksi: avoi-
mella maalla), missc ei havaita 
mitccn, kun moottori kcynniste-
tccn.

HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuusjcrjestelmc, jos 
asennat percvaunun, telineen jne. 
tai irrota percvaunu, teline jne. 
sokean pisteen turvajcrjestelmcn 
kcyttcmiseksi.

OMQ4050291FI
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Rajoitukset

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suusjcrjestelmc ei ehkc toimi nor-
maalisti tai jcrjestelmc voi toimia 
odottamattomasti seuraavissa 
tilanteissa:

Lchdet liikkeelle paikasta, missc 
on isoja puita tai pitkc ruohikko
Lchdet liikkeelle paikasta, missc 
tiet ovat mcrct
Lchestyvcn ajoneuvon nopeus on 
suuri tai pieni

Jarrunhallinta ei ehkc toimi, kuljet-
tajan huomio on tarpeen seuraa-
vissa tilanteissa:

Auto tcrisee voimakkaasti ajet-
taessa kuoppaisella tiellc, epcta-
saisella tiellc tai 
betonilaatoituksella
Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai jccn jne. takia
Rengaspaine on matala tai ren-
gas on vaurioitunut
Jarruja on korjattu

HUOMIO
Lisctietoja takakulmatutkan rajoi-
tuksista, katso "Sokean pisteen tur-
mcyksen vclttcmisavustaja (BCA)" 
sivulla 5-138.

VAROITUS
Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 
lchellc

[A]: Rakenne
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc voi olla rajoittu-
nut ajettaessa ajoneuvon tai 
rakenteen lchellc eikc se ehkc 
havaitse vasemmalta tai oikealta 
tulevaa ajoneuvoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tar-
vittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

OMQ4050170



Ajaminen autollasi

2285

Poikittaisen liikenteen takaturmcyksen
vclttcmisavustaja (RCCA)

Kun auto on monimutkaisessa 
pysckuintiympcristussc

Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc havaitse 
ajoneuvoja, jotka ovat pysckuity-
mcssc autosi viereen, tai lchtevct 
parkista (esimerkiksi: ajoneuvo 
lchtee autosi vierestc, pysckui tai 
lchtee takapuolelta, autoasi 
lchestyvc ajoneuvo tekee kccn-
nuksen jne.). Jos ncin tapahtuu, 
toiminto voi varoittaa kuljettajaa 
ja hallita jarruja tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

Kun ajoneuvo on pysckuity vino-
pysckuintiin

[A]: Ajoneuvo
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc voi olla rajoittu-
nut peruutettaessa vinottain eikc 
se ehkc havaitse vasemmalta tai 
oikealta tulevaa autoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tar-
vittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

OMQ4050171 OMQ4050172
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Kun ajoneuvo on rinteessc tai 
lchellc sitc

Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc voi olla rajoittu-
nut ajettaessa mckec ylus tai 
alas, peruutettaessa vinottain 
eikc se ehkc havaitse vasemmalta 
tai oikealta tulevaa autoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tar-
vittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

VAROITUS
Siirryttcessc pysckuintitilaan kun 
vieressc on rakenne

[A]: Rakenne, [B]: Seinc
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat ohitse 
peruutuspysckuinnin aikana pai-
koitusruutuun, jossa on takaseinc 
tai muu rakenne takana tai sivulla. 
Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa ja hallita jar-
ruja tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

OMQ4H050033
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Kun ajoneuvo on pysckuity taak-
sepcin

Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat takaa 
ohitse peruutuspysckuinnin 
aikana paikoitusruutuun. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto voi varoittaa 
kuljettajaa ja hallita jarruja tar-
peettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi 
peruuttaessasi.

VAROITUS
Jos hinaat percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc sammutetaan 
turvallisuussyistc.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc toimi 
normaalilla tavalla, jos siihen koh-
distuu voimakkaita schkumag-
neettisia aaltoja.

Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuusjcrjestelmc ei ehkc toimi 
noin 3 sekunnin aikana auton 
kcynnistyksen tai takakulman 
tutkien alustuksen jclkeen.

OMQ4050174
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Peruutuspysckuinnin turmcyk-
sen vclttcmisavustin (PCA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Peruutuspysckuinnin turmcyksen 
vclttcmisavustin saattaa varoittaa 
kuljettajaa tai avustaa jarrutuk-
sessa, jotta turmcysvaaraa ihmisiin 
ja esteisiin voidaan vchentcc peruu-
tettaessa.

Havaitsemisanturi

Takakamera

Takapuolen ultraccnianturit

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet 
havaitsemisanturien optimaalisen 
toiminnan yllcpitcmiseksi:

Pidc takakamera ja ultraccni-
anturit aina puhtaina.
Takakameran objektiivia ei saa 
puhdistaa happamilla tai emcksi-
sillc puhdistusaineilla. Kcytc vain 
mietoa saippuaa tai neutraalia 
pesuainetta, ja huuhtele perus-
teellisesti vedellc.
Takakameraa tai takapuolen ult-
raccnianturien komponentteja ei 
saa koskaan irrottaa tai kolhia.
Takakameraan tai takapuolen ult-
raccniantureihin ei saa kohdistaa 
liiallista voimaa. Jcrjestelmc ei 
toimi kunnolla, jos takakamera tai 
takapuolen ultraccnianturi(t) on 
vccnnetty vckisin vccrccn linjaan. 
Anna valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn tarkastaa auto.
Takakameraa tai ultraccniantu-
reita tai niiden ympcristuc ei saa 
suihkuttaa suoraan korkeapaine-
pesurilla. Se voi aiheuttaa takaka-
meran tai takapuolen 
ultraccnianturin toimintahciriun.
Jcrjestelmc ei vclttcmcttc toimi 
oikein, kun puskuri on vaurioitu-
nut, se vaihdettu tai sitc on kor-
jattu.

OMQ4AH040564
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Takakameran tai takapuolen ult-
raccnianturien lchelle ei saa aset-
taa tavaroita, kuten 
puskuritarroja tai puskurin suojia, 
eikc puskuria saa maalata. Ncin 
tekeminen voi vaikuttaa haitalli-
sesti jcrjestelmcn suorituskykyyn.
Peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc toimi 
normaalisti, jos sitc hciritsevct 
voimakkaat schkumagneettiset 
aallot.

Toiminto-asetukset

Asetukset

Pysckuintiturvallisuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, kunkin toiminnon voi kytkec 
pcclle tai pois pccltc valitsemalla 
asetusvalikossa Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Lane Safety 
(Kaistaturvallisuus)".

Jos Rear Active Assist" (Aktiivinen 
taka-avustaja) on valittu, toi-
minto varoittaa kuljettajaa ja 
tehostaa jarrutusta, kun vclitun 
turmcys jalankulkijaan tai estee-
seen uhkaa.
Jos Rear Warning Only  (Vain 
takavaroitus) on valittu, jcrjes-
telmc varoittaa kuljettajaa, kun 
vclitun turmcys jalankulkijaan tai 
esteeseen uhkaa. Jarrutusavus-
taja ei aktivoidu.
Jos valitaan Off (Pois), toiminto 
kytkeytyy pois.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa on valittava 'Kuljettajan avus-
tus → Varoituksen ajastus  
asetusvalikossa, jotta alun perin 
sccdettyc etuturmcyksen vclttc-
misavustajan varoituksen aktivoin-
tiajatusta voi muuttaa.

OMQ4AH050348FI
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Uudessa ajoneuvossa Warning 
Timing (Varoituksen ajoitus) -asetus 
on Normal (Normaali).

Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, 
muiden Kuljettajan avustajajcrjes-
telmien varoitusaika voi myus 
muuttua.

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Jos "Off" (Pois) on valittu, jcrjestel-
mcn ccnenvoimakkuus ei kuiten-
kaan sammu, vaan kuuluu edelleen 
Low  (Matala) -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

Jos Settings (Asetukset) -valikossa 
on valittu "Rear Active Assist" (Aktii-
vinen taka-avustaja) tai "Rear War-
ning Only" (Vain takavaroitus), 
peruutuspysckuinnin turmcyksen 
vclttcmisavustin on valmiustilassa, 
kun seuraavat ehdot tcyttyvct:

Takaluukku on suljettu
Vaihde on asennossa R (peruu-
tus).
Auton nopeus on alle 10 km/h (6 
mph)

Jcrjestelmcn komponentit, kuten 
takakamera ja takapuolen ultracc-
nianturi, ovat normaalissa kun-
nossa.

Vain takavaroitus
Jos toiminto havaitsee turmcys-
vaaran jalankulkijan tai esineen 
kanssa, toiminto varoittaa kuljet-
tajaa ccnimerkillc ja mittariston 
varoitusviestillc. Kun takancky-
mcn ncyttu on toiminnassa, tie-
toviihdejcrjestelmcn ncyttuun 
tulee varoitus.

OMQ4AH050335FI
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Jos ''Rear Warning Only  (Vain 
takavaroitus), jarrutusta ei tehos-
teta.
Varoitus sammuu, kun vaihde siir-
retccn P (pysckuinti), N (vapaa), 
tai D (ajo) -asentoon.

Aktiivinen taka-avustaja
Jos toiminto havaitsee turmcys-
vaaran jalankulkijan tai esineen 
kanssa, jcrjestelmc varoittaa kul-
jettajaa ccnimerkillc ja mittaris-
ton varoitusviestillc. Kun 
takanckymcn ncyttu on toimin-
nassa, tietoviihdejcrjestelmcn 
ncyttuun tulee varoitus.
Jos toiminto havaitsee turmcys-
vaaran jalankulkijan tai esineen 
kanssa auton takana, toiminto 
avustaa jarrutuksessa. Kuljettajan 
on oltava varuillaan, sillc jarrute-
hostimen toiminta lakkaa 2 
sekunnin kuluttua. Kuljettajan on 
vclittumcsti painettava jarrupol-
jinta ja tarkastettava ajoneuvon 
ympcristu.
Jarrunhallinta pccttyy, kun:
- Vaihde on vaihdettu asentoon P 

(pysckuinti) tai D (ajo).
- Kuljettaja painaa jarrupoljinta 

riittcvcllc voimalla
- Jarruavustus on toiminut noin 2 

sekuntia.
Varoitus sammuu, kun:
- Kuljettaja vaihtaa vaihteen 

asentoon P (pysckuinti), N 
(vapaa), tai D (ajo).

Riippuen ESC:n (Schkuinen ajova-
kauden hallinta) tilasta, jarrunhal-
linta ei vclttcmcttc toimi 
kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (schkuinen ajovakauden 

hallinta) varoitusvalo on 
pccllc

- ESC (schkuinen ajovakauden 
hallinta) on kytketty eri toimin-
toon

VAROITUS
Jos kuuntelet auton ccnentoisto-
jcrjestelmcc suurella ccnenvoi-
makkuudella, matkustajat eivct 
ehkc kuule peruutuspysckuinti-
turmcyksen vclttcmisavustajan 
varoitusccnic.
Turmcyksen vclttcmiseksi tapah-
tuvan ckillisen jarrutuksen aikana 
voi kuulua melua.
Jos muita varoitusccnic kuuluu, 
kuten turvavyun varoitusccni, 
peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustajan varoitusccni ei 
ehkc kuulu.
Peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustajan toiminta voi 
vaihdella mccrctyissc olosuh-
teissa. Jos auton nopeus ylittcc 4 
km/h, jcrjestelmc antaa tur-
mcysavustusta vain, jos jalankul-
kijoita havaitaan. Katsele aina 
ympcrillesi ja ole tarkkaavainen, 
kun peruutat.
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Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Kun peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja tai muut siihen 
liittyvct jcrjestelmct eivct toimi 
kunnolla, varoitusviesti "Check Par-
king Collision-Avoidance Assist sys-
tem" (Tarkista 
peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja) nckyy kojelau-
dassa ja toiminto sammuu auto-
maattisesti. Suosittelemme, ettc 
annat valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin tarkastaa 
autosi.

Toiminto poistettu kcytustc

Takakameraa kcytetccn havain-
toanturina seuraamaan. Jos kame-
ran linssi on vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden peitossa, se voi 
heikentcc kameran toimintaa ja 
Peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc toimi nor-
maalisti. Pidc aina kameran objek-
tiivi puhtaana.

OMQ4040510FI
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Takapccn ultraccnianturit sijaitse-
vat takapuskurin siscllc ja havaitse-
vat esteitc taka-alueella. Jos anturit 
ovat on vieraan aineen, kuten lumen 
tai sadeveden peitossa, se voi hei-
kentcc anturin toimintaa ja Peruu-
tuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc toimi nor-
maalisti. Pidc aina takapuskuri puh-
taana.

Takakamera

Takapuolen ultraccnianturi

Varoitusviesti "Rear camera error or 
blockage" (Takakameran virhe tai 
este) tai "'Parking sensor error or 
blockage" (Pysckuintianturin virhe 
tai este) nckyy kojelaudassa seu-
raavissa tilanteissa:

Takakameraa tai ultraccniantu-
reita peittcc esimerkiksi lumen tai 
sadeveden tapainen vierasaine.
Sccn ollessa huono, kuten runsas 
lumi- tai vesisade jne.

Jos ncin tapahtuu Peruutuspysc-
kuintiturmcyksen vclttcmisavus-
taja voi sammua tai toimia 
virheellisesti. Tarkista, ettc takaka-
mera ja takapuolen ultraccnianturi 
ovat puhtaita.

Rajoitukset

Peruutuspysckuinnin turmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc avusta 
jarrutuksessa tai varoita kuljetta-
jaa, vaikka jalankulkijoita tai esineitc 
on alueella, seuraavissa olosuh-
teissa:

Auton on asennettu jclkimarkki-
noilta hankittuja laitteita tai lisc-
varusteita
Auto on epcvakaa onnettomuu-
den tai muun syyn takia
Puskurin korkeutta tai takapuo-
len ultraccnianturin asennusta on 
muutettu
Takakamera tai takapuolen ultra-
ccnianturi(t) ovat vahingoittuneet

OMQ4050223FI
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Takakameraa tai takapccn ultra-
ccniantureita peittcc esimerkiksi 
lumen tai sadeveden tapainen 
vierasaine.
Takakamera on valonlchteen hci-
kcisemc tai scc on huono, runsas 
sade, tihec sumu tai lumisade jne.
Ympcristu on erittcin valoisa tai 
pimec
Ulkolcmputila on hyvin korkea tai 
hyvin matala
Tuuli on liian kovaa (yli 20 km/h) 
tai se puhaltaa takapuskuriin koh-
tisuoraan.
Kohteita, jotka aiheuttavat voi-
makasta melua, kuten ajoneuvo-
jen ccnimerkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-auto-
jen ilmajarrut, on autosi lchellc
Autosi lchellc on taajuudeltaan 
hyvin samankaltainen ultracc-
nianturi.
Maakorkeuden ero auton ja jalan-
kulkijan vclillc
Jalankulkijan kuvaa takakame-
rassa ei voi erottaa taustasta
Jalankulkija on lchellc auton taka-
reunaa
Jalankulkija ei seiso suorassa
Jalankulkija on joko liian lyhyt tai 
pitkc, jotta toiminto havaitsisi 
hcnet.
Jalankulkija tai pyurcilijc kcyttcc 
vaatteita, jotka sulautuvat hel-
posti taustaan, tcmc tekee tun-
nistamisen vaikeaksi

Jalankulkija kcyttcc vaatteita, 
jotka eivct heijasta ultraccniaal-
toja kovin hyvin.
Esineen koko, paksuus, korkeus 
tai muoto ei heijasta ultraccniaal-
toja kovin hyvin (esim. salko, pen-
sas, reunakivi, vaunut, seincn 
reuna jne.)
Jalankulkija tai esine liikkuu
Jalankulkija tai esine on hyvin 
lchellc auton takapcctc
Jalankulkijan tai esineen takana 
on seinc
Esine ei ole autosi takapccn kes-
kellc
Esine ei ole samassa linjassa 
takapuskurin kanssa
Tie on liukas tai kalteva
Kuljettaja peruuttaa autoa heti 
siirrettyccn vaihteen R (peruutus) 
-asentoon
Kuljettaja kiihdyttcc tai pyurittcc 
autoa

Peruutuspysckuinnin turmcyksen 
vclttcmisavustin voi varoittaa kul-
jettajaa tarpeettomasti tai avustaa 
jarrutuksessa, vaikka jalankulkijoita 
tai esineitc ei ole alueella, seuraa-
vissa olosuhteissa:

Auton on asennettu jclkimarkki-
noilta hankittuja laitteita tai lisc-
varusteita
Auto on epcvakaa onnettomuu-
den tai muun syyn takia
Puskurin korkeutta tai takapuo-
len ultraccnianturin asennusta on 
muutettu



Ajaminen autollasi

2385

Clykcs etcpysckuintiavustin (RSPA)

Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan 
rengaspaineen tai muun vastaa-
van syyn takia.
Takakameraa tai takapccn ultra-
ccniantureita peittcc esimerkiksi 
lumen tai sadeveden tapainen 
vierasaine.
Kuviota tiellc pidetccn virheelli-
sesti jalankulkijana
Varjo tai valo heijastuu maasta
Jalankulkijat tai esineet ovat 
auton ajoreitin ympcrillc
Kohteita, jotka aiheuttavat voi-
makasta melua, kuten ajoneuvo-
jen ccnimerkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-auto-
jen ilmajarrut, on autosi lchellc
Auto peruuttaa kohti kapeaa reit-
tic tai pysckuintiruutua.
Auto peruuttaa kohti epctasaista 
tienpintaa, kuten pccllystcmctun 
tie, sora, kumpu, nyppylc jne.
Auton perccn on asennettu perc-
vaunu tai teline
Autosi lchellc on taajuudeltaan 
hyvin samankaltainen ultracc-
nianturi.

Clykcs etcpysckuintiavustin 
(RSPA) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Clykcs etcpysckuintiavustin auttaa 
kuljettajaa ajoneuvon antureiden 
avulla pysckuimccn ja poistumaan 
pysckuintipaikoista ajoneuvon ulko-
puolelta etsimcllc automaattisesti 
pysckuintipaikkoja sekc ohjaamalla 
ohjauspyurcc, ajoneuvon nopeutta 
ja vaihteistoa.

Auton etcsiirtcminen eteenpcin/
taaksepcin -toiminnolla kuljettaja 
voi liikuttaa autoa eteen- tai 
taaksepcin auton ulkopuolelta 
clyavaimen avulla.
Kun Clykcs etcpysckuintiavustin 
on toiminnassa, Surround View -
ncyttu ja Pysckuintietcisyyden 
varoitus ovat myuskin toimin-
nassa. Katso lisctietoja osasta 
"Ympcristun valvontajcrjestelmc 
(SVM) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 4-117ja "Eteenpcin/peruu-
tuspysckuinnin etcisyysvaroitus 
(PDW) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 4-126.

Toiminto Kuvaus

Etcsiirtcminen 
eteenpcin/taak-

sepcin

Auton etcohjaus eteenpcin/
taaksepcin

OMQ4050176
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VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa sitc, ettc 
pysckuinti ja liikkeelle lchtu 
tapahtuu turvallisesti, kcyttces-
sccn clykcstc etcpysckuintiavus-
tinta. Varmista, ettc auton 
ympcrillc ei ole jalankulkijoita, 
elcimic tai esineitc, kun toimintoa 
kcytetccn.
Tarkista aina ympcristu, kun kcy-
tct clykcstc etcpysckuintiavus-
tinta. Voit turmctc jalankulkijoihin, 
elcimiin tai esineisiin, jos ne ovat 
anturin lchellc tai ovat anturin 
sokean pisteen alueella.
Voi tapahtua turmcys, joku jalan-
kulkija, elcin tai esine ilmestyy 
yllcttcen clykkccn etcpysckuinti-
avustimen toiminnan aikana.
Clc kcytc clykcstc etcpysckuinti-
avustinta alkoholin vaikutuksen 
alaisena.
Clc anna lasten ja muiden ihmis-
ten kcyttcc clyavaimia.
Kun kcytct clykcstc etcpysckuin-
tiavustinta, varo ultraccnianturei-
den ylc- tai alapuolella sijaitsevia 
esineitc, kuten kukkaruukkuja tai 
betoniesteitc. Ncmc voivat vauri-
oittaa autoa tai muita kohteita.

HUOMIO
Clykcs etcpysckuintiavustin ei 
ehkc toimi oikein riippuen ympc-
ristustc ja muista olosuhteista.

Clykkccn etcpysckuintiavustimen 
jatkuva, pitkcaikainen kcyttu voi 
heikentcc toiminnon toimintaky-
kyc.
Clykcs etcpysckuintiavustin ei 
ehkc toimi normaalisti, jos ajo-
neuvo tarvitsee pyurien suun-
tauksen sccntuc, esimerkiksi kun 
ajoneuvo kallistuu sivulle. Suosit-
telemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.
Jos kcytct muuta kuin suositel-
tua rengas- tai vannekokoa, se 
saattaa heikentcc clykkccn etc-
pysckuintiavustajan toimintaky-
kyc.
Clykkccn etcpysckuintiavustimen 
toimintakyky saattaa heikentyc 
epctasaisilla alustoilla (reunakivet, 
hidastustuyssyt tms.).
Jos ohjauspyurccn kiinnitetccn 
esineitc tai minkccnlainen suojus, 
se saattaa peruuttaa clykkccn 
etcpysckuintiavustimen toimin-
nan.
Kun jarrutus tapahtuu clykkccn 
etcpysckuintiavustimen toimesta 
tai kun kuljettaja painaa jarrupol-
jinta, voi kuulua melua.
Clykcs etcpysckuintiavustin voi 
yllcttcen aktivoida jarrut tur-
mcyksen vclttcmiseksi.
Kcytc toimintoa vain pysckuinti-
alueella, joka on riittcvcn suuri, 
jotta ajoneuvo voi liikkua turvalli-
sesti.
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HUOMAA
Jos kuuluu Eteenpcin/peruutus-
pysckuinnin etcisyysvaroituksen 
3. vaiheen varoitus (jatkuva piip-
paus), kun clykcs etcpysckuinti-
avustin on toiminnassa, se 
tarkoittaa, ettc havaittu este on 
lchellc ajoneuvoasi. Tclluin clykcs 
etcpysckuintiavustin lakkaa tila-
pcisesti toimimasta. Varmista, 
ettc ajoneuvosi ympcrillc ei ole 
jalankulkijoita, elcimic tai esineitc.
Jarrujen kcytustc riippuen, jarru-
valot saattavat syttyc ajoneuvon 
liikkuessa.

Havaitsemisanturi

Etupuolen ultraccnianturi

Etukulman ultraccnianturit

Takakulman ultraccnianturit

Takapuolen ultraccnianturit

Katso havaitsemisanturien paikat 
yllc olevasta kuvasta.

OMQ4H040007

OMQ4040437L

OMQ4040438L

OMQ4H040008
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HUOMIO
Suorita seuraavat varotoimet 
havaitsemisanturien optimaalisen 
toiminnan yllcpitcmiseksi:

Clc koskaan pura havaitsemisan-
turia tai anturikokoonpanoa ja 
vcltc siihen kohdistuvia iskuja.
Jos havaintoanturi on vaihdettu 
tai korjattu, suosittelemme, ettc 
annat valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.
Clykcs etcpysckuintiavustin ei 
ehkc toimi normaalisti, kun
- Kosteus on jcctynyt anturiin
- Anturin pccllc on esimerkiksi 

lumen tai veden tapaista viera-
sainetta.

Toiminto toimii normaalisti, kun 
vierasaine poistetaan.
Clykcs etcpysckuintiavustin saat-
taa toimia virheellisesti, kun
- Ajetaan epctasaisella pinnalla, 

soratiellc tai pensaikossa.
- Kohteet, jotka aiheuttavat ult-

raccniaaltoja, kuten ajoneuvo-
jen ccnimerkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-
autojen ilmajarrut, voivat hci-
ritc anturia

- Voimakas sade tai vesisuihku 
osuu autoon

- Langattomia lchettimic tai 
matkapuhelimia on lchellc 
anturia

- Anturi on lumen peitossa

- Toisen ajoneuvon anturit vai-
kuttavat anturiin

- Anturien pinnalla juoksee vettc
- Rekisterikilpi ei ole tavanomai-

sella paikalla
Havaitsemisalue voi pienentyc, 
kun:
- Anturin pccllc on lumen tai 

veden tapaista vierasainetta. 
(Toiminto toimii normaalisti, 
kun vierasaine poistetaan.)

- Scc on erittcin kuuma tai kylmc
Anturi ei ehkc havaitse seuraavia 
esineitc:
- Tercvct tai kapeat esineet, 

kuten kuydet, ketjut tai ohuet 
tolpat.

- Esineet, jotka absorboivat 
anturin taajuutta, kuten vaat-
teet, sienimciset materiaalit tai 
lumi.

- Esineet, jotka ovat lyhyempic 
kuin 100 cm (40 tuumaa) ja 
kapeampia kuin 14 cm (6 tuu-
maa) lcpimitaltaan
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Toiminto-asetukset

Asetukset

Varoituksen ccnenvoimakkuus

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa, voit valita clykkccn etcpysc-
kuintiavustimen varoituksen 
ccnenvoimakkuudeksi High (Kor-
kea), Medium (Keskitasoinen), Low 
(Matala) tai Off (Pois) valitsemalla 
asetusvalikossa "Driver Assistance 
(Kuljettajan avustus) → Warning 
Volume (Varoituksen ccnenvoimak-
kuus)".

Silloinkin kun Off  on valittu, toi-
minnon varoitusccnenvoimakkuus ei 
kytkeydy pois pccltc, vaan kuuluu 
edelleen Low -tasolla.

Jos vaihdat varoituksen ccnenvoi-
makkuutta, muiden kuljettajan apu-
jcrjestelmien 
varoitusccnenvoimakkuus voi 
muuttua.

OMQ4AH050335FI
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Clykkccn etcpysckuinnin painike

Pysckuinti/nckymcpainike
Clyavaimen etckcynnistys- ja eteenpcin/taakse-

pcin-painike

OMQ4040439 OMQ4040517L

Paikka Nimi Symboli Kuvaus

Ajoneuvon 
siscpuoli

Pysckuinti/ncky-
mcpainike

Paina Pysckuinti/nckymcpainiketta ja pidc painettuna 
asettaaksesi Clykkccn etcpysckuintiavustimen pcclle. 
Liscksi, Eteenpcin/Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroitus 
asettuu automaattisesti pcclle.
Toiminnot saattavat poiketa tilanteen mukaan. Kustakin 
toiminnosta on lisctietoja seuraavilla sivuilla toiminnon 
kuvauksessa.

Pysckuintiturval-
lisuuspainike

Voit kytkec clykkccn etcpysckuintiavustimen pois pccltc 
painamalla pysckuintiturvallisuuspainiketta, kun toiminto 
on pccllc.

Clyavain

Etckcynnistys-
painike

Paina Etckcynnistyspainiketta ovien lukituksen jclkeen, 
moottorin ollessa sammutettuna, kcynnistccksesi moot-
torin etccltc.
Voit kytkec etcsiirtcminen eteenpcin/taaksepcin -toimin-
non pois pccltc painamalla etckcynnistyspainiketta, kun 
toiminto on kcytussc.

Eteenpcin painike
Clykcstc etcpysckuintic kcytettcessc toiminto tukee 
peruutuspysckuintic painiketta painettaessa riippumatta 
siitc, kumpaa suuntapainiketta painetaan.
Kun etcsiirtcminen eteenpcin/taaksepcin -toimintoa kcy-
tetccn, auto liikkuu painetun painikkeen suuntaan, kun 
painiketta pidetccn painettuna.

Taaksepcin-pai-
nike
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Toiminnon kcyttu

Etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin

1. Valmistautuminen etcsiirtcmi-
seen eteen- ja taaksepcin

Etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toimintoa ovi kcyttcc kahdella 
tavalla.

Menetelmc (1): Moottori sammu-
tettuna.

1. Paina tietyn matkan siscllc ajo-
neuvosta clyavaimen oven luki-
tuspainiketta ( ) ja lukitse kaikki 
ovet.

2. Paina etckcynnistyspainiketta 

( ) noin 4 sekunnin ajan, kunnes 

moottori kcynnistyy.

Menetelmc (2): Moottori kcynnissc.

1. Pysckui auto sen paikan eteen, 
jossa haluat kcyttcc etcsiirtcmi-
nen eteenpcin/taaksepcin -toi-
mintoa, ja vaihda vaihde asentoon 
P (pysckuinti).

2. Paina Pysckuinti/nckymcpaini-
ketta ja pidc painettuna aset-
taaksesi Clykkccn 
pysckuintiavustajan pcclle. Tieto-
viihdejcrjestelmcn ncytulle ilmes-
tyy viesti "Under Remote Control" 
(Etcohjauksessa).

3. Poistu ajoneuvosta clyavain hal-
lussasi ja sulje kaikki ovet.

OMQ4050177

OMQ4040441
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Tietoviihdejcrjestelmcn on toimit-
tava oikein, jotta etcsiirtcminen 
eteenpcin/taaksepcin -toimintoa 
voi kcyttcc.
Voit kcyttcc etcsiirtcminen 
eteenpcin/taaksepcin -toimintoa, 
kun ajat alle 5 km/h (3 mph) 
moottorin ollessa pccllc.
Kun taskupysckuinti on tehty 
clykkccllc etcpysckuintiavusti-
mella, etcsiirtcminen eteenpcin/
taaksepcin -toimintoa voi kcyt-
tcc, jos se kytketccn uudelleen 
pcclle.
Tarkista, ettc kaikki clyavaimet 
ovat ajoneuvon ulkopuolella, kun 
kcytct etcsiirtcminen eteenpcin/
taaksepcin -toimintoa.

2. Etcsiirtcminen eteenpcin/taak-
sepcin

1. Paina pitkccn clyavaimen eteen-
pcin- ( ) tai taaksepcin ( ) -

painiketta. Clykcs etcpysckuinti-
avustin ohjaa automaattisesti 
ohjauspyurcc, ajoneuvon nope-
utta ja vaihteistoa. Ajoneuvo liik-
kuu painetun painikkeen suunnan 
mukaisesti.

2. Jos et paina eteenpcin- ( ) tai 

taaksepcin ( ) -painiketta, kun 

etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminto on kcytussc, auto 
pyschtyy ja jcrjestelmcn ohjaus 
keskeytyy. Toiminto aktivoituu 
uudelleen, kun painiketta paine-
taan taas ja pidetccn se painet-
tuna.

3. Kun ajoneuvo saavuttaa kohde-
paikan, toiminto poistuu kcytustc.

4. Kun kuljettaja istuu autoon cly-
avain mukanaan, tietoviihdejcr-
jestelmcn ncyttuun ilmestyy 
viesti, jossa ilmoitetaan, ettc etc-
siirtcminen eteenpcin/taaksepcin 
-toiminto on pccttynyt.
Liscksi kun clyavaimen etckcyn-
nistyspainiketta ( ) painetaan, 

ncyttuun ilmestyy viesti, joka 
ilmoittaa kuljettajalle, ettc etc-
siirtcminen eteenpcin/taaksepcin 
-toiminto on pccttynyt ja moot-
tori sammutetaan.

OMQ4050180
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Etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminto toimii vain, kun 
clyavain on 4 m (13 jalan) siscllc 
autosta. Jos auto ei liiku, kun cly-
avaimen eteenpcin- tai taakse-
pcin-painiketta painetaan, 
tarkista etcisyys autoon ja paina 
painiketta uudelleen.
Clyavaimen havaitsemisalue voi 
vaihdella ympcristustc riippuen, ja 
siihen vaikuttavat radioaallot, 
kuten lchetystorni, lchetysasema 
jne.
Kun autoa etcohjataan eteenpcin 
menetelmcllc (1), se tunniste-
taan poistumistilanteeksi ja ajo-
neuvo liikkuu 4 metrin (13 jalan) 
matkan tarkistaakseen ajoneu-
von ympcrillc olevat jalankulkijat, 
elcimet tai esineet. Vahvistuksen 
jclkeen ohjauspyurcc ohjataan 
edessc olevista olosuhteista riip-
puen.
Kun autoa etcohjataan eteenpcin 
menetelmcllc (2), se tunniste-
taan pysckuintitilanteeksi ja 
ohjauspyurcc voidaan heti ohjata, 
edessc olevista olosuhteista riip-
puen, auttamaan pysckuintitilaan 
pccsyssc ja ajoneuvon kohdista-
misessa. Suorituskyky voi kuiten-
kin heiketc riippuen ajoneuvon 
ympcrillc olevista jalankulkijoista, 
elcimistc, esineiden muodosta, 
sijainnista jne.

Jos autoa etcohjataan taaksepcin, 
sekc menetelmc (1) ettc (2) 
kccntcvct ohjauspyurcn ensin 
suoraan ja liikuttavat sitten ajo-
neuvoa vain suoraan.
Kun etcohjaus eteen- tai taakse-
pcin on pccttynyt, ajoneuvo vaih-
taa automaattisesti vaihteelle P 
(pysckuinti) ja kytkee schkuisen 
seisontajarrun (EPB).

HUOMIO
Kun kcytct etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin -toimintoa, var-
mista, ettc kaikki matkustajat 
ovat poistuneet autosta.
Ennen ajoneuvosta poistumista, 
sulje ikkunat ja kattoikkuna ja var-
mista, ettc moottori on sammu-
tettu, ennen kuin lukitset ovet.
Jos auton akku on tyhjc tai clyk-
kccssc etcpysckuintiavustimessa 
tapahtuu toimintahciriu pysckui-
tcessc kapeaan pysckuintitilaan, 
etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminto ei toimi. Pysckui 
ajoneuvo aina riittcvcn leveccn 
tilaan, jotta pccset sisccn tai ulos 
ajoneuvosta.
Huomaa, ettc joistakin pysckuin-
tipaikoista ei ehkc voi poistua etc-
siirtcminen eteenpcin/taaksepcin 
-toiminnolla.
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Pysckuinnin jclkeen ympcristu voi 
muuttua ympcruivien ajoneuvojen 
liikkeestc johtuen. Tclluin etcsiir-
tcminen eteenpcin/taaksepcin -
toiminto ei ehkc toimi.

Etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminnon poistaminen kcy-
tustc toiminnan aikana

Paina clyavaimen Etckcynnistys-
painiketta ( ).

Paina pysckuinti/nckymcpaini-
ketta ( )
Paina pysckuintiturvallisuuspaini-
ketta ( ) tai valitse tietoviihde-
jcrjestelmcn ncytultc "Cancel" 
(Peruuta).
Paina clyavaimen Etckcynnistys-
painiketta ( ). Etcsiirtcminen 

eteenpcin/taaksepcin -toiminto 
kytkeytyy pois. Tclluin moottori 
sammuu.
Istu ajoneuvoon clyavain hallus-
sasi. Etcsiirtcminen eteenpcin/
taaksepcin -toiminto kytkeytyy 
pois. Tclluin moottori pysyy kcyn-
nissc.

Toiminto keskeytyy seuraavissa 
tilanteissa, kun:

Ajoneuvon kulkusuunnassa on 
jalankulkija, elcin tai esine
Ovi tai takaluukku on auki

Eteenpcin- ( ) tai taaksepcin 

( ) -painiketta ei paineta jatku-
vasti.
Painetaan samanaikaisesti cly-
avaimen useita ncppcimic
Clyavainta ei kcytetc 4 metrin 
(13 jalan) siscllc autosta.
Toisen clyavaimen painiketta pai-
netaan ohjaavan clyavaimen 
ohella
Sokean pisteen turmcyksen vclt-
tcmisavustaja tai poikittaisen lii-
kenteen takaturmcyksen 
vclttcmisavustaja on toiminnassa 
kun autoa ohjataan taaksepcin.
Auto liikkuu 7 m (22 jalkaa), kun 
clyavaimen painiketta painetaan 
etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminnon ollessa kcytussc 
(enimmcisajomatka painikkeen 
painallusta kohden)

Kun etcsiirtcminen eteenpcin/taak-
sepcin -toiminto keskeytetccn, ajo-
neuvo pyschtyy. Toimintoa voidaan 
jatkaa, jos olosuhde, jonka vuoksi 
toiminto keskeytyi, lakkaa.

Toiminto peruutetaan seuraavissa 
tilanteissa, kun:

Ohjauspyurcc kccnnetccn
Vaihdetaan vaihdetta ajoneuvon 
liikkuessa
Aktivoidaan EPB (schkuinen sei-
sontajarru) ajoneuvon liikkuessa
Konepelti avataan
Ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h
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Tapahtuu nopea kiihdytys
Ajoneuvo luiskahtaa
Pyurc jumiutuu esteen takia eikc 
voi liikkua
Ajoneuvon edessc sekc takana on 
jalankulkijoita, elcimic tai esineitc 
samanaikaisesti
Noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia on 
kulunut siitc, kun etcsiirtcminen 
eteenpcin/taaksepcin -toiminto 
otettiin kcyttuun
Tien jyrkkyys ylittcc toiminta-
alueen
Ohjauspyurc, vaihteenvalitsin, jar-
rutus ja ajon-ohjaimet eivct toimi 
normaalilla tavalla
Toiminto keskeytetccn yli 1 
minuutin ajaksi
Ajoneuvon kulkema kokonais-
matka on ylittcnyt 14 m 
(45 jalkaa) etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin -toiminnon kcyt-
tuunoton jclkeen.
Clyavaimessa on ongelma tai cly-
avaimen pariston virta on vchissc
ABS, TCS- tai ESC aktivoituu tien 
liukkauden takia.
Jarru- tai kaasupoljinta painetaan 
kun kaikki ovet ovat suljettuja
Clyavain on auton ulkopuolella, 
kun jarrupoljinta painetaan ja kul-
jettajan ovi on auki.
Varashclytinjcrjestelmcn hclytys 
laukeaa

Kun etcsiirtcminen eteenpcin/taak-
sepcin -toiminto peruutetaan, auto 
pyschtyy automaattisesti, siirtcc 
vaihteen asentoon P (pysckuinti) ja 
kytkee schkuisen seisontajarrun 
(EPB) pcclle.

HUOMIO
Tarkista,, ovatko ovet lukitut, kun 
etcsiirtcminen eteenpcin/taakse-
pcin -toiminto perutaan.
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Toiminnon toimintatila

Clyavaimen merkkivalo/hctcvilkut

Clykkccn etcpysckuintiavustimen tilan nckee clyavaimen merkkivalosta ja 
hctcvilkuista.

* Hctcvilkkuja ei ehkc saa kcyttcc riippuen asuinmaasi sccduksistc.

* Jos clyavain ei ole ajoneuvon toiminta-alueen siscllc (noin 4 m (13 jalkaa)), 
clyavaimen merkkivalo ei syty eikc vilku. Kcytc clyavainta sen toiminta-
alueella.

Toimenpiteen tila Clyavaimen LED Hctcvilkut

Etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin toimin-

nassa
Vihrec LED vilkkuu jatkuvasti -

Etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin kes-

keytettync

Punainen LED vilkkuu jatku-
vasti

Vilkkuu

Etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin pois 

pccltc

Punainen LED palaa 4 sekun-
tia ja sammuu

Vilkkuu 3 
kertaa ja 
sammuu

Etcsiirtcminen eteen-
pcin/taaksepcin valmis

Vihrec LED palaa 4 sekuntia ja 
sammuu

Vilkkuu 1 
kerran ja 
sammuu

ODL3049076
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Toimintahciriu ja rajoitukset

Toimintahciriu

Jcrjestelmcn tarkastus

Kun clykcs etcpysckuintiavustin ei 
toimi asianmukaisesti, tietoviihde-
jcrjestelmcn ncyttuun ilmestyy 
varoitusviesti "Check Parking Assist" 
(Tarkista pysckuintiavustaja). Jos 
viesti tulee nckyviin, lopeta toimin-
non kcyttcminen. Suosittelemme 
ettc valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin annetaan tarkas-
taa toiminto.

Jcrjestelmc peruutettu

Kun clykcs etcpysckuintiavustin on 
kcytussc, jcrjestelmc voidaan 
peruuttaa ja "Parking Assist Cance-
led" (Pysckuintiavustaja peruu-
tettu) -viesti voi ilmestyc 
pysckuintijcrjestyksestc riippu-
matta. Muitakin viestejc voi ilmes-
tyc tilanteesta riippuen. Noudata 
tietoviihdejcrjestelmcn ncytussc 
annettuja ohjeita, kun pysckuit 
autoa clykkccllc etcpysckuintiavus-
timella. Katsele aina ympcrillesi ja 
ole tarkkaavainen kcyttcesscsi toi-
mintoa.

OMQ4050313FI

OMQ4050315FI
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Jcrjestelmcn valmiustila

Kun pysckuinti/nckymcpainiketta 
( ) on painettu pitkccn ja "Parking 
Assist Conditions Not Met" (Pysc-
kuintiavustuksen ehdot eivct tcyty) 
-viesti ilmestyy ncyttuun, clykcs 
etcpysckuintiavustin siirtyy val-
miustilaan. Tarkista toiminnon toi-
miminen painamalla Pysckuinti/
nckymcpainiketta ( ) jonkin ajan 
kuluttua uudelleen pitkccn.

Viesti tulee nckyviin, vaikka clyavai-
men pariston varaus olisi alhainen. 
Tarkista clyavaimen pariston 
varaus.

Rajoitukset

Seuraavissa tapauksissa toiminnon 
suorituskyky auton pysckuinnissc 
tai sieltc poistumisessa saattaa olla 
rajallinen, voi aiheutua turmcys-
vaara tai clykcs etcpysckuintiavus-
tin voi poistua kcytustc. Pysckui 
ajoneuvo tai poista se pysckuinnistc 
manuaalisesti tarpeen mukaan.

Pysckuintipaikka on kaareva tai 
kalteva
Pysckuintipaikan lchellc on este, 
kuten roskakori, polkupyurc, 
moottoripyurc, ostoskori, kapea 
tolppa tms.
Pysckuintipaikan lchellc on pyu-
rec tai kapea pylvcs tai pilari, 
jonka ympcrillc on esineitc, kuten 
palosammutin tms.
Lunta tai vettc sataa rankasti tai 
tuuli on voimakas.
Ajoneuvoon on asennettu lumi-
ketjut, vararengas tai eroavan 
kokoinen pyurc
Rengaspaine on vakiopainetta 
pienempi tai suurempi
Tie on tuyssyinen.
Tie on liukas
Pysckuintipaikka on lchellc ajo-
neuvoa, jolla on korkeampi maa-
vara tai on iso, esimerkiksi 
kuorma-auto jne.
Ajoneuvoosi on lastattu ajoneuvoa 
pidempi tai levecmpi kuorma tai 
ajoneuvossasi on percvaunu kyt-
kettync
Anturin asento tai sijainti on vir-
heellinen puskuriin osuneen iskun 
takia
Pysckuintipaikka on kalteva
Pyurien suuntauksessa on 
ongelma
Ajoneuvosi on pahasti kallellaan

OMQ4050316FI
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Etu- tai takapuolen ultraccnian-
turit eivct toimi kunnolla tai lain-
kaan (katso kohtaa "Eteenpcin/
peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus (PDW) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 4-126.)

Clykcs etcpysckuintiavustin ei ehkc 
toimi normaalilla tavalla seuraa-
vissa olosuhteissa.

Pysckuinti kaltevalle alustalle

Pysckui rinteeseen manuaalisesti.
Pysckuinti lumeen

Lumi saattaa hciritc anturin toi-
mintaa tai Clykcs etcpysckuinti-
avustin saattaa poistua kcytustc 
jos tie on liukas pysckuitcessc.

Pysckuinti epctasaiselle tielle

Clykcs etcpysckuintiavustin voi 
poistua kcytustc, kun ajoneuvo 
luiskahtaa tai ajoneuvo ei voi liik-
kua tieolosuhteiden, kuten muku-
lakivien tai pirstoutuneiden kivien, 
takia.
Pysckuinti kuorma-auton taakse

Clc kcytc Clykcstc etcpysckuinti-
avustinta ajoneuvojen lchellc, 
joilla on korkeampi maavara, 
kuten esimerkiksi linja-autot, 
kuorma-autot jne. Se voi johtaa 
tapaturmaan.

OMQ4H040022L

OMQ4H040023L

OMQ4H050014

OMQ4H050013
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Pysckuinti tolpan lchelle

Clykkccn etcpysckuintiavustimen 
suorituskyky voi olla huonompi, 
kun pysckuintipaikan lchellc on 
pylvcs tai pilari, jonka ympcrillc on 
esineitc, kuten palosammutin.
Pysckuinti paikkaan, jossa on ajo-
neuvo vain yhdellc puolella

Jos kcytct Clykcstc etcpysckuin-
tiavustinta pysckuidesscsi paik-
kan jossa on ajoneuvo vain yhdellc 
puolella, ajoneuvosi saattaa ylit-
tcc pysckuintilinjan pysckuidyn 
ajoneuvon vclttcmiseksi.

Pysckuinti vinottain

Clykcs etcpysckuintiavustin ei 
pysty pysckuimccn vinottain. 
Vaikka ajoneuvosi pystyisikin 
pysckuimccn pysckuintipaikalle, 
clc kcytc toimintoa, koska se ei 
toimi normaalisti.

OMQ4H050015

OMQ4050195

OMQ4050191
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Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos kuuluu varustukseen)

Radiotaajuiset komponentit (taka-
kulmatutka) tcyttcc seuraavat 
vaatimukset:

Singaporessa: N3346-15

Omanissa

Meksikossa

Moldoviassa

Brasiliassa

Vencjcllc

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L
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UAE:ssa

Vietnamissa

Jordaniassa

Ukrainassa

Argentiinassa

Algeriassa

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L
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Paraguayssa

Filippiineillc

Sambiassa

Malesiassa

Mongoliassa

Uzbekistanissa

Mosambikissa

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L



257

5

5

Ajaminen autollasi Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Jamaikassa

Taiwanissa

Radiotaajuiset komponentit (taka-
kulmatutka) tcyttcvct seuraava 
vaatimukset:

Singaporessa: N3346-15

Omanissa

Meksikossa

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Moldoviassa

Brasiliassa

Vencjcllc

UAE:ssa

Vietnamissa

Jordaniassa

Ukrainassa

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L
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Argentiinassa

Algeriassa

Paraguayssa

Filippiineillc

Sambiassa

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Malesiassa

Mongoliassa

Uzbekistanissa

Mosambikissa

Jamaikassa

Taiwanissa

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L
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Taloudellinen kcyttu

Ajoneuvosi polttoaineenkulutus riip-
puu pccasiassa ajotavasta, ajamisen 
paikasta ja ajasta.

Kaikki ncmc tekijct vaikuttavat sii-
hen, kuinka monta kilometric (mai-
lia) voit ajaa litralla (gallonalla) 
polttoainetta. Kcyttccksesi ajoneu-
voasi mahdollisimman taloudelli-
sesti, noudata seuraavia ajo-
ehdotuksia, sccstccksesi sekc polt-
toaine- ettc korjauskustannuksissa:

Aja tasaisesti. Kiihdytc maltilli-
sesti. Clc suorita ckkilchtujc tai 
vaihda tcydellc kaasulla ja yllcpidc 
tasainen ajonopeus. Clc kiihdytc 
voimakkaasti liikennevalojen 
vclillc. Yritc mukauttaa nopeutesi 
liikenteeseen, jotta sinun ei tar-
vitse muuttaa nopeutta tarpeet-
tomasti. Vcltc vilkasta liikennettc 
aina, kun se on mahdollista.
Scilytc aina turvallinen etcisyys 
muihin ajoneuvoihin, jotta voit 
vclttcc tarpeetonta jarrutta-
mista. Tcmc vchentcc myus jar-
rujen kulumista.
Aja kohtuullisella nopeudella. Mitc 
nopeammin ajat, sitc enemmcn 
polttoainetta ajoneuvosi kulut-
taa. Aja kohtuullisella nopeudella 
erityisesti moottoritiellc, se on 
tehokkain tapa vchentcc polttoai-
neenkulusta.

Pidc huolta renkaista. Pidc ne 
tcytettync suositeltuun painee-
seen. Vccrc renkaan paine, niin 
yli- kuin alipaine, johtaa tarpeet-
tomaan renkaan kulumiseen. Tar-
kista renkaiden paine vchintccn 
kerran kuukaudessa.
Varmista, ettc pyurct ovat koh-
distettu oikein. Vccrc kohdistus 
voi johtua osumista reunakiveyk-
siin tai ajamisesta liian nopeasti 
epctasaisilla pinnoilla. Pyurien 
huono kohdistus kuluttaa renkaita 
nopeammin ja voi aiheuttaa muita 
ongelmia, kuten suurempaa polt-
toaineenkulusta.
Pidc autosi hyvcssc kunnossa. 
Parempi polttoainetaloudellisuus 
ja pienemmct huoltokustannuk-
set voi saavuttaa huoltamalla 
autoa mccrcaikaishuoltojen 
mukaisesti, jotka on esitetty koh-
dassa "Ajoitetut huollot" sivulla 7-
11. Jos ajat autoa ankarissa olo-
suhteissa, huolto on tehtcvc taa-
jemmin (katso lisctietoja kohdasta 
"Huolto vaativissa kcyttuolosuh-
teissa  Eurooppa (paitsi Vencjc)" 
sivulla 7-17tai "Huolto vaativissa 
kcyttuolosuhteissa  paitsi 
Eurooppa (mutta sis. Vencjc)" 
sivulla 7-24).
Matkusta kevyesti. Clc kuljeta 
tarpeetonta painoa autossasi. 
Paino liscc kulutusta.
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Clc anna ajoneuvon tyhjckcydc 
tarpeellista pidempccn. Jos odot-
telet (mutta et ole liikenteessc), 
sammuta moottori ja kcynnistc 
se vasta, kun olet valmis lchte-
mccn liikkeelle.
Clc laahaa moottoria tai revitc 
sitc korkealla kierrosluvulla. Raa-
haaminen on, kun ajetaan liian 
hitaasti liian korkealla vaihteella, 
mikc johtaa moottorin pokkuroin-
tiin. Jos ncin tapahtuu, vaihda 
alemmalle vaihteelle. Ylipyurittc-
minen on moottorin kiertonopeu-
den nostaminen turvallisen rajan 
yli. Sen voi vclttcc vaihtamalla 
suositellulle nopeudelle.
Ikkunan avaaminen suurella nope-
udella voi lisctc kulutusta.
Polttoaineen kulutus on suurempi 
sivutuulessa ja vastatuulessa. 
Hidasta ajettaessa ncissc olosuh-
teissa, voidaksesi kompensoida 
osan tcstc kulutuksen noususta.

Ajoneuvon pitcminen hyvcssc kcyt-
tukunnossa on tcrkecc sekc kulu-
tuksen ettc turvallisuuden kannalta.

Siksi jcrjestelmc on huollettava 
ammattikorjaamolla. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Moottorin sammuttaminen liik-
keessc
Clc koskaan sammuta moottoria liu-
kuaksesi alas mckec tai kun ajo-
neuvo on liikkeessc. Ohjaus- ja 
jarrutehostin eivct toimi kunnolla, 
jos moottori ei kcy. Liscksi jos virta 
katkaistaan ajon aikana, ohjauspyu-
rcn lukko kytkeytyc ja ohjauksen 
hallinta voidaan menettcc. Pidc 
moottori kcynnissc ja vaihda pie-
nemmclle kcyttccksesi moottorijar-
rututusta.
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Erityiset ajo-olosuhteet

Jos ajo-olosuhteet heikkenevct 
huonon sccn tai tieolosuhteiden 
takia, ole tavallistakin varovaisempi.

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Kun kohtaat vaarallisia ajo-olosuh-
teita, kuten vettc, lunta, jcctc, 
mutaa, hiekkaa tai vastaavaa, nou-
data seuraavia varotoimia:

Aja varovaisesti ja jctc ylimcc-
rcistc matkaa jarrutukselle.
Vcltc ckillisic jarrutuksia tai 
ohjausliikkeitc.
Clc pumppaa jarruja autoissa, 
joissa on ABS-jarrut.
Jos jcct kiinni lumeen, mutaan tai 
hiekkaan kcytc toista vaihdetta. 
Kiihdytc hitaasti, jotta pyurct 
eivct sudi tyhjcc.
Kcytc hiekkaa, suolaa tai muuta 
kitkaa lisccvcc materiaalia vetc-
vien pyurien lisccmccn pitoa, kun 
olet jccnyt kiinni jcchcn, lumeen 
tai saveen.

Kaatumisen riskin vchentcminen

Monikcyttumatkustaja-autosi on 
mccritelty nimellc Sports Utility 
Vehicle (SUV). Hyutyajoneuvoille 
tapahtuu huomattavasti enemmcn 
kaatumisia kuin muille ajoneuvotyy-
peille. SUV-ajoneuvoissa on suu-
rempi maavara ja kapeampi 
raidevcli, jotta ne pystyvct toimi-
maan erilaisissa olosuhteissa maas-
tossa tien ulkopuolella.

Mccrctyt suunnittelutekijct anta-
vat niille korkeamman painopisteen 
kuin tavanmukaisille autoille. Kor-
keamman maavaran etuna on 
parempi nckyvyys tielle, ja sen 
avulla ongelmia voi ennakoida 
paremmin.

Niitc ei ole tarkoitettu kccntymccn 
samalla tavalla kuin tavanmukaisia 
henkiluautoja, samaa tavalla kuin 
matalia urheiluautoja ei voi ajaa 
hyvin maastossa. Vaarojen takia 
kuljettajalle ja matkustajille suosi-
tellaan vahvasti turvavuiden kiinnit-
tcmistc.

Kaatumisonnettomuudessa henki-
lullc, joka ei kcytc turvavuitc, on 
huomattavasti suurempi riski kuolla, 
kuin turvavuitc kcyttcvcllc henki-
lullc. Kuljettaja voi tehdc toimenpi-
teitc, jotka vchentcvct kaatumisen 
vaaraa.



Ajaminen autollasi

2645

Erityiset ajo-olosuhteet

Jos vain mahdollista, vcltc tercvic 
kccnnuksic ja ckillisic liikkeitc, clc 
kuormaa kattotelinettc raskaalla 
kuormalla, clckc koskaan muuta 
autoasi millccn tavalla.

VAROITUS
Kierchtcminen ympcri
Kuten muiden SUV-autojen kohdalla, 
tcmcn auton virheellinen kcsittely 
voi aiheuttaa hallinnan menetyk-
sen, onnettomuuden tai auton kaa-
tumisen.

Hyutyajoneuvoille tapahtuu huo-
mattavasti enemmcn kaatumisia 
kuin muille ajoneuvotyypeille.
Tcmc auton erityisominaisuuk-
sien (korkeampi maavara, kape-
ampi akselivcli jne.) vuoksi sen 
painopiste on korkeammalla kuin 
tavanomaisissa autoissa.
SUV-autoa ei ole suunniteltu 
kccntymccn samalla nopeudella 
kuin perinteiset autot.
Vcltc tercvic kccnnuksic tai ckilli-
sic liikkeitc.
Kaatumisonnettomuudessa hen-
kilullc, joka ei kcytc turvavuitc, on 
huomattavasti suurempi riski 
kuolla, kuin turvavuitc kcyttcvcllc 
henkilullc. Varmista, ettc kaikilla 
autossa olijoilla on turvavyu.

VAROITUS
Autosi on varustettu renkailla, jotka 
on suunniteltu takaamaan turvalli-
nen ajo ja kcsittely. Clc kcytc ren-
kaita ja vanteita, jotka ovat 
erikokoisia kuin autoon alun perin 
asennetut. Se voi vaikuttaa autosi 
turvallisuuteen ja suorituskykyyn, 
mistc voi aiheutua ohjausvirhe tai 
kaatuminen ja vakavia vammoja. 
Vaihtaessasi renkaita varmista, ettc 
kaikkiin neljccn pyurccn tulee 
samankokoiset ja tyyppiset, kulu-
tuspinnaltaan samanlaiset ja 
samanmerkkiset sekc kuormankan-
tokyvyltccn samanlaiset renkaat.

Auton keinuttaminen

Jos on tarpeen keinuttaa autoa sen 
saamiseksi liikkeelle lumesta, hie-
kasta tai mudasta, kccnnc ensin 
ohjauspyurcc oikealle ja vasemmalle 
tyhjentccksesi etupyurien lchellc 
olevan alueen. Vaihda sitten edesta-
kaisin R (peruutus) -asennon ja 
eteenpcin ajon vaihteiden vclillc.

Clc kcytc moottoria suurilla kierrok-
silla clckc anna pyurien sutia. Jos 
olet edelleen kiinni muutaman yri-
tyskerran jclkeen, pyydc vetcmccn 
auto irti hinausauton avulla mootto-
rin ylikuumenemisen ja voimansiir-
ron mahdollisten vaurioiden 
vclttcmiseksi.
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VAROITUS
Auton ckkincinen liike
Clc yritc keinuttaa autoa, jos sen 
lchellc on ihmisic esineitc. Auto voi 
syukschtcc eteen tai taakse, kun se 
pccsee irti.

HUOMIO
Auton keinuttaminen
Auton pitkccn jatkuva keinuttami-
nen voi aiheuttaa auton ylikuume-
nemista, vaihteistovahinkoja tai -
vikoja sekc rengasrikon.

HUOMIO
Pyurien sutiminen
Clc anna renkaiden sutia vapaasti, 
erityisesti nopeuden ylittcessc 56 
km/h (35 mph). Jos pyurct sutivat 
korkealla nopeudella auton seis-
tessc, renkaat voivat ylikuumeta ja 
vahingoittua, ja pyurct voivat sin-
gota ja vahingoittaa lchellc oleskele-
via ihmisic.

HUOMAA
Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) tulee sammuttaa ennen auton 
keinuttamista.

Tasainen kaarreajo

Vcltc jarruttamista tai vaihteen 
vaihtamista kaarteissa, erityisesti, 
kun tie on mcrkc. Ihanteellisesti 
kaarteet on aina ajettava varovasti 
kiihdyttcen. Jos noudatat ncitc 
ehdotuksia, renkaiden kuluminen 
voidaan vchentcc minimiin.

Yullc ajaminen

OMQ4AH050198

OMQ4H050018



Ajaminen autollasi

2665

Erityiset ajo-olosuhteet

Koska yullc ajamiseen siscltyy 
enemmcn vaaroja kuin pcivcnva-
lossa ajamiseen, tcssc on joitakin 
tcrkeitc muistettavia kohtia:

Hidasta ja pidc enemmcn etci-
syyttc sinun ja muiden ajoneuvo-
jen vclillc, koska yullc voi olla 
vaikeampi nchdc, etenkin alueilla, 
joilla ei ole katuvaloja.
Sccdc peilisi niin, ettc hcikcisy 
muiden kuljettajien ajovaloista 
vchenee.
Pidc ajovalosi puhtaina ja oikein 
suunnattuina. (Autot, joissa ei ole 
automaattista ajovalojen scctuc.) 
Likaiset tai vccrin suunnatut ajo-
valot tekevct yullc nckemisestc 
paljon vaikeampaa.
Vcltc katsomasta suoraan vas-
taantulevien ajoneuvojen ajovaloi-
hin. Saatat sokaistua hetkellisesti, 
ja kestcc useita sekunteja, ennen 
kuin silmcsi taas sopeutuvat 
pimeyteen.

Sateessa ajaminen

Sade ja mcrkc tie voi tehdc ajami-
sesta vaarallista, erityisesti, jos et 
ole valmistautunut liukasta pccllys-
tettc varten.

Tcssc on muutama huomioitava 
seikka ajaessasi sateella:

Voimakas sade haittaa ncky-
vyyttc ja liscc matkaa, joka tarvi-
taan ajoneuvon pyscyttcmiseen, 
joten hidasta.
Pidc tuulilasinpyyhkijcsi hyvcssc 
kunnossa. Vaihda tuulilasinpyyh-
kijuiden sulat, kun niissc on merk-
kejc tuulilasiin jccvistc raidoista 
tai puuttuvista alueista.
Jos renkaasi eivct ole hyvcssc 
kunnossa, nopea pyschtyminen 
mcrcllc pinnalla voi aiheuttaa luis-
ton ja mahdollisesti johtaa onnet-
tomuuteen. Varmista, ettc 
renkaasi ovat hyvcssc kunnossa.
Sytytc ajovalot, jotta muut ncke-
vct sinut helpommin.
Ajaminen liian nopeasti suurien 
lctckuiden lcpi voi vaikuttaa jar-
ruihin. Jos sinun on ajettava lctc-
kuiden lcpi, pyri ajamaan hitaasti.
Jos epcilet, ettc olet kastellut jar-
rut, kcytc niitc kevyesti ajon 
aikana, kunnes normaali toiminta 
palaa.

OMQ4H060016L
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Vesiliirto

Jos tie on riittcvcn mcrkc ja ajat riit-
tcvcn nopeasti, autollasi voi olla vain 
vchcn kosketusta tienpintaan tai ei 
lainkaan, ja se tosiasiassa liikkuu 
veden pccllc. Paras neuvo on HIDAS-
TAA, kun tien pinta on mcrkc.

Vesiliirron riski kasvaa, kun renkaan 
kuvion syvyys pienenee. Katso 
kohta"Renkaan vaihtaminen" sivulla 
7-58.

Ajaminen tulva-alueilla

Vcltc ajamista tulva-alueiden lcpi, 
ellet ole varma, ettc vesi ei ole kor-
keampaa kuin pyurcnnavan ala-
reuna. Aja kaiken veden lcpi hitaasti. 
Jctc riittcvc pyscytysetcisyys, 
koska jarrujen suorituskyky voi olla 
muuttunut.

Veden lcpi ajamisen jclkeen kuivaa 
jarrut painamalla niitc varovasti 
useita kertoja auton liikkuessa 
hitaasti.

Ajaminen moottoritiellc

Renkaat
Sccdc renkaiden tcyttupaine mccri-
tettyyn arvoon. Alhaiset rengaspai-
neet johtavat renkaiden 
ylikuumenemiseen ja mahdolliseen 
rikkoutumiseen.
Vcltc kuluneiden tai vaurioituneiden 
renkaiden kcyttuc ehkcistcksesi 
pidon vchenemisen tai rengasvau-
riot.
Clc koskaan ylitc renkaalla ncytet-
tyc maksimitcyttupainetta.

OMQ4H050020
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VAROITUS
Yli/alipaineiset renkaat
Tarkista aina oikeat rengaspaineet 
ennen ajoa. Ali- tai ylipaineiset ren-
kaat kuluvat epctasaisesti ja voivat 
aiheuttaa heikentynyttc ajetta-
vuutta ja johtaa auton hallinnan 
menettcmiseen tai ckkinciseen ren-
gasrikkoon, mikc voi aiheuttaa 
onnettomuuksia, vammoja ja jopa 
kuoleman. Suositellut rengaspai-
neet luydct osasta "Renkaat ja van-
teet" sivulla 7-54.

VAROITUS
Kulutuspinta
Tarkista kulutuspinta aina ennen 
autolla ajoa. Kuluneet renkaat voivat 
aiheuttaa auton hallinnan menettc-
misen. Kuluneet renkaat on vaihdet-
tava mahdollisimman pian. Jos 
kaipaat lisctietoja kulutuspinnan 
rajoista, katso "Renkaat ja vanteet" 
sivulla 7-54.

Polttoaine, jcchdytysneste ja 
moottoriuljy
Korkea ajonopeus kuluttaa polttoai-
netta enemmcn kuin kaupunkiajo. 
Muista tarkistaa sekc moottorin 
jcchdytysneste ettc moottoriuljy.

Kcyttuhihna
Luysc tai vaurioitunut kcyttuhihna 
voi johtaa moottorin ylikuumentu-
miseen.

Ajaminen talvella

Ankarat sccolosuhteet talvella 
aiheuttavat enemmcn kulumista ja 
muita ongelmia.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta tal-
viajamisen ongelmat voidaan mini-
moida.

Lumiset tai jciset olosuhteet

Ajettaessa autoa syvcssc lumessa 
voi olla tarpeen kcyttcc talviren-
kaita tai asentaa renkaisiin ketjut.

Jos tarvitset talvirenkaita, kcytc 
alkupercisten renkaiden kokoisia ja 
tyyppisic talvirenkaita. Vccrcnko-
koisten renkaiden asentaminen 
saattaa vaikeuttaa auton hallintaa 
ja heikentcc ajoturvallisuutta Liscksi 
ylinopeus, nopeat kiihdytykset, ckil-
liset jarrutukset ja tercvct kccnnuk-
set ovat mahdollisesti erittcin 
vaarallisia toimintatapoja.

Kcytc hidastamisen aikana mahdol-
lisimman paljon moottorijarrutusta. 
Ckkijarrutukset lumisilla ja jcisillc 
pinnoilla voivat aiheuttaa luista-
mista. Sinun tcytyy scilyttcc riit-
tcvc turvavcli edellcsi ajavaan 
autoon. Kcytc myus jarruja varo-
vasti. On huomattava, ettc lumiket-
jujen asentaminen renkaisiin antaa 
suuremman vetovoiman, mutta ei 
estc sivuluisuja.
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Lumiketjut eivct ole lain sallimia 
joissain maissa. Tarkista lainscc-
dcntu ennen ketjujen asentamista.

Talvirenkaat

Jos asennat autoosi talvirenkaat, 
niin varmista, ettc kcytct vyuren-
kaita, jotka ovat kooltaan ja kuormi-
tettavuudeltaan samanlaiset kuin 
alkuperciset renkaat. Asenna talvi-
renkaat kaikkiin neljccn pyurccn 
tasapainottaaksesi autosi hallintaa 
kaikissa sccoloissa. Muista, ettc tal-
virenkaiden pito kuivilla teillc ei vclt-
tcmcttc ole yhtc hyvc kuin autosi 
alkupercisten renkaiden. Aja varo-
vasti, vaikka tiet olisivat kuivat. Tar-
kista rengasmyyjcltc suurimmat 
nopeussuositukset.

Clc asenna nastarenkaita tarkista-
matta ensin paikallisia, valtiollisia ja 
kunnallisia mccrcyksic mahdolli-
sista niiden kcyttuc koskevista 
rajoituksista.

VAROITUS
Talvirenkaan koko
Talvirenkaiden on vastattava auton 
vakiorenkaiden kokoa ja tyyppic. 
Muussa tapauksessa autosi turvalli-
suus ja kcsittelyominaisuudet voivat 
kcrsic.

Lumiketjut

vaijerityyppinen

tekstiilityyppinen

Koska vyurenkaiden sivuseinct ovat 
ohuempia, ne voivat vaurioitua, jos 
asennat niille joitakin tiettyjc lumi-
ketjuja. Tcstc syystc suositellaan 
talvirenkaiden kcyttuc lumiketjujen 
sijaan. Clc asenna lumiketjuja 
autoon, jossa on alumiinivanteet, 
sillc lumiketjut voivat vahingoittaa 
renkaita. Jos lumiketjuja tcytyy 
kcyttcc, kcytc tekstiili- tai vaijeri-
tyyppisic ketjuja, joiden paksuus on 
alle 12 mm (0,47 tuumaa).

OMQ4050040
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Valmistajan takuu ei kata auton 
vaurioita, jotka aiheutuvat lumiket-
jujen virheellisestc kcytustc.

Kun kcytct rengasketjuja, kiinnitc ne 
vetcviin pyuriin seuraavalla tavalla.

Etuvetoisissa autoissa etupyurc 
toimii voimanlchteenc. Lumiketjut 
onkin asennettava eturenkaisiin.
Nelivetoautoissa lumiketjut on 
asennettava eturenkaisiin. Tcssc 
tapauksessa on ajomatka mini-
moitava, jotta nelivetojcrjestel-
mcn vahingoittuminen voidaan 
vclttcc.
Aja hitaasti, kun olet asentanut 
lumiketjut. Jos kuulet melua, joka 
aiheutuu ketjujen iskeytymisestc 
auton runkoa vasten, hidasta, 
kunnes melu lakkaa ja poista 
lumiketjut mahdollisimman pian, 
kun pccset ajamaan puhtaam-
milla teillc
Vccrcn kokoiset tai vccrin asen-
netut ketjut voivat vahingoittaa 
autosi jarruputkia, jousitusta, 
koria ja pyuric. Niinpc kun asennat 
lumiketjuja, noudata valmistajan 
ohjeita ja kiinnitc ne mahdollisim-
man tiukalle. Aja hitaasti (alle 30 
km/h (20 mph)), kun ketjut on 
asennettu.

HUOMIO
Varmista, ettc lumiketjut ovat 
oikeankokoisia ja -tyyppisic ren-
kaisiisi. Epcsopivat lumiketjut voi-
vat vahingoittaa ajoneuvon 
runkoa ja jousitusta, ja ajoneuvon 
valmistajan takuu ei ehkc kata 
niitc. Lumiketjujen kiinnityskoukut 
voivat vahingoittua kontaktissa 
auton osien kanssa ja lumiketjut 
voivat irrota renkaista. Varmista, 
ettc lumiketjut ovat SAE-luokan 
"S" -sertifioituja.
Tarkista aina ketjujen kunnollinen 
asennus, kun olet ajanut noin 
0,5 1 km (0,3 0,6 mailia), jotta 
varmistat niiden asennuksen tur-
vallisuuden. Kiristc tai asenna 
ketjut uudestaan, jos ne ovat luy-
scllc.
Tekstiilityyppisic lumiketjuja tulee 
kcyttcc autoissa, joiden rengas-
koko on 19 tuumaa (235/55R19) 
tai 20 tuumaa (255/45R20).

Kcytc korkealaatuista etyleenigly-
kolijcchdytysnestettc

Autosi toimitetaan jcchdytysjcrjes-
telmc tcytettync korkealaatuisella 
etyleeniglykoli-jcchdytysnesteellc. 
Se on ainut jcchdytysnestetyyppi, 
jota saa kcyttcc, koska se auttaa 
estcmccn jcchdytysjcrjestelmcn 
korroosion, voitele vesipumppua ja 
estcc jcctymisen. Varmista, ettc 
vaihdat tai tcytct jcchdytysnes-
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teen osassa 8 annetun huoltoaika-
taulun mukaisesti.

Ennen talvea anna testata jcchdy-
tysneste sen varmistamiseksi, ettc 
sen jcctymispiste on riittcvcn 
matala kestcmccn talvella odotet-
tavissa olevat lcmputilat.

Tarkista akku ja kaapelit

Talvi rasittaa akkujcrjestelmcc 
enemmcn. Tarkista silmcmccrci-
sesti akku ja kaapelit osassa 8 kuva-
tulla tavalla. Anna 
ammattikorjaamon tarkistaa akun 
lataustaso. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Vaihda tarvittaessa talviuljyyn

Jollain ilmastoalueilla suositellaan 
talvella kcytettcvcksi matalaoktaa-
nisempaa talviuljyc  kylmcllc sccllc. 
Katso "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" sivulla 8-6. Jos et ole 
varma, mitc uljyc tulee kcyttcc, Kia 
suosittelee, ettc kccnnyt valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin puoleen.

Tarkista sytytystulpat ja sytytys-
jcrjestelmc

Tarkista sytytystulpat kohdassa 
"Ajoitetut huollot" sivulla 7-11kuva-
tulla tavalla ja vaihda tarvittaessa. 
Tarkista kaikki sytytysjohdotukset 
ja komponentit, varmista, ettc niissc 
ei ole murtumia, kulumia tai min-
kccnlaisia vahinkoja.

Lukkojen jcctymisen estcminen

Estccksesi lukkoja jcctymcstc, ruis-
kuta hyvcksyttyc sulatusnestettc 
tai glyseriinic avaimen aukkoon. Jos 
lukko on jccn peitossa, ruiskuta sille 
hyvcksyttyc sulatusnestettc pois-
taaksesi jccn. Jos lukon siscosa on 
jcctynyt, saatat pystyc sulatta-
maan sen lcmmitetyllc avaimella. 
Kcsittele lcmmitettyc avainta 
varoen loukkaantumisten vclttcmi-
seksi.
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Kcytc jcrjestelmcssc hyvcksyttyc 
lasinpesunesteen jcctymisenestoa

Estccksesi lasinpesujcrjestelmcn 
veden jcctymisen, liscc siihen 
hyvcksyttyc lasinpesunesteen jcc-
tymisenestoa sciliun ohjeiden 
mukaisesti. Lasinpesunesteen jcc-
tymisenestoainetta on saatavana 
valtuutetulta Kia-jclleenmyyjcltc/
huoltokumppanilta ja useimmista 
autoliikkeistc. Clc kcytc moottorin 
jcchdytysnestettc tai muita jccty-
misenestoaineita, koska ne voivat 
vahingoittaa maalipintaa.

Clc anna seisontajarrun jcctyc

Joissakin olosuhteissa seisontajarru 
voi jcctyc kytkettyyn asentoon. 
Tcmc tapahtuu todennckuisimmin 
silloin, kun jarruihin tai niiden lchelle 
on kertynyt lunta tai jcctc tai jos 
jarrut ovat mcrct. Jos on olemassa 
vaara, ettc seisontajarru jcctyy, 
laita se pcclle vchcksi aikaa vaihteen 
ollessa P (pysckuinti) -asennossa. 
Kiilaa myus takapyurct etukcteen, 
jotta auto ei lchde vierimccn. 
Vapauta sitten kcsijarru.

Clc anna jccn ja lumen kertyc alus-
taan

Joissakin olosuhteissa lunta ja jcctc 
voi kertyc lokasuojien sisclle ja hai-
tata ohjausta. Kun ajat ankarissa 
talviolosuhteissa, joissa tcmc on 
mahdollista, tarkista auton alusta 
sccnnullisesti varmistaaksesi, ettc 
etupyurissc tai ohjauksen kompo-
nenteissa ei ole esteitc.

Kuljeta mukana hctctilannevarus-
teita

Sccolosuhteista riippuen, sinun tulisi 
pitcc mukanasi asianmukaisia hctc-
varusteita. Mahdollisesti mukana 
kuljetettavia esineitc ovat lumiket-
jut, hinaushihnat tai -ketjut, tasku-
lamppu, hctcsoihdut, hiekka, lapio, 
apukcynnistyskaapelit, ikkunakaa-
vin, kcsineet, pressu, haalarit, 
huopa, jne.
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Percvaunun vetcminen

Jos aiot hinata autollasi, perehdy 
ensin maasi lainsccdcnnun mccrc-
yksiin ja omaan maasi liikenneminis-
teriun vaatimuksiin.

Koska percvaunujen, autojen tai 
muiden ajoneuvojen tai laitteiden 
hinaukseen liittyvc lainsccdcntu voi 
vaihdella. Kia suosittelee, ettc tie-
dustelet asiaa valtuutetulta Kia-jcl-
leenmyyjcltc/huoltokumppanilta.

VAROITUS
Percvaunun hinaaminen
Jos et kcytc oikeita laitteita ja/tai 
ajat vccrin, voit menettcc hallinnan 
hinatessasi percvaunua. Esimerkiksi 
jos percvaunu on liian painava, jarrut 
eivct toimi kunnolla - tai eivct lain-
kaan. Sinc tai matkustajasi voitte 
loukkaantua vakavasti tai kohtalok-
kaasti. Vedc percvaunua vain, jos 
olet noudattanut kaikkia tcmcn 
kohdan ohjeita.

VAROITUS
Painorajoitukset
Varmista ennen percvaunun hinaa-
mista, ettc percvaunun kokonais-
paino, yhdistelmcn kokonaispaino, 
ajoneuvon kokonaispaino, kokonai-
sakselipaino ja percvaunun aisa-
paino ovat kaikki rajoissa.

HUOMIO
Mekaaninen kytkentclaite ei saa 
peittcc mitccn osaa auton takare-
kisterikilvestc tai valaisimista. Jos 
jokin mekaanisen kytkentclaitteen 
osa voi peittcc osittain takarekiste-
rikilven ja/tai valaisimet, sellaisia 
mekaanisia kytkentclaitteita ei saa 
kcyttcc, joita ei voi irrottaa helposti 
tai siirtcc ilman tyukalujen kcyttuc 
muutoin kuin kytkentclaitteen val-
mistajalta saadulla kevyesti toimi-
valla (eli enintccn 20 Nm:n voimalla6) 
vapautusavaimella. Huomaa, ettc 
kun mekaaninen kytkentclaite on 
asennettu eikc sitc kcytetc, se on 
aina irrotettava tai siirrettcvc, jos 
jokin sen osa peittcc takarekisteri-
kilven ja/tai takavalaisimet.

HUOMAA
Euroopassa

Taka-akselien korkeinta teknisesti 
sallittua kuormitusta saa ylittcc 
yli 15:lla%, ja ajoneuvon suurin 
teknisesti sallittu kuormattu 
massa voidaan ylittcc enintccn 10 
%:lla tai 100 kg:lla (220,4 lbs) sen 
mukaan kumpi arvo on pienempi. 
Siinc tapauksessa clc ylitc 100 
km/h (62,1 mph) nopeutta M1-
luokan ajoneuvoissa tai 80 km/h 
(49,7 mph) nopeutta N1-luokan 
ajoneuvoissa.
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Kun ajoneuvo hinaa percvaunua, 
percvaunun kytkentclaitteelle 
asetettu lisckuorma voi aiheut-
taa takarenkaan enimmciskuor-
man ylittymisen, mutta enintccn 
15 prosentilla. Missccn tapauk-
sessa ei saa ylittcc 100km/h ja 
rengaspaineen tulee olla vchin-
tccn 20 kPa(0.2 bar) yli normaali-
kcytussc suositellun paineen (ei 
ilman kiinnitettyc percvaunua).

HUOMIO
Percvaunu virheellinen vetcminen 
voi vahingoittaa autoa ja aiheuttaa 
kalliita korvauksia, joita vakuutus 
kata. Percvaunun vetcmiseksi oikein 
on noudatettava ohjeita tcssc 
osassa.

Autosi voi vetcc percvaunua. Nch-
dcksesi autosi hinauskapasiteetin, 
katso osaa "Percvaunu paino" sivulla 
5-280, joka on myuhemmin tcssc 
jaksossa.

Muista, ettc vetcminen on erilaista 
kuin vain autolla itsellccn ajaminen. 
Vetcminen tarkoittaa muutoksia 
kcsiteltcvyydessc, kestcvyydessc ja 
polttoainetaloudessa. Onnistunut ja 
turvallinen percvaunun vetcminen 
vaatii oikeita laitteita, joita on kcy-
tettcvc oikein.

Tcmc osa siscltcc monia kcytcn-
nussc testattuja, tcrkeitc percvau-
nun vetcmisen vinkkejc ja 
turvallisuussccntujc. Useat ncistc 
ovat tcrkeitc sinun ja matkustajiesi 
turvallisuudelle. Lue tcmc osa huo-
lellisesti ennen kuin vedct percvau-
nua.

Kuormaa vetcvct komponentit, 
kuten voimansiirto, pyurct ja ren-
kaat joutuvat kovemmalle rasituk-
selle ponnistellessaan kuorman 
vetcmisessc. Moottorin tcytyy 
toimi suhteellisen suurella nopeu-
della ja korkealla kuormituksella. 
Tcmc lisckuormitus aiheuttaa liscc 
lcmpuc. Percvaunu liscc myus run-
saasti tuulikuormitusta ja nostaa 
vetorasitusta.

HUOMAA
Percvaunukoukun sijaintipaikka
Koukkujen kiinnitysreict ovat alus-
tan molemmilla puolilla takarenkai-
den takana.

OMQ4050279L



275

5

5

Ajaminen autollasi Percvaunun vetcminen

Koukut

On tcrkecc, ettc koukkulaitteisto on 
oikea. Sivutuuli, suuret, ohittavat 
kuorma-autot ja karkeapintaiset 
tiet ovat muutamia tilanteita, joissa 
tarvitset oikean koukun. Tcssc joita-
kin noudatettavia sccntujc:

Onko sinun tehtcvc reikic autosi 
koriin, kun asennat percvaunun 
koukkua? Jos teet niin, niin var-
mista, ettc tiivistct reict myu-
hemmin, kun poistat koukun.
Jos et tiivistc niitc, pakokaasujen 
tappavaa hiilimonoksidia (CO) voi 
pccstc autoon, kuten myus likaa 
ja vettc.
Autosi puskuria ei ole tarkoitettu 
koukuille. Clc liitc vuokrakoukkuja 
tai muita puskurityypin koukkuja. 
Kcytc vain koriin asennettua 
koukkua, joka ei liity puskuriin.
Kia-vetokoukkujen liscvarusteita 
on saatavissa valtuutetulta Kia-
jclleenmyyjcltc/huoltokumppa-
nilta.

Turvaketjut

Kytke aina turvaketjut autosi ja 
percvaunusi vclille. Vie turvaketjut 
percvaunun aisan alta, jotta aisa ei 
putoa tielle, jos se irtoaa vetokou-
kusta.

Ohjeita turvaketjuista voit saada 
koukun tai percvaunun valmista-
jalta. Noudata valmistajan suosituk-
sia turvaketjujen liittcmisessc. Jctc 
aina vain juuri riittcvcsti varaa, jotta 
voit kccntyc percvaunusi kanssa. 
Clckc koskaan anna turvaketjun 
hankautua maata vasten.

Percvaunun jarrut

Jos percvaunusi on varustettu jar-
rujcrjestelmcllc, varmista, ettc se 
on maasi asetusten mukainen ja 
ettc se on asennettu oikein ja toimii 
oikein.

Jos percvaunusi painaa enemmcn 
kuin jarruttoman percvaunun enim-
mcispaino kuormattuna, niin se tar-
vitsee omat, kapasiteetiltaan 
riittcvct jarrut. Muista lukea ja nou-
dattaa percvaunun jarrujen ohjeita, 
jotta pystyt asentamaan ne sekc 
scctcmccn ja yllcpitcmccn niitc 
oikein.

Clc ncpelui autosi jarrujcrjestel-
mcc.

VAROITUS
Percvaunun jarrut
Clc kcytc percvaunua omilla jarruil-
laan, ellet ole tcysin varma, ettc olet 
asentanut jarrujcrjestelmcn oikein. 
Tcmc ei ole harrastelijalle sopiva 
tehtcvc. Anna kokeneen, pctevcn 
percvaunuhuollon hoitaa asia.
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Ajaminen percvaunun kanssa

Percvaunun hinaaminen vaatii tie-
tyn mccrcn kokemusta. Ennen kuin 
suuntaat avoimelle tielle, sinun on 
tutustuttava percvaunuusi. Tutustu 
kcsittelyyn ja jarrutuksen tuntu-
maan percvaunun liscpainon 
kanssa. Ja pidc aina mielessc, ettc 
ajamasi ajoneuvo on nyt pitempi 
eikc lcheskccn yhtc reaktiivinen, 
kuin autosi on yksinccn.

Ennen kuin aloitat, tarkista perc-
vaunun kiinnitys ja runko, turvaket-
jut, schkuliittimet, valot, renkaat ja 
peilit. Jos percvaunussa on schku-
jarrut, kcynnistc auto ja percvaunu 
liikkeelle ja kcytc percvaunun jarru-
jen ohjausta varmistaaksesi, ettc 
jarrut toimivat. Ncin voit tarkistaa 
schkuliitcnnct samalla kertaa.

Tarkista ajoittain matkan aikana 
varmistaaksesi, ettc kuorma on tur-
vallinen ja ettc valot sekc percvau-
nun jarrut toimivat edelleen.

Vetoetcisyys

Pysy vchintccn kaksi kertaa 
kauempana edessc olevan ajoneu-
von takana kuin jos ajaisit autollasi 
ilman percvaunua. Tcmc auttaa 
sinua vclttcmccn tilanteita, jotka 
vaativat ckillistc jarruttamista ja 
kccntymistc.

Ohittaminen

Kun hinaat percvaunua, ohitus-
matka on pitempi. Ja lisccntyneen 
ajoneuvon pituuden takia sinun on 
ajettava paljon kauemmas ohite-
tusta ajoneuvosta ennen kuin voit 
palata kaistallesi.

Peruuttaminen

Pidc ohjauspyurcn alaosaa yhdellc 
kcdellc. Sitten siirtccksesi percvau-
nua vasemmalle, siirrc kcttcsi 
vasemmalle. Siirtccksesi percvau-
nua oikealle, siirrc kcttcsi oikealle. 
Peruuta aina hitaasti, ja jos mahdol-
lista, pyydc joku opastamaan sinua.

Kccntyminen

Kun kccnnyt percvaunun kanssa, 
kccnny tavallista laajemmalla 
scteellc. Tee tcmc, jotta percvaunu 
ei osu pehmeclle pientareella, kant-
tikiviin, jalkakcytcviin, liikennemerk-
keihin, puihin tai muihin esineisiin. 
Vcltc nykivic ja ckkincisic liikkeitc. 
Anna merkit hyvissc ajon etukcteen.

Suuntavilkut percvaunun hinaami-
sessa

Kun hinaat percvaunua, autossasi 
on oltava erilainen suuntavalojcrjes-
telmc ja liscjohdotus. Kojelaudan 
vihrect nuolet vilkkuvat aina, kun 
annat merkin kaistanvaihdosta tai 
kccntymisestc. Jos ne ovat oikein 
kytkettyjc, myus percvaunun valot 
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vilkkuvat hclyttcen muita kuljettajia 
siitc, ettc olet aikeissa kccntyc, 
vaihtaa kaistaa tai pyschtyc.

Kun hinaat percvaunua, kojelaudan 
vihrect nuolet vilkkuvat kccnnyt-
tcessc, vaikka percvaunun valot 
eivct toimisi. Ncin saatat luulla, ettc 
takanasi tulevat kuljettajat nckevct 
signaalisi, vaikka he eivct niitc nce. 
On tcrkecc tarkastaa ajoittain, ettc 
percvaunun polttimot toimivat. 
Sinun on myus aina tarkistettava 
valot, kun irrotat johdon ja kytket 
sen takaisin.

Clc yhdistc percvaunun valoja suo-
raan autosi valojcrjestelmccn. Kcytc 
vain hyvcksyttyc percvaunun johto-
sarjaa.

Kccnny ammattikorjaamon puoleen 
asennettaessa johdinsarjoja.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Jos et kcytc hyvcksyttyc percvau-
nun johtosarjaa, seurauksena voi 
olla vaurioita auton schkujcrjestel-
mclle ja/tai henkiluvahinkoja.

Ajaminen mcessc

Vchennc nopeutta ja vaihda pie-
nemmclle vaihteelle, kun lchdet pit-
kccn tai jyrkkccn laskuun. Jos et 
vaihda pienemmclle, saatat joutua 
kcyttcmccn jarrujasi niin paljon, 
ettc ne voivat kuumentua eivctkc 
encc toimi tehokkaasti.

Pitkcssc ylcmcessc vaihda pienem-
mclle ja hidasta nopeus noin 70 km/
h:iin (45 mph) vchentccksesi moot-
torin ja vaihteiston ylikuumenemi-
sen vaaraa.

HUOMIO
Kun hinaat percvaunua jyrkissc 
mcissc (yli 6 %), niin kiinnitc tar-
kasti huomiota moottorin jcchdy-
tysnesteen lcmputilaan 
varmistaaksesi, ettc moottori ei 
ylikuumene. Jos lcmpumittarin 
neula siirtyy kohti "H (HOT) (tai 
130/C / 260/F) -asentoa, aja tien 
sivuun ja pyscytc heti, kun sen voi 
turvallisesti tehdc, ja anna moot-
torin kcydc tyhjckcynnillc, kunnes 
se jcchtyy. Voit jatkaa, kun moot-
tori on jcchtynyt riittcvcsti.
Ajonopeus on valittava percvau-
nun painon ja mcen kaltevuuden 
mukaan, jotta moottorin ja voi-
mansiirto ylikuumentumisen vaa-
raa voi vchentcc.
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Pysckuinti mckisessc maastossa

Yleisesti, jos sinulla on percvaunu 
kiinni autossasi, clc pysckui autoasi 
mckeen. Ihmiset voivat saada vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammoja, 
sekc autosi ettc percvaunusi voi 
vahingoittua, jos ne vierivct vahin-
gossa alamckec.

VAROITUS
Pysckuinti mckeen
Pysckuinti mckeen percvaunu kiin-
nitettync voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuolema, jos percvaunu 
pccsee irti.

Jos joudut kuitenkin pysckuimccn 
percvaunun mckeen, tcssc miten se 
tehdccn:
1. Ohjaa auto pysckuintipaikkaan. 

Kccnnc ohjauspyurcc kiven suun-
taan (oikealle, jos suunta alamc-
keen, vasemmalle, jos suunta 
ylcmckeen).

2. Kytke seisontajarru ja sammuta 
auto.

3. Aseta pyurckiilat percvaunun 
pyurien eteen alamcen puolelle.

4. Kcynnistc auto, pidc jarruja, 
vaihda vapaalle, vapauta seison-
tajarru ja vapauta jarrut hitaasti, 
kunnes percvaunun kiilat ottavat 
kuorman vastaan.

5. Paina jarruja uudestaan, paina 
seisontajarrua uudestaan.

6. Sammuta auto ja vapauta auton 
jarrut, mutta jctc seisontajarru 
kytketyksi.

VAROITUS
Seisontajarru
Autosta poistuminen voi olla vaaral-
lista, jos seisontajarrua ei ole kyt-
ketty kunnolla.
Jos olet jcttcnyt moottorin kcyntiin, 
auto voi liikkua ckillisesti. Sinc tai 
muut voitte loukkaantua vakavasti 
tai kohtalokkaasti.

Kun olet valmis lchtemccn liikkeelle 
mckipysckuinnin jclkeen
1. Paina jarruja ja pidc jarrupoljin 

painettuna, kun:
Kcynnistct moottorin;
vaihdat vaihteelle ja
Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalka hitaasti jarrupolki-
melta.

3. Aja hitaasti, kunnes percvaunu on 
vapaa kiiloista.

4. Pyscytc ja anna jonkun noutaa ja 
ottaa talteen kiilat.

Huolto percvaunun vetcmisen 
yhteydessc

Autosi tarvitsee huoltoa useammin, 
jos vedct percvaunua sccnnullisesti. 
Tcrkeitc kohtia, joihin on kiinnitet-
tcvc erityistc huomiota, ovat moot-
toriuljy, akselien voiteluaine ja 
jcchdytysjcrjestelmcn neste. Jarru-
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jen kunto on toinen tcrkec asia 
usein tarkastettavaksi. Kaikki seikat 
on kcsitelty tcssc oppaassa ja sen 
hakemiston avulla voit luytcc 
nopeasti. Jos aiot vetcc percvaunua, 
on hyvc ajatus kcydc ncmc osat lcpi 
ennen kuin aloitat matkasi.

Clc unohda huoltaa myus percvau-
nusi ja koukkusi. Noudata percvau-
nusi mukana tullutta huolto-
ohjelmaa, ja tarkasta se sccnnulli-
sesti. Suorita tarkastus mielellccn 
aina ennen pcivcn matkan aloitta-
mista. Kaikkein tcrkeintc on, ettc 
kaikkien koukun mutterien ja pult-
tien on oltava tiukalla.

HUOMIO
Percvaunun hinaamisen aikana 
suuremmasta kuormituksesta 
johtuen ylikuumenemista voi 
tapahtua kuumina pcivinc tai ylc-
mckeen ajon aikana. Jos jcchdy-
tysnesteen lcmpumittari osoittaa 
ylikuumenemista, sammuta 
ilmastointilaite ja pyscytc auto 
turvalliselle alueelle moottorin 
jcchdyttcmiseksi.
Kun hinaat percvaunua, tarkista 
vaihteistouljy tavallista useam-
min.
Jos autossa ei ole ilmastointilai-
tetta, asenna jcchdytystuuletin 
moottorin suorituskyvyn paran-
tamiseksi percvaunua vetcessc.

Jos pcctct hinata percvaunua

Tcssc on joitakin tcrkeitc kohtia, jos 
pcctct hinata percvaunua:

Harkitse keinunnan hallinnan 
kcyttuc. Voit kysyc koukun toi-
mittajalta keinunnan hallinnasta.
Clc hinaa autollasi mitccn sen 
ensimmcisen 2000 km:n (1200 
mailin) aikana, jotta moottorin 
sisccnajo tapahtuu oikein. Tcmcn 
varoituksen noudattamatta jcttc-
minen voi aiheuttaa vakavia vau-
rioita moottorille ja 
voimansiirrolle.
Kun hinaat percvaunua, muista 
kysyc valtuutetulta Kia-jclleen-
myyjcltc/huoltokumppanilta tar-
kempia tietoja liscvaatimuksista, 
kuten hinaussarja jne.
Aja autoasi aina maltillisella nope-
udella (alle 100 km/h (60 mph)).
Clc ylitc pitkcssc ylcmcessc 
nopeutta 70 km/h (45 mph) tai 
asetettua hinausnopeutta, sen 
mukaan, kumpi on pienempi.
Taulukossa on tcrkeitc painotie-
toja:



Ajaminen autollasi

2805

Percvaunun vetcminen

Euroopassa

Percvaunu paino

A: Aisakuorma

B: Percvaunun kokonaispaino

Mikc on suurin turvallinen percvau-
nun paino? Se ei koskaan saa painaa 
enemmcn kuin suurin jarruilla 
varustetun percvaunun paino. 
Mutta sekin voi olla liian raskas.

Se riippuu siitc, miten aiot kcyttcc 
percvaunuasi. Esimerkiksi nopeus, 
korkeus, tien kallistukset, ulkolcm-
putila ja se, kuinka usein ajoneuvoasi 
kcytetccn percvaunun vetcmiseen, 
ovat kaikki tcrkeitc. Ihanteellinen 
percvaunun paino voi myus riippua 
kaikista erityislaitteista, joita sinulla 
on autossasi.

Kohta
Bensiinimoottori Dieselmoottori

Smartstream G2.5 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Suurin perc-
vaunun paino

Jarrullinen 2000 kg (4 409 lbs.) 2 000 kg (4 409 lbs.) 2 500 kg (5 511 lbs.)

Jarruton 750 kg (1 653 lbs.)

Suurin sallittu kytkentclaitteen 
staattinen pystysuora kuorma

100 kg (220 lbs.)

Suositeltu etcisyys takapyurcn 
keskeltc kytkentcpisteeseen

1,150 mm (45,3 tuumaa)

OUM076210L
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Percvaunu aisapaino

A: Kokonaisakselipaino

B: Ajoneuvon kokonaispaino

Percvaunun aisapaino on tcrkec 
mitata, koska se vaikuttaa autosi 
kokonaispainoon (GVW). Tcmc paino 
siscltcc auton omapainon, kaiken 
kuorman ja auton matkustajat. Jos 
vedct percvaunua, sinun on lisct-
tcvc aisapaino autosi kokonaispai-
noon, sillc autosi kantaa myus tctc 
painoa.

Percvaunun aisa saa painaa enin-
tccn 10 % percvaunun kokonaispai-
nosta percvaunun suurimman 
sallitun kuorman rajoissa.

Kun olet kuormannut percvaunun, 
punnitse percvaunu ja sen aisa erik-
seen nchdcksesi, ovatko painot 
oikeat. Jos ne eivct ole, voit ehkc 
korjata asian yksinkertaisesti siirtc-
mcllc joitain esineitc percvaunussa.

VAROITUS
Percvaunu

Clc koskaan kuormaa percvau-
nuun enemmcn painoa taakse 
kuin eteen. Etuosaan on kuormat-
tava noin 60 % ja takaosaan noin 
40 % percvaunun kokonaiskuor-
masta.
Clc koskaan ylitc percvaunun tai 
percvaunun hinauslaitteiden 
enimmcispainorajoja. Virheellinen 
kuormaus voi aiheuttaa vaurioita 
autollesi ja/tai henkiluvahinkoja. 
Tarkista painot ja kuormaus kau-
pallisessa vaa assa tai vaa'alla 
varustetulla asemalla.
Vccrin kuormattu voi aiheuttaa 
auton hallinnan menetyksen.

OUM076211L
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Ajoneuvon paino

Tcmc osa opastaa sinua ajoneuvon 
asianmukaisessa lastauksessa ja 
pitcmccn lastaamasi ajoneuvon pai-
non kuormitettavuuden rajoissa. 
Ajoneuvon oikein kuormaaminen 
takaa, ettc ajoneuvon suorituskyky 
pysyy parhaana mahdollisena. 
Ennen kuin kuormaat ajoneuvosi, 
tutustu seuraaviin kcsitteisiin auton 
teknisistc tiedoista ja sertifiointi-
merkistc ajoneuvon painoarvojen 
mccrittcmiseksi:

Omapaino

Tcmc on auton paino sciliu tcynnc 
polttoainetta ja vakiovarusteissa. Se 
ei siscllc matkustajia, kuormaa tai 
lisclaitteita.

Ajoneuvon omapaino

Tcmc on uuden autosi paino mah-
dollisine asennettuine liscvarustei-
neen, kun noudat sen 
jclleenmyyjcltc.

Kuorman paino

Tcmc siscltcc kaiken omapainoon 
lisctyn painon, kuten kuorman ja 
liscvarusteet.

GAW (kokonaisakselipaino)

Tcmc on kullekin akselille (etu ja 
taka) kohdistuva kokonaispaino  
siscltcen auton omapainon ja kaiken 
kuorman.

GAWR (kokonaisakselipainoluokitus)

Tcmc on suurin sallittu paino, joka 
voi kohdistua yhdelle akselille (etu 
tai taka). Ncmc numerot on mer-
kitty varmennemerkintccn.

Kunkin akselin kokonaiskuorma ei 
koskaan saa ylittcc GAWR-arvoa.

GVW (ajoneuvon kokonaispaino)

Tcmc on auton oma paino plus 
todellinen kuorman paino plus mat-
kustajat.

GVWR (ajoneuvon luokiteltu nimel-
liskokonaispaino)

Tcmc on tcysin lastatun ajoneuvon 
suurin sallittu paino (mukaan lukien 
kaikki liscvarusteet, laitteet, mat-
kustajat ja kuorma). GVWR on mer-
kitty kuljettajan oven pylvccssc 
olevaan varmennemerkintccn.
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Ylikuorma

VAROITUS
Ajoneuvon paino
Autosi kokonaisakselipaino (GAWR) 
ja ajoneuvon kokonaispaino (GVWR) 
on merkitty kuljettajan (tai matkus-
tajan) oven pilariin kiinnitettyyn 
merkintccn. Nciden arvojen ylittc-
minen voi aiheuttaa onnettomuuden 
tai auton vaurioitumisen. Voit laskea 
kuormasi painon punnitsemalla esi-
neet (ja ihmiset) ennen kuin laitat ne 
autoon. Varo, ettet ylikuormita 
autoasi.
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Tievaroitus

Kun hctctilanne ilmenee ajon aikana 
tai kun pyschdyt tienlaitaan, sinun 
on varoitettava lchestyvic tai ohi 
ajavia autoja olemaan varuillaan 
ohittaessaan sinut. Tctc varten on 
ensin aktivoitava varoitusvilkut.

Varoitusvilkku

Varoitusvilkku toimii varoituksena 
muille kuljettajille ccrimmcisen 
varovaisuuden noudattamiseksi 
lchestyttcessc, ohitettaessa tai 
kohdattaessa autoasi.

Sitc on kcytettcvc aina, kun teh-
dccn hctckorjauksia tai kun auto 
pyscytetccn lchelle tien laitaa.

Paina vilkkukytkintc, kun MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike on missc asennossa tahansa. 
Vilkkukytkin on keskellc kojelaudan 
paneelia. Kaikki suuntavalot vilkku-
vat samaan aikaan.

Varoitusvilkku toimii riippumatta 
siitc, onko autosi kcynnissc vai ei.
Suuntavalot eivct toimi, kun 
varoitusvilkku on pccllc.
Varoitusvilkkua kcytettcessc, ajo-
neuvon hinauksen aikana, on nou-
datettava varovaisuutta.

OMQ4060001
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Ajon aikaisessa hctctilanteessa

Jos ajon aikana sattuu hctctilanne, 
on pysyttcvc rauhallisena ja nouda-
tettava seuraavia vaiheita.

Jos auto sammuu ajon aikana
1. Vchennc nopeutta vaiheittain, 

pitcen suoran ajolinjan.
2. Siirry varovasti tien sivuun turval-

liseen paikkaan.
3. Kytke varoitusvilkut pcclle.
4. Yritc kcynnistcc auto uudestaan. 

Jos auto ei kcynnisty, ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon tai 
etsi muuta ammattiapua. Kia 
suosittelee, ettc otat yhteyttc 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppaniin.

Jos moottori sammuu risteyksessc 
tai ylikcytcvcllc

Jos moottori pyschtyy risteyk-
seen tai ylikcytcvclle, aseta vaih-
devipu N (vapaa) -asentoon ja 
tyunnc auto turvalliseen paikkaan.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana
1. Ota jalkasi pois kaasupolkimelta ja 

anna auton hidastua samalla 
ajaen suoraan eteenpcin.
Clc jarruta heti tai yritc ohjata 
tien sivuun, koska siitc voi aiheu-
tua ajoneuvon hallinnan menetys.

2. Kun auto on hidastunut nopeu-
teen, jossa voit tehdc ne turvalli-
sesti, niin jarruta varovasti ja 
ohjaa tien sivuun.

3. Aja mahdollisimman pitkclle tien 
sivuun ja pysckui kiinteclle tasai-
selle alustalle.
Jos olet jaetulla valtatiellc, clc 
pysckui keskialueelle kahden ajo-
radan vcliin.

4. Kun auto pyschtynyt, kytke hctc-
vilkut pcclle, kytke seisontajarru 
ja laita vaihteisto P-asentoon.

5. Jcrjestc kaikkien matkustajien 
poistuminen autosta. Varmista, 
ettc kaikki pccsevct autosta ulos 
sen liikenteestc pois pcin olevalle 
puolelle.

6. Kun vaihdat tyhjentynyttc ren-
gasta, noudata tcssc luvussa 
myuhemmin annettavia ohjeita.
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Jos moottori ei kcynnisty

Jos auto ei kcynnisty, on ensin kat-
sottava, kuinka paljon polttoainetta 
on jcljellc ja onko akun lataus pur-
kautunut.

Jos moottori ei pyuri tai pyurii 
hitaasti
1. Varmista, ettc vaihde on N 

(vapaa) tai P (pysckuinti) ja hctc-
jarru on kytketty.

2. Tarkista akun liitcnnct, jotta ne 
ovat puhtaat ja tiukalla.

3. Sytytc siscvalo. Jos valo himme-
nee tai sammuu kun kcytct kcyn-
nistintc, akku on tyhjentynyt.

4. Tarkista kcynnistysmoottorin lii-
tcnnct ja varmista, ettc ne ovat 
tiukasti paikallaan.

Clc tyunnc tai hinaa autoasi sen 
kcynnistcmiseksi. Se voi vahingoit-
taa autoasi. Katso kohta "Apukcyn-
nistys" sivulla 6-6.

VAROITUS
Jos moottori ei kcynnisty, clc 
tyunnc tai hinaa autoasi sen kcyn-
nistcmiseksi. Tcmc voi johtaa kola-
riin tai aiheuttaa muita vaurioita. 
Liscksi, kcynnistcminen tyuntcmcllc 
tai vetcmcllc voi aiheuttaa kata-
lysaattorin ylikuormittumisen ja 
aiheuttaa tulipalovaaran.

Jos moottori pyurii normaalisti, 
mutta ei kcynnisty
1. Tarkista polttoaineen mccrc ja 

tarvittaessa liscc polttoainetta.
2. Kun ENGINE START/STOP-painike 

on OFF-asennossa, tarkista syty-
tyspuolien ja -tulppien kaikki liitti-
met. Kytke kaikki irronneet tai 
luystyneet liitcnnct uudelleen.

3. Tarkista polttoainelinja moottori-
tilassa.

4. Jos moottori ei kcynnisty vielc-
kccn, ota yhteyttc ammattikor-
jaamoon tai etsi muuta 
ammattiapua. Kia suosittelee, 
ettc otat yhteyttc valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
paniin.
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Hctckcynnistys

Hctckcynnistys

Jos auto ei kcynnisty heikon akun 
takia, voit joutua apukcynnistcmccn 
sen.

Apukcynnistys

Kytke kaapelit numerojcrjestyk-
sessc ja irrota kccnteisessc jcrjes-
tyksessc.

Apukcynnistys voi olla vaarallista, 
jos se tehdccn vccrin. Noudata ncitc 
apukcynnistysmenettelyitc, jotta et 
vahingoittaisi itsecsi, autoasi tai 
akkua. Jos sinulla on epcilyksic, suo-
sittelemme, ettc annat pctevcn 
teknikon tai hinauspalvelun apu-
kcynnistcc auto.

HUOMIO
Kcytc vain 12-voltin apukcynnis-
tysjcrjestelmcc. Voit vahingoittaa 
12-voltin kcynnistysmoottorin, 
sytytysjcrjestelmcn ja muita schku-
osia korjauskelvottomiksi, jos kcytct 
24 voltin virtalchdettc (joko kahta 

12 voltin akkua sarjassa tai 24 voltin 
moottorigeneraattorisarjaa).

VAROITUS
Akku
Clc koskaan yritc tarkistaa akun 
elektrolyyttitasoa, koska se voi 
aiheuttaa akun puhkeamisen tai 
rcjchtcmisen, ja aiheuttaa vakavia 
vammoja.

VAROITUS
Akku

Pidc kaikenlaiset liekit ja kipinct 
loitolla akusta. Akku tuottaa vety-
kaasua, joka voi rcjchtcc, jos se 
altistuu liekille tai kipinuille.
Nciden ohjeiden noudattamatta 
jcttcminen, voi aiheuttaa vakavia 
henkiluvahinkoja ja ajoneuvon 
vaurioita! Jos et ole varma, kuinka 
noudattaa tctc menettelyc, kysy 
apua pctevcltc henkilultc. Auton 
akut siscltcvct rikkihappoa. Se on 
myrkyllistc ja erittcin syuvyttc-
vcc. Apukcynnistystc suoritetta-
essa, kcytc suojalaseja ja ole 
varovainen, ettei happoa joudu 
pccllesi, vaatteillesi tai ajoneuvon 
pcclle.
Clc yritc apukcynnistcc ajoneu-
voa, jos tyhjentynyt akku on jcc-
tynyt tai jos elektrolyyttitaso on 
alhainen; akku voi puhjeta tai 
rcjchtcc.

OMQ4060026
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Clc anna apukcynnistyskaapelien 
(+) ja (-) -napojen koskettaa toi-
siaan. Se voi aiheuttaa kipinuintic.
Akku voi revetc tai rcjchtcc, kun 
apukcynnistct vchissc olevalla tai 
jcctyneellc akulla.

Apukcynnistys
1. Varmista, ettc apuakku on 12 vol-

tin akku ja se miinusnapa on maa-
doitettu.
Jos apuakku on toisessa autossa, 
clc anna autojen pccstc kontak-
tiin.

2. Katkaise kaikki tarpeettomat sch-
kuc kuluttavat laitteet.

3. Yhdistc apukcynnistyskaapelit 
tarkasti kuvassa esitetyssc jcr-
jestyksessc.
1)Kytke kaapelin pcc tyhjenneen 

akun miinuskaapeliin (1).
2)Kytke toinen pcc apuakun plus-

napaan (2).
3)Jatka kytkemcllc toisen kcyn-

nistyskaapelin ensimmcinen 
pcc apuakun (3) miinusnapaan 
ja sitten toinen pcc kiinteccn, 
liikkumattomaan,metalliseen 
kohtaan, joka on kaukana 
akusta (4).
Clc anna apukcynnistyskaape-
lien koskea mihinkccn muuhun 
kuin oikeisiin akun napoihin tai 
oikeaan maahan. Clc nojaa 
akkuun, kun teet liitcntujc.

4. Jos akku on toisessa ajoneuvossa, 
kcynnistc apuakun ajoneuvo ensin 
ja kcytc sitc noin kierrosnopeu-
della 2000 rpm.

5. Kcynnistc auton tyhjenneellc 
akulla.

6. Jos moottori kcynnistyy, irrota 
kaapeli ensin apuakun (3) miinus-
navalta, sitten toinen pcc apua-
kun (2) plusnavalta ja latauksen 
menettcneeltc akulta (1).

Jos akun purkautumisen syy ei ole 
selvc, anna ammattikorjaamon tar-
kastaa autosi. Kia suosittelee kcyn-
tic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Akkukaapelit
Clc yhdistc apukcynnistysjohtoa 
liscakun negatiivisesta navasta tyh-
jcn akun negatiiviseen napaan. Se 
voi aiheuttaa tyhjenneen akun yli-
kuumenemiseen ja murtumiseen, 
jolloin vapautuu akkuhappoa.
Varmista, ettc kytket kcynnistys-
kaapelin ensimmcinen pcc apuakun 
miinusnapaan ja sitten toisen pccn 
kiinteccn, liikkumattomaan,metalli-
seen kohtaan, joka on kaukana 
akusta.

Tyuntukcynnistys

Automaattivaihteistolla varustet-
tuja autoja ei voi kcynnistcc tyuntc-
mcllc ja vain apukcynnistystc voi 
kcyttcc. Seuraa ohjeita tcssc 
osassa "Apukcynnistys" sivulla 6-6.
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Jos moottori ylikuumentuu

VAROITUS
Auton hinauskcynnistys
Clc koskaan hinaa autoa kcynnis-
tccksesi sen.
Moottorin kcynnistyessc auto voi 
hypchtcc ckkic eteenpcin ja tur-
mctc hinaavaan auton.

Jos moottori ylikuumentuu

Jos lcmpumittari ilmaisee ylikuu-
mentumista, teho katoaa tai kuuluu 
kovaccnistc napsahtelua tai kolah-
telua, moottori todennckuisesti yli-
kuumentuu.

Jos ncin tapahtuu, toimi seuraa-
vasti:
1. Pyschdy tien sivuun heti kun se 

on turvallista tehdc.
2. Aseta vaihde asentoon P (pysc-

kuinti) ja kytke seisontajarru.
3. Jos ilmastointi on pccllc, kytke se 

pois pccltc.
4. Jos moottorin jcchdytysnestettc 

vuotaa auton alle, tai jos konepel-
lin alta tulee huyryc, pyscytc 
moottori. Clc avaa konepeltic 
ennen kuin jcchdytysnesteen vir-
taus on loppunut tai huyryn tulo 
on loppunut.

5. Jos jcchdytysnestettc ei ole sil-
min nchtcvcsti vchentynyt eikc 
huyryc ole, jctc moottori kcyntiin 
ja tarkista, toimiiko jcchdytyspu-
hallin.
1)Jos puhallin ei toimi, sammuta 

moottori.
6. Tarkista, puuttuuko vesipumpun 

kcyttuhihna.
1)Jos se ei puuttuu, tarkista, onko 

se tiukka.
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2)Jos kcyttuhihnan kunto on tyy-
dyttcvc, tarkista mahdollisesti 
jcchdyttcjcstc, letkuista tai 
auton alle vuotava jcchdytys-
neste. (Jos ilmastointia on kcy-
tetty, siitc vuotaa kylmcc 
vettc, kun pyschdyt. Tcmc 
kuuluu asiaan.)

VAROITUS
Moottoritilassa

Moottorin ollessa kcynnissc 
pidc hiukset, kcdet, vaatteet 
ja tyukalut poissa liikkuvista 
osista, kuten puhallin ja kcyt-
tuhihna, jotta vcltct vammat.

7. Jos vesipumpun kcyttuhihna on 
vahingoittunut tai jcchdytysnes-
tettc vuotaa, sammuta moottori 
vclittumcsti ja ota yhteyttc 
lchimpccn ammattikorjaamoon 
saadaksesi apua. Kia suosittelee, 
ettc otat yhteyttc valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
paniin.

8. Jos et luydc ylikuumentumisen 
syytc, niin odota, kunnes mootto-
rin lcmputila palaa normaaliksi. 
Jos jcchdytysnestettc on mene-
tetty, liscc sitc varovasti sciliuun, 
jotta nestepinta sciliussc nousee 
puolivclin merkkiin.

9. Jatka varovasti, seuraten mahdol-
lisia uusia ylikuumentumisen 
merkkejc. Jos ylikuumenemista 
tapahtuu uudelleen, ota yhteyttc 
ammattikorjaamoon saadaksesi 
apua. Kia suosittelee, ettc otat 
yhteyttc valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppaniin.

VAROITUS
Jcchdyttimen korkki

Clc koskaan irrota jcchdytti-
men korkkia, kun moottori on 
kuuma. Tcstc voi seurata, 

ettc jcchdytysneste syuksyy ulos 
aukosta ja aiheuttaa vakavia palo-
vammoja.

HUOMIO
Jcchdytysnesteen huomattava 
hcvikki on merkki jcchdytysjcrjes-
telmcn vuodosta ja se tulee tar-
kastuttaa mahdollisimman 
ammattikorjaamossa. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Kun moottori ylikuumentuu 
vchcisen jcchdytysnesteen takia, 
ckillinen jcchdytysnesteen liscys 
voi aiheuttaa murtumia mootto-
riin. Vaurioiden estcmiseksi liscc 
moottorin jcchdytysnestettc 
hitaasti pieni mccrc kerrallaan.
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Rengaspaineiden valvontajcrjestelmc (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajcr-
jestelmc (TPMS) (jos kuuluu 
varustukseen)

1.Matalan rengaspaineen varoituk-
sen/TPMS:n toimintahciriun 
merkkivalo

2.Matalan rengaspaineen sijainti ja 
rengaspaineen merkki (nckyy 
LCD-ncytullc)

Tarkista rengaspaineet
Voit tarkistaa rengaspaineet mit-
tariston avustajatilassa.
- Katso kohta "Kcyttcjcn asetus-

tila" sivulla 4-81.

Rengaspaine nckyy 1-2 minuuttia 
ajon jclkeen.
Jos rengaspainetta ei ncytetc, 
kun auto on pyschtyneenc, nckyy 
Aja ncyttccksesi  -viesti. Tar-
kista rengaspaineet ajon jclkeen.
Voit vaihtaa rengaspaineen yksik-
kuc mittariston kcyttcjcn asetuk-
set -tilassa.
- psi, kpa, bar (katso "Kcyttcjcn 

asetustila" sivulla 4-81.

Jokainen rengas, mukaan lukien 
varapyurc (jos siscltyy varustuk-
seen), on tarkastettava kerran kuu-
kaudessa renkaan ollessa kylmc. 
Tarvittaessa rengas on tcytettcvc 
auton valmistajan auton tietokyl-
tissc tai rengaspainetarrassa mcc-
ritettyyn ilmanpaineeseen.

(Jos autosi renkaat ovat eri kokoa 
kuin mikc on merkitty auton tieto-
kylttiin tai rengaspainetarraan, 
sinun on mccritettcvc oikea rengas-
paine kyseisille renkaille.)

Liscvarotoimenpiteenc autosi on 
varustettu rengaspaineiden valvon-
tajcrjestelmcllc (TPMS), jonka varoi-
tusvalo syttyy, kun yhden tai 
useamman renkaan ilmanpaine on 
laskenut huomattavasti alle nor-
maalin. Vastaavasti matalan ren-
gaspaineen varoituksen syttyessc 
auto pitcc pyscyttcc ja renkaat tar-
kistaa mahdollisimman pian ja tar-
vittaessa tcyttcc ne oikeaan 
ilmanpaineeseen. Ajaminen huomat-

OMQ4060003
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tavasti vajaatcytetyillc renkailla voi 
aiheuttaa renkaan ylikuumenemisen 
ja rikkoutumisen. Liian matala ren-
gaspaine liscc myus polttoaineen 
kulutusta ja renkaan kulumista ja se 
voi heikentcc auton ajo-ominai-
suuksia ja pidentcc jarrutusmatkaa.

Huomioi, ettc TPMS ei tee asianmu-
kaista renkaan huoltoa tarpeetto-
maksi ja kuljettajan vastuulla on 
varmistaa oikean rengaspaineen 
scilyminen, vaikka paine ei olisi las-
kenut niin paljon, ettc TPMS varoit-
taisi siitc.

Autossasi on myus varoitusvalo 
TPMS:n toimintahciriulle, joka ilmai-
see, ettc jcrjestelmc ei toimi oikein. 
TPMS:n toimintahciriun merkkivalo 
yhdistyy matalan rengaspaineen 
varoitukseen. Kun jcrjestelmc 
havaitsee toimintahciriun, ilmoitus 
vilkkuu noin yhden minuutin ajan ja 
palaa sen jclkeen jatkuvasti. Tcmc 
toistuu seuraavilla kcynnistysker-
roilla niin kauan kuin toimintahciriu 
on aktiivinen. Kun TPMS-toiminta-
hciriun varoitusvalo jcc pcclle vilkut-
tuaan noin 1 minuutin, jcrjestelmc ei 
ehkc kykene tunnistamaan tai 
ilmaisemaan matalaa rengaspai-
netta suunnitellulla tavalla.

TPMS:n toimintahciriu voi johtua 
useista eri syistc, mukaan lukien 
vccrien renkaiden asennus tai vaih-
taminen sellaisiin renkaisiin, jotka 
estcvct TPMS:n oikean toiminnan. 

Tarkasta TPMS-toimintahciriun 
ilmoitus aina vaihdettuasi yhden tai 
useamman renkaan varmistaaksesi, 
ettc autoon asennettu rengas mah-
dollistaa TPMS:n oikean toiminnan.

HUOMAA
Jos jokin seuraavista tapahtuu, anna 
ammattikorjaamon tarkastaa jcr-
jestelmc. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
1. Matalan rengaspaineen varoituk-

sen/TPMS:n toimintahciriun 
merkkivalo ei syty 3 sekunnin 
ajaksi, kun virta-avain kccnne-
tccn ON-asentoon tai jos moot-
tori on kcynnissc.

2. TPMS-toimintahciriun ilmaisin jcc 
palamaan vilkuttuaan noin yhden 
minuutin.

3. Matalan rengaspaineen sijainnin 
ilmoitus jcc palamaan.
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Matalan rengaspaineen varoitu-
sccni 

Matalan rengaspaineen aseman 
varoitusccni

Kun rengaspaineen valvontajcrjes-
telmcn varoitusvaloja syttyy ja 
varoitusviesti ncytetccn mittariston 
LCD-ncytullc, ainakin yhden ren-
kaan paine on selvcsti matala. 
Matalan rengaspaineen sijainnin 
varoitus ilmaisee, mikc rengas on 
merkittcvcsti vajaa sytyttcmcllc 
vastaavan kohdan merkkivalon.

Jos kumpikaan varoitus annetaan, 
vchennc vclittumcsti nopeutta, 
vcltc tiukkoja kccnnuksic ja valmis-
taudu pitempccn pyschtymismat-
kaan. Pyschdy ja tarkasta renkaasi 
mahdollisimman pian. Tcytc renkaat 
oikeaan paineeseen kuten auton 
merkinncssc tai kuljettajan oven 
keskipilarin ulkopuolelle kiinnite-
tyssc rengaspainetarrassa ilmoite-
taan. Jos et pccse huoltoasemalle 
tai lisctty ilma ei pysy renkaassa, 

vaihda viallinen rengas vararenkaa-
seen.

Jos ajat autolla noin 10 minuuttia yli 
25 km/h nopeudella vaihdettuasi 
tyhjentyneen renkaan vararenkaa-
seen, tapahtuu jokin seuraavista:

TPMS-toimintahciriun ilmaisin voi 
vilkkua noin 1 minuutin ja jccdc 
sen jclkeen palamaan, koska 
TPMS-anturia ei ole asennettu 
vararenkaaseen. (anturilla varus-
tettu vaihdettu rengas ei autossa)
TPMS-toimintahciriun merkkivalo 
palaa jatkuvasti ajon aikana, koska 
varapyurccn ei ole asennettu 
TPMS-anturia. (anturilla varus-
tettu vaihdettu rengas autossa)

HUOMIO
Talvella tai kylmcssc sccssc 
matalan rengaspaineen varoitus 
voi palaa, jos rengaspaine sccdet-
tiin lcmpimcn sccn suositeltuun 
rengaspaineeseen. Tcmc ei tar-
koita TPMS:n toimintahciriutc, 
koska matalampi lcmputila tar-
koittaa rengaspaineen laskua.
Kun ajat autollasi lcmpimcltc 
alueelta kylmclle alueelle tai kyl-
mcltc alueelta lcmpimclle alueelle, 
tai ulkolcmputila on korkeampi tai 
matalampi, sinun on tarkastet-
tava rengaspaineet ja sccdettcvc 
ne suositeltuihin tcyttupaineisiin.

OMQ4040126FI
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Kun liscct ilmaa renkaisiin, mata-
lan rengaspaineen varoituksen 
sammutusehdot eivct ehkc tcyty. 
Tcmc johtuu siitc, ettc renkaan-
tcytussc on tietty virhemargi-
naali. Matalan rengaspaineen 
varoitus sammuu, jos rengaspaine 
ylittcc rengaspaineen suosituk-
sen.

VAROITUS
Matalan paineen aiheuttama vaurio
Merkittcvcsti liian matalat rengas-
paineet tekevct autosta epcvakaan 
ja voivat aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen ja kasvattaa jarrutus-
matkaa.
Jatkuva ajaminen liian vchcn pai-
netta siscltcvillc renkailla aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemisen ja rik-
koutumisen.

Rengaspaineiden valvontajcrjestel-
mcn (TPMS) toimintahciriun merk-
kivalo 

TPMS:n toimintahciriun merkkivalo 
syttyy vilkuttuaan ensin noin 
minuutin, kun rengaspaineen val-
vontajcrjestelmcssc on ongelma.

Vie jcrjestelmc tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon, jotta ongel-
man syy saadaan selville. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-

jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Jos TPMS:ssc on toimintahciriu, 
matalan rengaspaineen sijainnin 
varoitusta ei ncytetc, vaikka 
autossa on alitcytetty rengas.

HUOMIO
TPMS:n toimintahciriun ilmaisin 
voi vilkkua noin 1 minuutin ja 
jccdc sitten palamaan jatkuvasti, 
jos auto on lchellc schkunsyuttu-
kaapeleita tai radiolchettimic, 
kuten poliisiasemat, viranomais- 
ja julkiset toimistot, lchetysase-
mat, sotilaslaitteistot, lentoken-
tct, lchetysmastot, jne. Tcmc voi 
hciritc rengaspaineiden valvonta-
jcrjestelmcn (TPMS) normaalia 
toimintaa.
TPMS-hciriun merkkivalo voi vilk-
kua noin 1 minuutin ja palaa sitten 
jatkuvasti, jos kcytetccn lumiket-
juja tai jos ajoneuvossa kcytetccn 
joitain tiettyjc elektronisia lait-
teita, kuten kannettavaa tietoko-
netta, matkapuhelimen laturia, 
kaukoscctimic tai navigointia jne.
Tcmc voi hciritc rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmcn (TPMS) nor-
maalia toimintaa.
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TPMS-jcrjestelmcllc varustetun 
auton renkaan vaihtaminen

Jos rengas tyhjenee, matalan ren-
gaspaineen ja kohdan merkki tulevat 
nckyviin. Jos tcmc on laita, vie jcr-
jestelmc tarkastettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Suosittelemme kcytettcvcksi Kian 
suosittelemaa tiivistysainetta.
Tiivistysaine on poistettava rengas-
paineanturista ja vanteesta, kun 
vaihdat renkaan uuteen.

Jokainen pyurc on varustettu ren-
gaspaineanturilla, joka on asen-
nettu renkaan sisccn venttiilin 
varren taakse. Sinun on kcytettcvc 
TPMS-tyyppisic vanteita. Vie ren-
kaat tarkastettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Jos ajat autolla noin 10 minuuttia yli 
25 km/h nopeudella vaihdettuasi 
tyhjentyneen renkaan vararenkaa-
seen, tapahtuu jokin seuraavista:

TPMS-toimintahciriun ilmaisin voi 
vilkkua noin 1 minuutin ja jccdc 
sen jclkeen palamaan, koska 
TPMS-anturia ei ole asennettu 
vararenkaaseen. (anturilla varus-
tettu vaihdettu rengas ei autossa)

TPMS-toimintahciriun merkkivalo 
palaa jatkuvasti ajon aikana, koska 
varapyurccn ei ole asennettu 
TPMS-anturia. (anturilla varus-
tettu vaihdettu rengas autossa)

Et ehkc pysty tunnistamaan liian 
matalaa rengaspainetta vain katso-
malla. Kcytc aina korkealaatuista 
rengaspainemittaria renkaan tcyt-
tupaineen mittaukseen. Huomaa, 
ettc kuumalla (ajamisen jclkeen) 
renkaalla on korkeampi paine kuin 
kylmcllc renkaalla (paikallaan vchin-
tccn 3 tunnin ajan tai ajettu alle 1 
maili (1,6 km) kyseisen 3 tunnin jak-
son aikana).

Anna renkaan jcchtyc ennen kuin 
mittaat tcyttupaineen. Varmista 
aina, ettc rengas on kylmc ennen 
kuin tcytct sen suositeltuun painee-
seen.

Kylmc rengas tarkoittaa, ettc auto 
on ollut paikallaan 3 tuntia ja sillc on 
ajettu alle 1,6 km (1 maili) kyseisen 
kolmen tunnin aikana.

HUOMIO
Suosittelemme, ettc kcytct Kian 
hyvcksymcc tiivistysainetta, jos 
autosi on varustettu rengaspainei-
den valvontajcrjestelmcllc. Neste-
mcinen tiivistysaine voi vahingoittaa 
rengaspaineantureita.
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Toiminta hctctilanteessa Rengaspaineiden valvontajcrjestelmc (TPMS)

VAROITUS
TPMS

TPMS ei voi hclyttcc sinua ulkois-
ten tekijuiden aiheuttamista 
vakavista ja ckillisistc rengasvau-
rioista, kuten nauloista tai tien 
roskista syntyvistc vaurioista.
Jos tunnet auton epcvakautta, 
ota jalkasi heti pois kaasulta, jar-
ruta kevyesti ja vaiheittain, ja 
hidasta turvalliseen kohtaan tien 
sivuun.

VAROITUS
TPMS:n suojaaminen
Rengaspaineiden valvontajcrjestel-
mcn (TPMS) peukalointi, muuttami-
nen tai kcytustc poistaminen voi 
vaikutta jcrjestelmcn kykyyn 
varoittaa kuljettajaa matalan ren-
gaspaineen tilanteesta ja/tai 
TPMS:n toimintahciriuistc. Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmcn 
(TPMS) osien peukalointi, muutta-
minen tai kcytustc poisto voi mitc-
tuidc kyseistc auton osaa koskevan 
takuun.

VAROITUS
EUROOPASSA

Clc muuta autoa, se voi haitata 
TPMS:n toimintaa.
Markkinoilla olevissa renkaissa ei 
ole TPMS-anturia. Kcytc oman 
turvallisuutesi vuoksi ammatti-
korjaamon varaosia. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Jos kcytct markkinoilla olevia ren-
kaita, kcytc valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn hyvcksymic TPMS-
antureita.
Jos autoasi ei ole varustettu 
TPMS-antureilla tai TPMS ei toimi 
oikein, autosi saattaa tulla hylc-
tyksi maassasi suoritettavassa 
vuosikatsastuksessa.
Kaikissa EUROOPAN markkinoilla 
seuraavien ajankohtien jclkeen 
myytcvissc autoissa on oltava 
TPMS.
- Uusi automalli: 1.11.2012 ~
- Myynnissc oleva automalli: 
1.11.2014~ (Perustuu auton 
rekisteruintiin)
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Jos rengas tyhjenee (autossa on 
varapyurc) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tunkki ja tyukalut

Tunkki ja pyurcn kiinnitysmutteri-
avain ovat tavaratilassa.

Pccset kcsiksi tyukaluihin nosta-
malla tavaratilan kannen ylus.
1. Tunkki
2. Pyurcnmutteriavain

Tunkin kcyttuohje

Tunkki on tarkoitettu vain renkaan-
vaihtoon hctctilanteessa.

Jotta vclttcisit tunkin kolisemisen 
ajon aikana, scilytc sitc ohjeiden 
mukaisesti.

Noudata tunkin kcyttuohjeita 
vchentccksesi loukkaantumisriskic.

VAROITUS
Ole varovainen, sillc minimimaavara 
laskee, kun laitat alkupercisen pyu-
rcn scilytykseen auton alle vara-
pyurcn paikalle.
Aja alle 30 km/h (18 mph) erityi-
sesti, kun ylitct hidastusestettc tai 
mckec ylus/alas tai tie on epctasai-
nen.

VAROITUS
Renkaiden vaihtaminen

Clc koskaan yritc korjata ajoneu-
voja maantien tai moottoritien lii-
kennevcylillc.
Siirrc auto aina kokonaan pois 
tieltc, tien reunalle, ennen kuin 
yritct vaihtaa rengasta. Tunkkia 
saa kcyttcc kiintecllc, tasaisella 
alustalla. Jos et luydc kovaa, 
tasaista paikkaa tien sivusta, 
soita hinauspalvelulle saadaksesi 
apua.
Varmista, ettc kcytct ajoneuvon 
asianmukaisia etu- ja taka-nos-
tokohtia; clc koskaan aseta tunk-
kia puskureihin tai muihin auton 
osiin.
Ajoneuvo voi vierchtcc pois tun-
kilta aiheuttaen vakavia vammoja 
tai kuoleman.
Clc mene tunkin varassa olevan 
auton alle.
Clc kcynnistc tai kcytc moottoria, 
kun auto on tunkilla.

OMQ4040485L
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Toiminta hctctilanteessa Jos rengas tyhjenee (autossa on varapyurc)

Clc anna kenenkccn jccdc ajoneu-
voon, kun se on tunkin varassa.
Varmista, ettc kaikki lcsnc olevat 
lapset ovat turvallisessa pai-
kassa, etccllc tiestc ja tunkilla 
nostettavasta ajoneuvosta.

Vararenkaan irrottaminen ja varas-
tointi

Vararengasta scilytetccn auton alla 
suoraan tavaratilan alla.

Vararenkaan poistaminen:
1. Avaa takaluukku.
2. Etsi vararenkaan kiinnityspultti ja 

poista suojus.
Jos tarpeen, tyukalukotelon voi 
erotta vasta kiinnikkeen irrotta-
misen jclkeen.

3. Liitc hylsy ja pyurcn kiinnitysmut-
teriavain.

4. Kcytc renkaan kiinnitysmutteri-
avainta luysccmccn pulttia tar-
peeksi, jotta varapyurcn saa 
laskettua alas.
Kccnnc avainta vastapcivccn, 
kunnes varapyurc saavuttaa 
maanpinnan.

5. Kun varapyurc saavuttaa maan-
pinnan, kierrc avainta edelleen 
vastapcivccn ja vedc varapyurcc 
ulospcin. Clc koskaan kierrc 
avainta liikaa, muuten varapyurcn 
kiinnitys voi vahingoittua.

OMQ4060039L
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6. Irrota pidike (1) varapyurcn kes-
keltc.

Vararenkaan scilytys:
1. Laske pyurc maahan venttiili 

yluspcin.
2. Laita pyurc auton alle ja asenna 

kiinnike (1) pyurcn keskiun lcpi.
3. Kccnnc avainta myutcpcivccn, 

kunnes naksahtaa.

VAROITUS
Varmista, ettc varapyurcn kiinnike 
on kohdistettu vararenkaan keskus-
taan, jotta vararengas ei aiheuta 
kolinaa.
Muuten on vaara, ettc vararengas 
putoaa tielle ja voi aiheuttaa onnet-
tomuuden.

Renkaiden vaihtaminen

1. Pysckui tasaiselle pinnalle ja kytke 
seisontajarru tiukasti.

2. Siirrc vaihde P (pysckuinti) -asen-
toon ja laita moottori OFF-asen-
toon.

3. Aktivoi varoitusvilkku.

4. Ota autosta pyurcn kiinnitysmut-
teriavain, tunkki ja vararengas.

5. Tue sen pyurcn niin etu- ettc 
takaosa, joka on tunkkia poikittain 
vastapcctc.

OMQ4060042L

OMQ4060043L
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VAROITUS
Renkaan vaihto

Ajoneuvon liikkumisen estcmi-
seksi renkaanvaihdon aikana, 
vedetccn seisontajarru aina tcy-
sin, ja tuetaan vaihdettavaa pyu-
rcc poikittain vastapcctc oleva 
pyurc.
Suosittelemme, ajoneuvon pyu-
rien tukemista ja ettc kukaan ei 
jcc tunkilla nostettavaan ajoneu-
voon.

6. Luyscc pyurcn kiinnitysmutte-
reita vastapcivccn kierros kerral-
laan, mutta clc poista muttereita, 
ennen kuin rengas on nostettu 
ilmaan.

7. Aseta tunkki osoitettuihin nosto-
kohtiin edessc (1) ja takana (2) 
korin alle lchimmcksi rengasta, 
jota olet vaihtamassa. Laita 
tunkki sille tarkoitettuun paikkaan 
korin alle. Nostopaikat ovat run-
koon hitsattuja levyjc, joilla on 
kaksi kielekettc ja korotettu piste, 
joka mukautuu tunkkiin.

OMQ4060034L
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VAROITUS
Tunkin paikka
Henkiluvahinkojen mahdollisuuden 
vchentcmiseksi kcytc vain ajoneu-
von mukana toimitettua tunkkia ja 
vain oikeissa nostokohdissa; clc kos-
kaan kcytc mitccn muuta ajoneu-
von osaa tunkilla nostamiseen.

8. Kiinnitc kiinnitysmutteriavain 
tunkkiin ja kierrc sitc myutcpci-
vccn. Nosta autoa ncin, kunnes 
kunnes pyurc on ihan vchcn irti 
maasta. Tcmc korkeus on noin 30 
mm (1.2 tuumaa). Ennen pyurcn 
mutterin irrottamista on varmis-
tettava, ettc auto on vakaa eikc 
ole liikkumis- tai luistamisvaaraa.

9. Luyscc pyurcn mutterit ja irrota 
ne sormilla. Liu'uta pyurc irti kier-
retangoilta ja aseta se kyljelleen, 
jotta se ei voisi vieric pois. Aset-
taaksesi pyurcn pyurcnnapaan, 
nosta varapyurc, kohdista reict 
kierretankojen kanssa a ja liu'uta 
pyurc niihin.

Jos tcmc on vaikeaa, kallista pyu-
rcc hieman ja yritc saada pyurcn 
ylcreikc kohdalleen ylctangon 
kanssa. Heiluta sitten pyurcc 
edestakaisin, kunnes pystyt 
liu'uttamaan pyurcn muille kierre-
tangoille.

VAROITUS
Vanteissa voi olla tercvic reunoja. 
Kcsittele niitc varoen mahdollisten 
vakavien vammojen vclttcmiseksi. 
Ennen kuin asetat pyurcn paikal-
leen, varmista, ettei pyurcnnavassa 
tai pyurcssc ole mitccn (kuten 
mutaa, tervaa, soraa jne.), joka vai-
keuttaisi pyurcn asettamista van-
kasti pyurcnnapaan.
Jos on, poista se. Jos pyurcn ja pyu-
rcnnavan vclinen kiinnityspinta ei 
ole hyvc, pyurcn mutterit voivat 
luystyc, jonka seurauksena voi olla 
pyurcn menettcminen. Pyurcn 
menettcminen voi johtaa ajoneuvon 
hallinnan menettcmiseen. Tcmc voi 
johtaa vakavaan vammaan tai kuo-
lemaan.

10.Asentaaksesi pyurcn takaisin, 
pidc se kierretangoilla, aseta pyu-
rcn mutterit kierretangoille ja 
kiristc ne sormitiukkaan. Heilut-
tele pyurcc varmistaaksesi, ettc 
se on tcysin paikallaan, ja kiristc 
sitten mutterit uudelleen kcsin, 
niin tiukkaan kuin mahdollista.

OMQ4PH060014L
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11.Laske ajoneuvo maahan kiertc-
mcllc tunkin kahvaa vastapcivccn.

Aseta sitten hylsyavain kuvan 
osoittamalla tavalla ja kiristc pyu-
rcn mutterit. Varmista, ettc hylsy 
asettuu kokonaan mutterin pcclle. 
Clc seiso hylsyavaimen kahvalle 
tai aseta pidennysputkea siihen. 
Kierrc pyurcn kaikki mutterit, 
kunnes ne ovat kaikki tiukalla. 
Tarkista sitten jokaisen mutterin 
kireys uudestaan. Vaihdettuasi 
pyurct, vie auto tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Pyurcnmutterit kiristysmomentti:

Tercs- ja alumiiniseosmetallivanne:

11~13kgf6m (79~94lbf6ft)

Jos sinulla on rengasmittari, irrota 
venttiilitulppa ja tarkista ilmanpaine. 
Jos paine on suositeltua matalampi, 
aja hitaasti lchimmclle huoltoase-
malle ja tcytc se sopivaan arvoon. 
Jos se on liian korkea, pccstc siitc 
ilmaa, kunnes se on sopivassa 

arvossa. Aseta aina venttiilin korkki 
takaisin paikoilleen, kun olet tarkis-
tanut tai scctcnyt rengaspaineen. 
Jos korkkia ei aseteta takaisin, ilma 
voi vuotaa renkaasta. Jos venttiilin 
korkki katoaa, hanki mahdollisim-
man pian uusi ja asenna se paikoil-
leen.

Renkaiden vaihtamisen jclkeen on 
tyhjc rengas asennettava aina pai-
koilleen ja palauta tunkki ja tyukalut 
oikeisiin scilytyspaikkoihinsa.

HUOMIO
Ajoneuvosi pyurcn pulteilla ja mut-
tereilla on metriset kierteet. Pyurcn 
poiston aikana varmista, ettc asen-
nat samat mutterit takaisin, jotka 
poistit, tai, jos korvaat ne, varmista 
ettc ne ovat kierteiltccn metriset ja 
viistearvoltaan alkupercisen kaltai-
set. Ei-metrisen mutterin asenta-
minen metriseen pulttiin tai 
pcinvastoin ei kiinnitc pyurcc pyu-
rcnnapaan kunnolla ja vaurioittaa 
pultin, jonka jclkeen se on vaihdet-
tava.
Huomaa, ettc useimman kiinnitys-
mutterin kierteet eivct ole metrisic. 
Tarkasta huolellisesti kierretyyppi, 
ennen kuin asennat jclkimarkkinoi-
den kiinnitysmuttereita tai pyuric. 
Jos et ole varma, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kccntymistc valtuutetun Kia-jcl-

OMQ4060038L
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leenmyyjcn/huoltokumppanin 
puoleen.

VAROITUS
Pyurcnmutterit
Jos pultit ovat vahingoittuneet, ne 
eivct ehkc voi pidellc pyurcc. Se voi 
aiheuttaa pyurcn irtoamisen ja kola-
rin, joka voi aiheuttaa vakavia vam-
moja.

Jotta tunkki, tunkin varsi, pyurcn 
kiinnitysmutteriavain ja varapyurc 
eivct kolise auton liikkuessa, ne on 
laitettava kunnolla scilytykseen.

VAROITUS
Riittcmctun vararenkaan paine
Tarkista tcyttupaine mahdollisim-
man pian, kun olet asentanut vara-
pyurcn. Sccdc se tarvittaessa 
mccritettyyn paineeseen. Katso 
kohta "Renkaat ja vanteet" sivulla 7-
54.

Tcrkecc - pienikokoisen varapyu-
rcn kcyttu (jos kuuluu varustuk-
seen)

Auto on varustettu varapyurcllc. 
Tcmc pienikokoinen varapyurc vie 
vchemmcn tilaa kuin tavallisen 
kokoinen pyurc. Tcmc pyurc on pie-
nempi kuin perinteinen pyurc ja se 
on suunniteltu vain lyhytaikaiseen 
kcyttuun.

HUOMIO
Ajaessa tulisi noudattaa varovai-
suutta, kun kcytetccn pienikokoi-
sta varapyurcc. Kompakti 
varapyurc pitcc vaihtaa sopivaan 
tavanomaiseen renkaaseen ja 
vanteeseen heti kun mahdollista.
Tcmcn ajoneuvon kcyttuc ei suo-
sitella, jos kcytussc on samanai-
kaisesti useampi kuin yksi 
pienikokoinen varapyurc.

VAROITUS
Pienikokoinen varapyurc on suunni-
teltu kcytettcvcksi vain hctctilan-
teessa. Clc aja auton pienellc 
varapyurcllc yli 80 km/h (50 mph) 
nopeudella. Alkupercinen rengas on 
korjattava tai vaihdettava mahdolli-
simman pian, jotta varapyurc ei 
aiheuta vaikeuksia ja henkiluvahin-
koja tai kuoleman.

Pienikokoinen varapyurc on tcytet-
tcvc paineeseen 420 kPa (60 psi).

HUOMIO
Tarkista tcyttupaine, kun olet asen-
tanut varapyurcn. Sccdc se mccri-
tettyyn paineeseen tarpeen 
mukaan.
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Kcyttcesscsi pienikokoista varapyu-
rcc, noudata seuraavia varotoimia:

Clc missccn tapauksessa saa ylit-
tcc 80 km/h (50 mph) ajonope-
utta; suurempi nopeus voi 
vahingoittaa rengasta.
Aja tarpeeksi hitaasti, jotta vcltct 
kaikkia vaaratilanteita. Maantie-
vaarat, kuten kuopat tai roskat, 
voivat aiheuttaa vakavaa vahin-
koa varapyurclle.
Jos kcytc tctc rengasta pitkccn, 
se voi rikkoontua ja auton hallinta 
menetetccn ja seurauksena voi 
olla henkiluvahinkoja.
Clc ylitc auton maksiminimellis-
kuormaa tai kantavuutta, joka on 
merkitty pienikokoisen varapyu-
rcn sivuun.
Vcltc esteiden yli ajamista. Pieni-
kokoisen varapyurcn lcpimitta on 
pienempi kuin tavallisen renkaan, 
ja se vchentcc maavaraa noin 2,5 
mm (1 tuuman) verran, mikc voi 
johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen.
Clc vie autoa automaattiseen 
autopesuun, kun pienikokoinen 
varapyurc on asennettuna.
Clc kcytc lumiketjuja pienikokoi-
sessa varapyurcssc. Sen pienem-
mcn koon takia lumiketjut eivct 
sovi oikein. Tcmc voi vahingoittaa 
ajoneuvoa ja johtaa ketjun mene-
tykseen.
Pienikokoista varapyurcc ei saa 
asentaa etuakselille, jos ajoneu-
voa on ajettava lumessa tai jccllc.

Clc kcytc pienikokoista varapyu-
rcc missccn muussa ajoneu-
vossa, koska pyurc on erityisesti 
suunniteltu autoasi varten.
Pienikokoisella varapyurcllc on 
lyhyempi kcyttuikc kuin tavalli-
sella renkaalla. Tarkasta pieniko-
koinen varapyurcsi sccnnullisesti, 
ja vaihda kulunut pienikokoinen 
varapyurc samankokoiseen ja -
malliseen, samalle vanteelle asen-
nettuun pyurccn.
Pienikokoista varapyurcc ei saa 
kcyttcc missccn muussa ajoneu-
vossa, eikc tavallisia renkaita, tal-
virenkaita, pyurcn suojia tai 
vannerenkaita saa kcyttcc pieni-
kokoisen varapyurcn kanssa. Jos 
tcllaista kcyttuc yritetccn, ncmc 
osiot tai muut auton osat voivat 
vaurioitua.
Clc kcytc useampaa kuin yhtc 
pienikokoista varapyurcc kerral-
laan.
Clc hinaa percvaunua kun pieniko-
koinen varapyurc on kcytussc.
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Tunkin merkintc

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

* Auton tunkin merkintc voi poiketa kuvissa esitetystc. Katso tarkemmat 
tiedot tunkkiin kiinnitetystc merkinncstc.

1.Mallinimi
2. Suurin sallittu kuorma
3. Kytke seisontajarru, kun kcytct tunkkia.
4. Pyscytc moottori, kun kcytct tunkkia.
5. Clc mene tunkin varassa olevan auton alle.
6.Merkityt kohdat korin alla
7. Kun autoa nostetaan tunkilla, sen pohjalevyn on oltava suoraan nostopis-

teen alapuolella.
8. Siirrc vaihde P-asentoon (pysckuinti) autoissa.
9. Tunkkia saa kcyttcc kiintecllc, tasaisella alustalla.
10.Tunkin valmistaja

OSK3068044NR

OSK3068043NR

OSK3068045NR
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11.Valmistuspcivc
12.Edustava yritys ja sen osoite

Tunkin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

OMQ4060044L
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paikkaussarja).

Jos sinulla on tyhjc rengas 
(mukana renkaan paikkaus-
sarja). (jos kuuluu varustukseen)

Turvallista kcyttuc varten lue huo-
lellisesti tcmcn kcsikirjan ohjeet 
ennen kcyttuc ja noudata niitc.

1. Kompressori
2. Tiivistysainepullo

Renkaan paikkaussarja on tilapci-
nen renkaan korjaus, ja suositte-
lemme, ettc annat auton Kia-
jclleenmyyjcn tarkastettavaksi 
mahdollisimman pian.

HUOMIO
Yksi tiivistysaine yhdelle renkaalle
Jos kaksi tai useampia renkaita on 
tyhjentynyt, clc kcytc renkaan 
paikkaussarjaa, koska sen siscltc-
mcc tiivistysainetta voidaan kcyt-
tcc vain yhdelle tyhjclle renkaalle.

VAROITUS
Clc kcytc renkaan paikkaussarjaa 
korjataksesi puhkeamia renkaan 
sivuseincmissc. Tcmc voi aiheuttaa 
onnettomuuden renkaan pettcmi-
sen takia.

VAROITUS
Korjauta rengas mahdollisimman 
pian. Rengas voi menettcc pai-
neensa milloin tahansa sen jclkeen, 
kun se on tcytetty renkaan paik-
kaussarjalla.

Johdanto

Renkaan paikkaussarjan avulla voit 
pysyc liikkeellc, vaikka rengas puh-
keaisi.

Kompressorin ja tiivistysaineen jcr-
jestelmc tiivistcc tehokkaasti ja 
mukavasti useimmat henkiluauton 
sellaiset puhkeamat, jotka on 
aiheuttanut naula tai vastaava 
esine, ja ne tcyttcvct renkaan 
uudelleen.

Kun olet varmistanut ettc rengas on 
tcyttynyt oikein, voit ajaa renkaalla 
varovaisuutta noudattaen (enin-
tccn 200 km (120 mailin) matkan) 
80 km/h (50 mph) maksiminopeu-
della, jotta pccset huoltoasemalle 
tai rengasliikkeeseen vaihtamaan 
renkaan.

OMQ4060017
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paikkaussarja).

On mahdollista, ettc rengas ei tii-
visty kokonaan, erityisesti kun reikc 
on suuri tai sivuseinc on vaurioitu-
nut.

Renkaan ilmanpaineen menetys voi 
vaikuttaa haitallisesti renkaan suo-
rituskykyyn.

Tcstc syystc on vcltettcvc ckillisic 
ohjausliikkeitc tai muita liikkeitc, 
varsinkin jos auto on kuormattu 
raskaasti tai vedetccn percvaunua.

Renkaan paikkaussarjaa ei ole suun-
niteltu tai tarkoitettu pysyvcksi 
renkaan korjausmenetelmcksi, ja 
sitc saa kcyttcc vain yhdelle ren-
kaalle. Ohjeet ncyttcvct sinulle vai-
heittain, miten tilapcisesti tiivistcc 
puhjennut rengas yksinkertaisella ja 
luotettavalla tavalla.

Lue osa "Huomautuksia renkaan 
paikkaussarjan turvallisesta kcy-
tustc" sivulla 6-32.

VAROITUS
Clc kcytc renkaan paikkaussarjaa 
(TMK), jos rengas on vaurioitunut 
pahasti sillc tyhjcnc ajamisen tai 
riittcmcttumcn ilmanpaineen takia.
Vain renkaan kulutuspinnassa olevat 
vauriot voidaan tiivistcc TMK-ren-
kaan paikkaussarjan avulla.
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Renkaan paikkaussarjan osat

1. Nopeudenrajoituksen merkintc
2. Tiivistysainepullo ja nopeusrajoi-

tusmerkintc
3. Tcyttuletku tiivistysainepullosta 

renkaaseen
4. Liittimet ja kaapelit virtalchteen 

suoraan kytkentccn
5. Tiivistysainepullon pidike
6. Kompressori
7. ON/OFF (pcclle/pois) -kytkin
8. Painemittari, joka ncyttcc ren-

kaan tcyttupaineen
9. Venttiili renkaan tcyttupaineen 

vchentcmiseksi

* Liittimet, kaapeli ja liitcntcletku 
ovat kompressorin kotelossa.

* Noudata tarkasti mccritettyc jcr-
jestystc, muussa tapauksessa tii-
vistysaine voi paeta korkean 
paineen alaisena.

OMQ4060028
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paikkaussarja).

VAROITUS
Vanhentunut tiivistysaine
Clc kcytc renkaan tiivistysainetta 
sen vanhentumispcivcn jclkeen (ts. 
tiivisteainepakkaukseen merkityn 
pcivcn jclkeen). Tcmc voi lisctc ren-
gasvaurion riskic.

VAROITUS
Tiivistysaine

Scilytc poissa lasten ulottuvilta.
Vcltc aineen joutumista silmiin.
Ei saa niellc.

Renkaan paikkaussarjan kcyttcmi-
nen

HUOMIO
Irrota nopeusrajoitusmerkintc tiivis-
tysainepullosta, ja kiinnitc se auton 
sisclle hyvin nckyvclle paikalle, 
kuten ohjauspyurccn, muistutta-
maan siitc, ettc kuljettaja ei saa ajaa 
liian nopeasti.

1. Ravista tiivistysainepulloa.

2. Irrota tiivistysainepullon korkki ja 
kierrc liitcntcletku tiivistysaine-
pullon liittimeen.

OMQ4060006

OMQ4060029
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Jos sinulla on tyhjc rengas (mukana renkaan
paikkaussarja).

3. Tarkista, ettc venttiili kompresso-
rilla on lukittu.

4. Kierrc viallisen renkaan venttiilin 
korkki auki, ja kierrc tiivistysaine-
pullon tcyttuletku venttiiliin.

HUOMIO
Asenna tiivistysaineen tcyttuletku 
tiukasti venttiiliin. Jos niin ei tehdc, 
tiivistysaine voi virrata taaksepcin ja 
mahdollisesti tukkia tcyttuletkun.

5. Varmista, ettc kompressori kyt-
ketccn pois pccltc, asentoon 0.

6. Liitc kompressori auton schkulii-
tcntccn kaapelin ja liittimien 
avulla.

7. Laita MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike tai virtalukko 
ON-asentoon.

8. Kytke kompressori pcclle ja anna 
sen kcydc 5~7 minuuttia tiivistys-
aineen tcyttcmiseksi oikeaan pai-
neeseen. (Katso osaa "Renkaat ja 
vanteet" sivulla 7-54). Renkaan 
tcyttupaine tcytun jclkeen ei ole 
tcrkec, mutta se on tarkistet-
tava/korjattava myuhemmin. 
Varo ettet ylitcytc rengasta ja 
pysy etccllc renkaasta, kun tcy-
tct sitc. Kun rengas ja vanne ovat 
vaurioituneet, clc oman turvalli-
suutesi takia kcytc renkaan paik-
kaussarjaa.

VAROITUS
Jos rengaspaine on alle 
26psi(180kPa), autoa ei saa ajaa. 
Rengas voi aiheuttaa onnettomuu-
den.

OMQ4H060015

OMQ4H060007

OMQ4040076L
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paikkaussarja).

9. Kytke kompressori pois pccltc.
10.Irrota tiivistysaineen tcyttulet-

kut tiivistepullon liitcnnuistc ja 
renkaan venttiilistc. Kcytun jcl-
keen tiivistysainepullo ja komp-
ressori on jctettcvc kiinni yhteen.

Palauta renkaan paikkaussarja scily-
tyspaikkaansa autossa.

VAROITUS
Hiilimonoksidi
Clc jctc autoasi kcyntiin pitemmcksi 
aikaa huonosti tuuletetulle alueelle. 
Voi aiheutua hiilimonoksidimyrky-
tys ja tukehtuminen.

Tiivistysaineen levittcminen

Aja vclittumcsti noin 7~10 km 
(4~6 mailia tai noin 10 minuuttia), 
jotta tiivistysaine jakautuu ren-
kaassa tasaisesti.

HUOMIO
Clc ylitc 80 km/h (50 mph) nope-
utta. Jos mahdollista, clc hidasta 
nopeutta alle 20 km/h:n.
Jos ajon aikana havaitset epctaval-
lista tcrincc, ajon hciriuitc tai melua, 
vchennc nopeuttasi ja aja varovai-
sesti, kunnes voit turvallisesti siirtyc 
tien sivuun. Pyydc apuun tiepalvelu 
tai hinausauto.
Renkaan paikkaussarjan kcyttcmi-
nen voi liata renkaan tiivisteaineella. 
Irrota tiivisteaineen likaama rengas 
ja tarkistuta auto ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Renkaan tcyttupaineen tarkistus
1. Ajettuasi noin 7~10 km (4~6 mailia 

tai noin 10 minuuttia) pyschdy 
turvalliseen paikkaan.

2. Yhdistc kompressorin tcyttuletku 
suoraan renkaan venttiiliin.

OMQ4060011

OMQ4H060005
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Jos sinulla on tyhjc rengas (mukana renkaan
paikkaussarja).

3. Liitc kompressori auton schkulii-
tcntccn kaapelin ja liittimien 
avulla.

4. Sccdc renkaan tcyttupaine ren-
kaalle suositeltuun paineeseen.
Kun sytytysvirta on kytketty 
pcclle, toimi seuraavasti.

Rengaspaineen nostamiseksi: 
Kytke kompressori pcclle. Tar-
kista tcmcnhetkinen tcyttu-
paine kytkemcllc kompressorin 
hetkeksi pois pccltc.
Rengaspaineen laskemiseksi: 
Kierrc venttiili kompressorille.

VAROITUS
Clc anna kompressorin kcydc 
pitempccn kuin 10 minuuttia, 
muussa tapauksessa se ylikuume-
nee ja voi vaurioitua.

HUOMIO
Jos tcyttupaine ei pysy, aja autolla 
toisen kerran, ks. kohta "Tiivistysai-
neen levittcminen" sivulla 6-31. 
Toista sitten vaiheet 1 4.
Renkaan paikkaussarja ei ehkc toimi 
hyvin rengasvaurioille, jotka ovat 
suurempia kuin noin 4 mm (0,16 
tuumaa).
Suosittelemme, ettc otat yhteyttc 
lchimpccn ammattikorjaamoon, jos 
rengasta ei saada liikennekuntoon 
renkaan paikkaussarjan avulla.

VAROITUS
Renkaan tcyttupaineen on oltava 
vchintccn 180 kPa (26 psi). Jos se ei 
ole, clc jatka ajamista. Pyydc apuun 
tiepalvelu tai hinausauto.

HUOMAA
Kun asennat takaisin autoon korja-
tun tai vaihdetun renkaan ja van-
teen, kiristc pyurcn 
kiinnitysmutterit kiristysmoment-
tiin 11~13 kgf6m (79~94 lbf6ft).

Huomautuksia renkaan paikkaus-
sarjan turvallisesta kcytustc

Pysckui autosi tien sivuun, jotta 
pystyt tyuskentelemccn renkaan 
paikkaussarjan kanssa poissa lii-
kenteestc. Sijoita varoituskolmio 
nckyvclle paikalle, tiedottaaksesi 
ohittavia ajoneuvoja sijainnistasi.
Jotta voit varmistaa, ettc auto ei 
liiku, vaikka olet tasamaalla, kytke 
aina seisontajarru.
Kcytc TMK:ta (renkaan paikkaus-
sarjaa) vain auton renkaiden tii-
vistcmiseen/tcyttcmiseen. Clc 
kcytc moottoripyurien, polkupyu-
rien tai minkccn muun tyyppisille 
renkaille.
Clc poista mitccn vierasesineitc, 
kuten nauloja tai ruuveja, jotka 
ovat tunkeutuneet renkaaseen.
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paikkaussarja).

Ennen renkaan paikkaussarjan 
kcyttuc, lue tiivistysainepullolle 
painetut varoitukset,
Jos auto on ulkona, jctc moottori 
kcyntiin. Muussa tapauksessa 
kompressorin kcyttu voi tyhjen-
tcc auton akun.
Clc koskaan jctc TMK:ta (renkaan 
paikkaussarjaa) ilman valvontaa, 
kun se on kcytussc.
Clc jctc kompressoria kcyntiin 
pitemmcksi aikaa kuin 10 minuu-
tiksi, tai se voi ylikuumentua.
Clc kcytc TMK:ta (renkaan paik-
kaussarjaa), jos ympcristun lcm-
putila on alle -30 /C (-22 /F).
Kun rengas ja vanne ovat vaurioi-
tuneet, clc oman turvallisuutesi 
takia kcytc renkaan paikkaussar-
jaa.

Tekniset tiedot
Jcrjestelmc jcnnite: DC 12 V
Kcyttujcnnite: DC 12 V
Ampeeriluokitus: maksimi 15 A
Sopiva kcyttulcmputila: -30 - 70 
/C (-22 - 158 /F)
Maksimikcyttupaine: 7 bar (101 
psi)
Koko
- Kompressori: 150 x 130 x 60 

mm (5,9 x 5,1 x 2,4 tuumaa)
- Tiivistysainepullo: 115,3 x 87,3 

w mm (4,5 x 3,4 w tuumaa)
- Kompressorin paino: 620 g 

(1,36 lbs)

- Tiivisteaineen mccrc: 400 ml 
(24.4 cu. in.)

* Tiivisteaine ja varaosat ovat saa-
tavissa valtuutetulta auto- tai 
rengaskauppiaalta. Tyhjct tiivis-
teainepullot on hcvitettcvc kodin 
jctteiden mukana. Tiivisteaineen 
nestejccmc tulee antaa auton tai 
renkaiden myyjcn hcvitettcvcksi 
paikallisten jctteiden kcsittely-
mccrcysten mukaisesti.
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Hinaus

Hinaus

Hinauspalvelu

[1]: pyurcvaunut

Jos hctchinaus on tarpeen, suosit-
telemme, ettc sen tekee valtuu-
tettu Kia-jclleenmyyjc tai 
kaupallinen hinauspalvelu. Oikeat 
noston ja hinauksen menetelmct 
ovat vclttcmcttumic auton vahin-
goittamisen vclttcmiseksi. Pyurc-
vaunujen (1) tai lava-alustojen 
kcyttuc suositellaan.

Nelivetoautoja on hinattava pyurct 
nostettuna ja pyurcvaunuilla tai 
alustalaitteistolla, joissa kaikki pyu-
rct ovat irti maasta.

HUOMIO
Nelivetoautoa ei saa koskaan hinata 
pyurct maassa. Siitc voi seurata 
vakavia vahinkoja voimansiirtoakse-
listolle tai AWD-jcrjestelmclle.

FWD-autojen kohdalla on sallittua 
hinata autoa takapyurct maassa 
(ilman pyurcvaunuja) ja etupyurct 
irti maasta.

Jos jokin kuormatuista pyuristc tai 
jousituksen osista on vaurioitunut, 
tai autoa hinataan etupyurct 
maassa, kcytc pyurcvaunuja etu-
pyurien alla.

Kun hinausliikkeen auto hinaa autoa 
eikc pyurcvaunuja voida kcyttcc, on 
aina nostettava auton etuosa, ei 
takaosaa.

OMQ4H060008

OMQ4H060011

OMQ4H060010
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HUOMIO
Clc hinaa autoa taaksepcin etu-
pyurct maassa, koska se voi vau-
rioittaa autoa.
Clc hinaa silmukkatyyppisillc 
varustella. Kcytc pyurien nostoa 
tai lava-alustaa.

Kun hinaat autoasi hctctilanteessa 
ilman pyurcvaunuja:
1. Aseta virta-avain tai MOOTTORIN 

KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ACC-asentoon.

2. Siirrc vaihde N (vapaa) -asentoon.
3. Vapauta kcsijarru.

HUOMIO
Jos et laitetta asentoon N (vapaa), 
vaihteistoon voi tulla siscisic vikoja.

Irrotettava hinauskoukku (jos kuu-
luu varustukseen)

Edessc

Takana

1. Avaa takaluukku ja ota hinaus-
koukku tyukalukotelosta.

2. Irrota aukon kansi painamalla 
kannen alaosaa (edessc) tai ala-
osaa (takana) puskurissa.

3. Asenna hinauskoukku kiertcmcllc 
sitc myutcpcivccn reikccnsc, 
kunnes se on tcysin kiinnittynyt.

4. Poista hinauskoukku ja asenna 
kansi takaisin kcytun jclkeen.

Hinaus hctctilanteessa

Edessc

OMQ4060022
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Hinaus

Takana

Jos hinaus on tarpeen, suositte-
lemme, ettc annat sen valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn tai kaupallisen 
hinauspalvelun tehtcvcksi.

Jos hinauspalvelua ei ole saatavana 
hctctilanteessa, autoa voidaan 
hinata tilapcisesti vaijerilla tai ket-
julla, joka kiinnitetccn hctchinaus-
koukkuun auton etuosan (tai 
takaosan) alle. Noudata ccrim-
mcistc varovaisuutta, kun hinaat 
autoa. Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamassa sitc ja kcyttcmcssc jar-
ruja.

Hinaamista ncin voidaan tehdc vain 
kovapintaisilla teillc, vain lyhyitc 
matkoja ja hitaalla nopeudella. Pyu-
rien, akselien, voimansiirron, ohjauk-
sen ja jarrujen on kaikkien myus 
oltava hyvcssc kunnossa.

Clc kcytc hinauskoukkuja auton 
vetcmiseen pois mudasta, hie-
kasta tai muista tilanteista, joista 
autoa ei voi ajaa pois sen omalla 
voimalla.

Vcltc hinaamasta ajoneuvoa, joka 
on raskaampi kuin hinaaja.
Molempien autojen kuljettajien on 
viestittcvc toistensa kanssa jat-
kuvasti.

HUOMIO
Kiinnitc vetohihna hinauskouk-
kuun.
Ajoneuvon muun osan kuin hina-
uskoukkujen kcyttcminen hinaa-
miseen voi vahingoittaa 
ajoneuvon koria.
Kcytc vain erityisesti autojen 
hinaamiseen tarkoitettua kaapelia 
tai ketjua. Kiinnitc kaapeli tai ketju 
varmasti vetokoukkuun.
Kiihdytc ja hidasta autoa hitaasti 
ja vchittcin samalla scilyttcen 
hinauskuyden tai ketjun jcnnityk-
sen liikkeellelchdun tai ajon 
aikana, muussa tapauksessa 
hinauskoukut tai autot voivat 
vaurioitua.

Tarkista ennen hctchinausta, 
ettei koukku ole rikkoutunut tai 
vaurioitunut.
Kiinnitc hinauskuysi tai ketju tiu-
kasti koukkuun.
Clc nykcise koukkua. Sovella sitc 
tasaisesti ja tasaista voimaa 
kcyttcmcllc.
Koukun vaurioitumisen estcmi-
seksi, clc vedc sivulta tai pystys-
uorassa kulmassa. Vedc aina 
suoraan eteenpcin.

OMQ4060025
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VAROITUS
Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun hinaat autoa.

Vcltc ckillisic liikkeelle lchtujc tai 
ailahtelevia suunnanvaihtoja, 
jotka voivat aiheuttaa liiallista 
rasitusta hinauskoukulle ja hina-
uskaapelille tai ketjulle. Koukku ja 
hinauskaapeli tai ketju voivat rik-
koutua ja aiheuttaa vakavia vam-
moja tai vaurioita.
Jos toimintakyvytun ajoneuvo ei 
liikahda, clc jatka hinaamista vcki-
sin. Suosittelemme pyytcmccn 
apua valtuutetulta Kia-jclleen-
myyjcltc tai kaupalliselta hinau-
sautohuollolta.
Hinaa ajoneuvoa niin suorasuun-
taisesti kuin mahdollista.
Pidc loitolla ajoneuvosta hinauk-
sen aikana.

Kcytc alle 5 m (16 jalkaa) pitkcc 
vetohihnaa. Kiinnitc valkoinen tai 
punainen vaate (noin 30 cm (12 
tuumaa) levec) hihnan keskelle, 
jotta se on helpompi havaita.
Aja varovasti, jotta vetohihna ei 
luystyisi hinauksen aikana.
Kuljettajan on oltava hinattavassa 
ajoneuvossa ohjatakseen ja jar-
ruttaakseen sitc, eikc muita mat-
kustajia saa olla sen kyydissc 
kuljettajan liscksi.

Hctchinaustoimenpiteet
Aseta virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ACC-asentoon, jotta ohjauspyurc 
ei lukkiudu.
Siirrc vaihde N (vapaa) -asentoon.
Vapauta seisontajarru.
Autoa on hinattava alle 25 km/h 
(16 mph) nopeudella ja alle 20 km 
(12 mailin) matka.
Paina jarrupoljinta tavallista voi-
makkaammin, sillc jarrujen suori-
tuskyky on heikompi.

OMQ4060018
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Hctcvarusteet

Ohjausvoimaa tarvitaan enem-
mcn, koska ohjaustehostin ei ole 
kcytussc.
Jos ajat alas pitkcc mckec, jarrut 
voivat ylikuumeta ja jarruteho voi 
laskea. Pyschdy usein ja anna jar-
rujen jcchtyc.

HUOMIO
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Jos autoa hinataan kaikki neljc 
pyurcc maassa, sitc on vedettcvc 
edestc. Varmista, ettc vaihde on 
vapaalla. Varmista, ettc ohjaus-
pyurc ei ole lukossa, kccntcmcllc 
virta-avain ACC-asentoon. Kuljet-
tajan tcytyy olla hinattavassa 
autossa ohjaamassa ja jarrutta-
massa.
Jotta automaattivaihteisto/kak-
soiskytkinvaihteisto ei kcrsi suuria 
vahinkoja, nopeus ei saa olla yli 15 
km/h (10 mph) eikc matka yli 1,5 
km (1 maili)
Ennen hinausta tarkista auto-
maattivaihteisto/kaksoiskytkin-
vaihteisto auton alta 
nestevuotojen varalta. Jos auto-
maattivaihteiston/kaksoiskytkin-
vaihteiston neste vuotaa, on 
kcytettcvc hinausalustaa tai pyu-
rcvaunua.

Hctcvarusteet (jos kuuluu 
varustukseen)

Autossa on hctcvarusteita kcytet-
tcvcksi hctctilanteissa.

Palosammutin (jos kuuluu varus-
tukseen)

Jos syttyy pieni tulipalo ja osaat 
kcyttcc sammutinta, seuraa ncitc 
vaiheita huolella.
1. Vedc sammuttimen ylcosasta 

pois varmistussokka, joka estcc 
kahvan painamisen vahingossa.

2. Suuntaa suutin kohti tulen juuri-
kohtaa.

3. Seiso noin 2,5 m (8 jalan) etcisyy-
dellc tulesta, ja purista kahvaa, 
jotta sammutin purkautuu. Jos 
vapautat kahvan, purkautuminen 
loppuu.

4. Liikuta suutinta edestakaisin tulen 
juuressa. Kun tuli ncyttcc sam-
muneen, valvo sitc tarkasti, koska 
se voi syttyc uudelleen.

Ensiapupakkaus (jos kuuluu varus-
tukseen)

Ensiapupakkauksessa on joitain tar-
peita, kuten sakset, sidostarpeita 
jne. antamaan ensiapua vammautu-
neelle henkilulle.
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Varoituskolmio (jos kuuluu varus-
tukseen)

Laita heijastava varoituskolmio tielle 
varoittamaan saapuvaa liikennettc 
hctctapauksissa, kuten silloin, kun 
auto on pyschtynyt tienreunaan 
jonkin vian takia.

Rengaspainemittari (jos kuuluu 
varustukseen)

Renkaiden paine laskee normaalisti 
hieman pcivittcisessc kcytussc, ja 
sinun on ehkc liscttcvc jonkin verran 
ilmaa sccnnullisesti, tcmc ei yleensc 
ole merkki vuotavasta renkaasta, 
vaan normaalia kulumista. Tarkista 
rengaspaineet aina kun renkaat ovat 
kylmic, koska rengaspaine kasvaa 
lcmputilan noustessa.

Tarkista rengaspaineet seuraavasti;
1. Kierrc auki tcyttuventtiilin korkki, 

joka luytyy vanteen kehcltc.
2. Paina ja pidc mittaria renkaan 

venttiilic vasten. Jonkin verran 
ilmaa vapautuu, kun aloitat, ja 
vuoto jatkuu, jos et paina mittaria 
tiukasti kiinni.

3. Luja, vuotamaton tyuntu aktivoi 
mittarin.

4. Lue rengaspaine mittarista nch-
dcksesi, onko se korkea vai 
matala.

5. Sccdc renkaiden paine mccritet-
tyyn arvoon. Katso kohta "Ren-
kaat ja vanteet" sivulla 7-54.

6. Asenna tcyttuventtiilin korkki 
takaisin paikoilleen.

Yleiseurooppalainen eCall-jcr-
jestelmc (jos kuuluu varustuk-
seen)

1. Liikenneonnettomuus
2. Langaton verkko
3. Hctckeskus (PSAP)
4. Pelastus

Auto on varustettu laitteella*1, jolla 
on yhteys yleiseurooppalaiseen 
eCall-jcrjestelmccn hctcpuheluiden 
vclittcmiseksi avustustoimintatii-
meille. Yleiseurooppalainen eCall-
jcrjestelmc on automaattinen hctc-
puhelinpalvelu, jossa Euroopan 
maanteillc sattuneen liikenneonnet-
tomuuden tai muun tapaturman*2 
yhteydessc soitetaan hctcpuhelu. 
(vain maissa, joissa tcmc jcrjes-
telmc on kcytussc)

Jcrjestelmcn avulla saa yhteyttc 
hctckeskuksen virkailijaan, jos 
Euroopan maanteillc sattuu onnet-
tomuus. (Vain maissa, joissa tcmc 
jcrjestelmc on kcytussc.)

OSP2069020L
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Yleiseurooppalainen eCall-jcrjestelmc

Yleiseurooppalainen eCall-jcrjes-
telmc antaa hctckeskukselle (PSAP) 
sellaisia tietoja, kuten auton sijainti, 
tyyppi, VIN-numero (ajoneuvon tun-
nusnumero) omistajan kcsikirjassa, 
takuussa ja huoltokirjassa mccrite-
tyissc olosuhteissa.

Kun yleiseurooppalaisen eCall-jcr-
jestelmccn tallennetut tiedot on 
toimitettu hctckeskukseen kuljetta-
jan ja matkustajien auttamiseksi 
sopivalla pelastustoimilla, tiedot 
poistetaan, kun pelastusoperaatio 
on tehty.

*1. Yleiseurooppalainen eCall-laite 
omistajan kcsikirjassa tarkoittaa 
autoon asennettua laitetta, joka 
antaa yhteyden yleiseurooppalai-
seen eCall-jcrjestelmccn.

*2. Muut onnettomuudet  tarkoit-
tavat kaikkia liikenneonnettomuuk-
sia Euroopan maanteillc (vain 
maissa, joissa tcmc jcrjestelmc on 
kcytussc), joissa tapahtuu henkilu-
vahinkoja ja /tai tarvitaan apua. Jos 
jokin onnettomuus rekisteruidccn, 
auto on pyscytettcvc, paina sitten 
SOS-painiketta (painikkeen sijainti 
on esitetty kuvassa omistajan kcsi-
kirjan kappaleessa Yleiseurooppa-
lainen eCall-jcrjestelmc (JOS 
KUULUU VARUSTEISIIN) ). Puhelun 
yhteydessc jcrjestelmc kercc tie-
toja autosta (josta puhelu lchtee), 
tcmcn jclkeen auto saa yhteyden 

hctckeskuksen (PSAP) virkailijaan, 
jotta hctcpuhelun syyn voi kertoa.

Autossa olevan eCall-jcrjestelmcn 
kuvaus

Auton asennetun 112-pohjaisen 
eCall-jcrjestelmcn yleiskuvaus, 
kcyttu ja toiminta on esitetty tcssc 
osassa. Autoon asennettu 112-poh-
jainen eCall-jcrjestelmc on yleishyu-
dyllinen palvelu ja se on 
kcytettcvissc maksutta.

Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-jcrjestelmc on oletusarvona 
aktivoitu. Se aktivoituu automaatti-
sesti auton anturien avulla, jos sat-
tuu vakava onnettomuus.

Se laukeaa myus automaattisesti, 
kun auto on varustettu TPS-jcrjes-
telmcllc, joka ei toimi vakavassa 
onnettomuustapauksessa.

Autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-jcrjestelmcn voi laukaista tar-
vittaessa manuaalisesti. Katso jcr-

OMQ4060047FI
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jestelmcn aktivoiminen 
manuaalisesti tcstc osasta.

Jos jokin kriittinen jcrjestelmcn vika 
estcc 112-pohjaisen eCall-jcrjestel-
mcn toiminnan, auton matkustajat 
saavat seuraavan varoituksen: 
katso tctc osaa.

Tietoja tietojenkcsittelystc

Kaikki autoon asennetun 112-poh-
jaisen eCall-jcrjestelmcn kautta 
saadut henkilutiedot kcsitellccn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
scctcmien tietosuojadirektiivien 95/
46/EY (1) ja 2002/58/EY (2) 
mukaan, ja erityisesti henkiluille 
vclttcmcttumien henkilutietojen 
suojauksen osalta direktiivin 95/46/
EY artiklan 7(d) mukaan (3).

Tcllaisten tietojen kcsittely on rajoi-
tettu tiukasti Euroopan yhteiseen 
112-hctcnumeroon saapuvien 
eCall-hctcpuheluiden kcsittelyyn.

Tietojen tyypit ja niiden vastaanot-
tajat

Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-jcrjestelmc voi kerctc ja kcsi-
tellc vain seuraavia tietoja:

Auton tunnusnumero
Auton tyyppi (henkiluauto tai 
kevyt hyutyajoneuvo)
Auton kcyttuvoiman varastointi-
tapa (bensiini/diesel/CNG/LPG/
schku/vety)

Auton sijaintipaikkaa ja ajosuun-
taa koskevat tiedot
Jcrjestelmcn aktivoitumisen loki-
tiedosto ja aikaleima
Kaikki lisctiedot (jos koskee): Ei 
koske

Autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-jcrjestelmcn kcsittelemien 
tietojen vastaanottajat ovat asiaan-
kuuluvia julkisia hctckeskuksia, jotka 
niiden sijaintimaan julkiset viran-
omaiset ovat nimenneet ottamaan 
vastaan ja kcsittelemccn Euroopan 
yhteisen 112-hctcnumeron vclityk-
sellc saapuvia eCall-puheluita. Lisc-
tietoja (jos saatavissa): Ei koske
1. Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton 24. lokakuuta 1995 scctcmc 
direktiivi 95/46/EY, joka koskee 
henkiluiden yksityisyyden suoje-
lua henkilutietojen kcsittelyn ja 
niiden vapaan liikkumisen suhteen 
(OJ L 281, 23.11.1995, s. 31).

2. Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton 12. heinckuuta 2002 scc-
tcmc direktiivi 2002/58/EY, joka 
koskee henkilutietojen kcsittelyc 
ja yksityisyyden suojaa schkuisen 
viestinncn alalla (yksityisyyden 
suojaus schkuisen viestinncn 
alalla) (OJ L 201, 31.7.2002, s. 37).

3. Direktiivi 95/46/EY on kumottu 
Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksella (EU) 2016/679, 
27.4.2016, joka koskee luonnollis-
ten henkiluiden yksityisyyden 
suojelua henkilutietojen kcsitte-
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lyn ja niiden vapaata liikkumista 
(Yleinen tietosuoja-asetus) (OJ L 
119, 4.5.2016, s. 1). Mccrcys voi-
massa 25. toukokuuta 2018 lch-
tien.

Tietojen kcsittelyjcrjestelyt

Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-jcrjestelmcn on suunniteltu 
siten, ettc jcrjestelmcn muistissa 
olevat tiedot eivct ole tavoitetta-
vissa jcrjestelmcn ulkopuolelta, 
ennen kuin eCall-puhelu aloitetaan. 
Lischuomautuksia (jos on): Ei koske

Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-jcrjestelmc on suunniteltu 
siten, ettc sitc ei voi jcljittcc eikc 
sitc jcljitetc jatkuvasti sen normaa-
lissa kcyttutilassa. Lischuomautuk-
sia (jos on): Ei koske

Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-jcrjestelmc on suunniteltu 
siten, ettc jcrjestelmcn siscinen 
muisti tyhjennetccn automaatti-
sesti jatkuvasti.

Auton paikkatiedot pccllekirjoite-
taan jatkuvasti auton jcrjestelmcn 
sisciseen muistiin siten, ettc muis-
tissa on aina enintccn kolme viimei-
sintc ajantasaista paikkatietoa, 
jotka tarvitaan jcrjestelmcn nor-
maaliin toimintaan.

Autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-jcrjestelmcn tapahtumalokia 
ei scilytetc pidempccn kuin se on 
vclttcmctuntc eCall-hctcpuhelujen 
kcsittelemiseksi eikc missccn 
tapauksessa yli 13 tuntia siitc 
lukien, kun hctcpuhelu soitettiin. 
Lischuomautuksia (jos on): Ei koske

Tapoja, joilla rekisteruity henkilu voi 
kcyttcc oikeuksiaan

Rekisteruidyllc (auton omistajalla) 
on oikeus pccstc katsomaan tieto-
jaan ja halutessaan vaatia niiden 
korjaamista, poistamista tai niiden 
kcsittelyn estcmistc, jos kcsittely ei 
vastaa direktiivin 95/46/EY mccrc-
yksic. Tietoja saaneille kolmansille 
osapuolille on ilmoitettava tcllaisista 
korjauksista, poistoista tai kielloista 
tcmcn direktiivin mukaisesti, ellei se 
osoittaudu mahdottomaksi tai siitc 
aiheutuu kohtuutonta vaivaa.

Rekisteruity voi esittcc valituksen 
toimivaltaiselle tietosuojaviran-
omaiselle, jos hcn katso, ettc henki-
lutietojen kcsittelyssc on loukattu 
hcnen oikeuksiaan.

Ota yhteyttc kcsittelyyn pccsy-
pyynnustc vastaavaan tahoon (jos 
on): Ei koske
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Yleiseurooppalainen eCall-jcrjes-
telmc

Yleiseurooppalaisen eCall-jcrjestel-
mcn osat, jotka on asennettu mat-
kustamoon:
1.Mikrofoni
2. SOS-painike
3. LED

SOS-painike: Kuljettaja/matkustaja 
soittaa hctcpuhelun hctckeskuk-
seen painamalla painiketta.

Merkkivalo: Punainen ja vihrec 
merkkivalo syttyy noin 3 sekunniksi, 
kun virta-avain kccnnetccn ON-
asentoon. Tcmcn jclkeen ne sam-
muvat jcrjestelmcn normaalikcy-
tussc.

Jos jcrjestelmcssc on ongelmia, LED 
palaa edelleen punaisena.

Automaattinen onnettomuusra-
portointi
1. Jcrjestelmcn toiminta onnetto-

muustapauksessa.

2. Yhteys hctckeskukseen (PSAP)

3. Hctcpalvelut

Yleiseurooppalainen eCall-laite soit-
taa hctcpuhelun automaattisesti 
hctckeskukseen (PSAP) saadakseen 
asianmukaista pelastuspalvelua 
auto-onnettomuuden takia.

Asianmukaisten pelastuspalvelujen 
ja tavun saamiseksi yleiseurooppa-
lainen eCall-jcrjestelmc lchettcc 
onnettomuustiedot automaatti-
sesti hctckeskukseen (PSAP), kun 
liikenneonnettomuus on havaittu.

OMQ4070074L
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Tcssc tapauksessa hctcpuhelua ei 
voi keskeyttcc painamalla SOS-pai-
niketta ja yleiseurooppalainen eCall-
jcrjestelmc pysyy yhteydessc, kun-
nes puhelun vastaanottava pelas-
tuspalvelun virkailija katkaisee 
hctcpuhelun.

Lievemmissc liikenneonnettomuuk-
sissa yleiseurooppalainen eCall-jcr-
jestelmc ei soita hctcpuhelua. 
Hctcpuheluita voi soittaa kuitenkin 
myus kcsin painamalla SOS-paini-
ketta.

HUOMIO
Jcrjestelmc ei toimi, jos mobiiliyh-
teys ei toimi ja GPS- ja Galileo-sig-
naalit puuttuvat.

Kcsin tehtcvc onnettomuusilmoi-
tus

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa 
hctcpuhelun hctckeskukseen 
(PSAP) kcsin painamalla SOS-paini-
ketta saadakseen yhteyden tarvit-
taviin pelastuspalveluihin.

Yleiseurooppalaisen eCall-jcrjestel-
mcn kautta soitetun hctcpuhelun 
voi perua painamalla SOS-paini-
ketta uudelleen ennen puhelun 
yhdistymistc.

Kun hctcpuhelu on aktivoitu 
manuaalisesti (asiaan kuuluville 
pelastuspalveluille ja tukeen), ylei-
seurooppalainen eCall-jcrjestelmc 
lchettcc liikenneonnettomuuden ja/
tai muun onnettomuuden tiedot 
automaattisesti hctckeskuksen 
(PSAP) virkailijalle (hctcpuhelun 
aikana), kun SOS-painiketta paine-
taan.

Jos kuljettaja tai matkustaja painaa 
SOS-painiketta vahingossa, sen voi 
perua painamalla painiketta uudes-
taan 3 sekunnin kuluttua. Sen jcl-
keen puhelua ei voi perua.

1

2
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Jos sattuu liikenneonnettomuus tai 
muu onnettomuus ja hctcpuhelu on 
aktivoitava, on toimittava seuraa-
valla tavalla:
1. Pyscytc auto liikennesccntujen 

mukaan taataksesi oman ja mui-
den tienkcyttcjien turvallisuuden.

2. Paina SOS-painiketta, kun painat 
rekisteruintilaitteen SOS-paini-
ketta langattomassa puhelinver-
kossa, auton minimitiedot ja 
sijainti otetaan talteen laitteen 
teknisten edellytysten mukai-
sesti.
Tcmcn jclkeen saat yhteyttc ylei-
seurooppalaisen eCall-jcrjestel-
mcn virkailijaan hctcpuhelun 
aiheiden selvittcmiseksi.

3. Kun hctcpuhelun aiheet on selvi-
tetty hctckeskuksen (PSAP) vir-
kailija lchettcc paikalle 
pelastuspalveluita ja lopettaa 
hctcpuhelun.

Jos hctcpuhelua ei tehdc tcmcn yllc 
esitetyn menettelytavan mukaan, 
hctcpuhelua pidetccn virheellisenc.

VAROITUS
Yleiseurooppalaisen eCall-jcrjestel-
mcn virransyuttu tapahtuu akusta

Yleiseurooppalaisen eCall-jcrjes-
telmcn akku antaa virtaa tunnin 
ajan, mikcli auton pccvirta on kat-
kennut turmcyksen vuoksi hctcti-
lanteessa.

Yleiseurooppalainen eCall-jcrjes-
telmcn akku on vaihdettava 3 
vuoden vclein.

LED palaa punaisena (jcrjestelmcn 
toimintahciriu)
Jos punainen LED palaa normaalissa 
ajo-olosuhteissa, se on merkki ylei-
seurooppalaisen eCall-jcrjestelmcn 
toimintahciriustc. Tarkistuta ylei-
seurooppalainen eCall-jcrjestelmc 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn luona 
heti. Muuten autoon asennetun 
yleiseurooppalaisen eCall-laitteen 
toimintaa ei voida taata. Auton 
omistaja on vastuussa seurauksista, 
jotka johtuvat siitc, ettc yllc esitet-
tyjc ehtoja ei noudateta.
Luvatta tehty poisto tai muutos
Yleiseurooppalainen eCall-jcrjes-
telmc soittaa pelastuspalveluun 
avun saamiseksi. Ncin ollen kaikki 
muutokset ja poistot yleiseurooppa-
laisen eCall-jcrjestelmcn asetuksiin 
voivat vaikuttaa ajoturvallisuuteesi. 
Se voi aiheuttaa myus virheellisen 
hctcpuhelun hctckeskukseen 
(PSAP). Ncin ollen pyydcmme, ettc 
sinc itse tai joku muu taho ette tee 
muutoksia autoon asennetun ylei-
seurooppalaisen eCall-jcrjestelmcn 
asetuksiin.
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Moottoritila

Smartstream G2.5 (bensiini)

Smartstream G3.5 (bensiini)

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu
2. Jarrunestesciliu
3. Ilmansuodatin
4.Moottoriuljyn tcyttukorkki
5.Moottoriuljyn mittatikku
6. Tuulilasinpesijcn nestesciliu
7. Sulakerasia

8. Akun miinus-napa
9. Akun plus-napa
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Smartstream D2.2 (Diesel)

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu
2. Jarrunestesciliu
3. Ilmansuodatin
4.Moottoriuljyn tcyttukorkki
5.Moottoriuljyn mittatikku
6. Tuulilasinpesijcn nestesciliu
7. Sulakerasia
8. Akun miinus-napa
9. Akun plus-napa
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Huoltopalvelut

Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta estccksesi autosi vaurioitu-
misen ja oman loukkaantumisesi 
aina, kun teet huolto- tai tarkastus-
tehtcvic.

Puutteellinen, epctcydellinen tai 
riittcmctun huolto voi aiheuttaa 
autoosi toimintaongelmia, jotka voi-
vat johtaa auton vaurioitumiseen, 
onnettomuuteen tai henkiluvahin-
koihin.

Omistajan vastuu

HUOMAA
Huoltopalvelut ja tietojen scilytys 
ovat omistajan vastuulla.

Onko ajoneuvosi huollettu ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Sinun on scilytettcvc asiakirjat, 
jotka osoittavat, ettc autollesi on 
tehty asianmukaiset huollot seuraa-
vien sivujen huoltotaulukoiden 
mukaisesti.

Tarvitset ncitc tietoja osoittaaksesi 
vaatimuksenmukaisuuden noudat-
tamisen autosi takuun huolto- ja 
kunnossapitovaatimusten suhteen.

Yksityiskohtaiset takuutiedot luyty-
vct "takuu- ja huoltokirjassa .

Takuu ei kata ajoneuvon takuuai-
kana tehtyjc korjauksia ja scctujc, 
jotka aiheutuvat virheellisestc huol-
losta tai vaadittujen huoltojen lai-
minlyunneistc.

Omistajan huollon varotoimet

Kehno tai puutteellinen huolto voi 
johtaa ongelmiin. Tcmc osa antaa 
ohjeita vain huoltotoimenpiteistc, 
jotka on helppo suorittaa.

HUOMAA
Virheellinen omistajan tekemc 
huolto takuuaikana voi vaikuttaa 
takuun kattavuuteen. Katso lisctie-
toja erillisestc ajoneuvon mukana 
toimitetusta "takuu- ja huoltokir-
jasta . Jos olet epcvarma joistain 
huolto- tai kunnossapitotoimenpi-
teistc, vie jcrjestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Huoltotyut

Auton huoltaminen voi olla vaaral-
lista. Voit loukkaantua vakavasti 
suorittaessasi joitain huoltotoi-
menpiteitc. Jos sinulla ei ole riittc-
vcc tietcmystc ja kokemusta tai 
sopivia tyukaluja ja laitteita tyun 
suorittamiseen, anna huoltotyut 
ammattikorjaamon tehtcvcksi. 
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Huoltopalvelut

Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
Konepellin alla tyuskentely moot-
torin kcydessc on vaarallista. Se 
on vielckin vaarallisempaa, jos 
kcytct koruja tai luysic vaatteita. 
Ne voivat takertua liikkuviin osiin 
ja aiheuttaa vammoja.
Tcmcn vuoksi, jos sinun on pakko 
pitcc moottori kcynnissc tyus-
kennellesscsi moottoritilassa, 
poista kaikki korut (erityisesti 
sormukset, rannekorut, rannekel-
lot ja kaulaketjut) sekc solmiot, 
kaulaliinat ja vastaavat vaatekap-
paleet, ennen kuin menet moot-
torin tai jcchdytintuulettimen 
lchelle.

Moottoritilan varotoimet (diesel-
moottori)

Pietso-suuttimet toimivat kor-
kealla jcnnitteellc (enintccn 
200V). Ncin ollen seuraavat 
onnettomuudet ovat mahdollisia.
- Suora kosketus suuttimeen tai 

sen johdotukseen voi aiheuttaa 
schkuiskun, josta voi seurata 
lihas- tai hermostovaurioita.

- Schkumagneettinen aalto kcyt-
tuinjektorista voi aiheuttaa 
sydcmentahdistimen toiminta-
hciriun.

Noudata alla esitettyjc turvalli-
suusohjeita tarkastaessasi moot-
toritilaa moottorin ollessa 
kcynnissc.
- Clc koske suuttimiin, niiden joh-

dotuksiin tai moottorin 
ohjausyksikkuun moottorin 
kcydessc.

- Clc irrota suuttimen liitintc, kun 
moottori on kcynnissc.

- Sydcmentahdistinta kcyttcvct 
henkilut eivct saa mennc moot-
torin lchelle moottorin kcynnis-
tyessc tai kcydessc.

VAROITUS
Dieselmoottori
Clc koskaan suorita toimenpiteitc 
ruiskutusjcrjestelmccn, kun moot-
tori on kcynnissc tai 30 sekunnin 
siscllc sen sammuttamisesta. Kor-
keapainepumpussa, jakoputkessa, 
injektoreissa ja korkeapaineputkissa 
on korkea paine myus moottorin 
pyschtymisen jclkeen. Polttoaine-
vuotojen aiheuttama polttoaine-
suihku voi aiheuttaa vakavia 
vammoja, jos se koskee vartaloon. 
Tahdistinta kcyttcvien henkiluiden 
tulisi pysyc yli 30 cm pccssc moot-
torin ohjausyksikustc (ECU) ja 
moottoritilan johtosarjoista, kun 
moottori on kcynnissc, moottorin 
ohjausjcrjestelmcssc vaikuttavat 
suuret schkuvirrat voivat aiheuttaa 
voimakkaita magneettikenttic.
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HUOMIO
Clc laita mitccn painavia esineitc 
moottorin peitteelle (jos varus-
teena) tai polttoainejcrjestelmcn 
osille clckc kohdista niihin liikaa 
voimaa.
Kun tarkastat polttoainejcrjestel-
mcn (polttoaineletkut ja polttoai-
neen ruiskutuslaitteet), ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.
Clc aja pitkic aikoja moottorin 
suojan ollessa irrotettuna.
Tarkastaessasi moottoritilaa, clc 
mene tulilchteiden lchelle. Poltto-
aine, pesulaitteen neste jne. ovat 
syttyvic uljyjc, jotka voivat 
aiheuttaa tulipalon.
Ennen akun, sytytysjohtojen ja 
schkujohtojen koskettamista, 
irrota "-" -navan liitin akusta. 
Schkuvirta voi aiheuttaa schkuis-
kun.
Poistaessasi siscverhoilun suoja-
kannen tasapcisellc (-) ruuvital-
talla, ole varovainen, ettet 
vahingoita suojakantta.
Vclttccksesi palovammoja tai 
schkuiskua, ole varovainen vaih-
taessasi ja puhdistaessasi lamp-
pujen polttimoita.

Omistajan huolto

Seuraava luettelo siscltcc auton 
tarkistukset ja tarkastukset on teh-
tcvc mainituin aikavclein, jotta var-
mistetaan autosi turvallinen, 
luotettava toiminta.

Kaikista haitallisista tiloista on ilmoi-
tettava jclleenmyyjcllesi mahdolli-
simman pian.

Ncmc omistajan huoltotarkastuk-
set eivct yleensc kuulu takuun pii-
riin, ja sinua voidaan veloittaa tyustc 
sekc kcytetyistc osista ja voiteluai-
neista.

Omistajan huoltoaikataulu

Kun pyschdyt tankkaamaan:
Tarkasta moottorin uljytaso.
Tarkista jcchdytysnesteen taso 
jcchdytysnestesciliussc.
Tarkista tuulilasinpesijcn nesteen 
mccrc.
Katso renkaat vajaan tcytun 
varalta.

VAROITUS
Ole varovainen, kun tarkistat moot-
torin jcchdytysnestettc, kun moot-
tori on kuuma. Kuuma 
jcchdytysneste ja huyry voivat 
syuksyc ulos paineella. Tcmc voi 
aiheuttaa palovammoja tai muita 
vakavia vammoja.
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Omistajan huolto

Kcyttcesscsi autoasi:
Huomioi kaikki muutokset pako-
putkiston ccnessc tai pakokaa-
suhuyryjen haju autossa.
Tarkista, tcriseeku ohjauspyurc. 
Huomioi, onko ohjaaminen ras-
kaampaa tai tuntuuko ohjaus-
pyurc luyscltc tai onko sen 
keskitysasennossa muutosta.
Huomioi, jos autosi jatkuvasti 
kccntyy hieman tai vetcc  
yhteen suuntaan ajettaessa 
tasaisella, suoralla tiellc.
Pyscyttcesscsi kuuntele ja tar-
kista epctavalliset ccnet, toiselle 
puolelle vetcmisen, lisccntyneen 
jarrupolkimen liikkeen tai hanka-
lasti painettavan  jarrupolkimen.
Jos vaihteistossa ilmenee luista-
mista tai muutoksia sen kcyttc-
misessc, tarkista vaihteistouljyn 
mccrc.
Tarkista seisontajarru.
Tarkista nestevuodot auton alta 
(ilmastointilaitteesta kcytun 
aikana tai sen jclkeen tippuva vesi 
on normaalia).

Vchintccn kuukausittain:
Tarkista jcchdytysnesteen mccrc 
moottorin jcchdytysnestescili-
ustc.
Tarkista kaikkien ulkovalojen toi-
minta, mukaan lukien pysckuinti-
valot, suuntavalot ja 
varoitusvilkku.

Tarkista kaikkien renkaiden, myus 
vararenkaan tcyttupaine, renkai-
den kuluminen, epctasainen kulu-
minen tai mahdolliset vauriot.
Tarkista luysien pyurcnmutterien 
varalta.

Vchintccn kaksi kertaa (eli joka 
syksy ja kevct) vuodessa:

Tarkista jcchdyttimen, lcmmitys-
laitteen ja ilmastoinnin letkut 
vuotojen ja vaurioiden varalta.
Tarkista tuulilasin pesulaitteen 
suihku ja pyyhkijuiden toiminta. 
Puhdista pyyhkijcnsulat puhtaalla 
liinalla, jota on kostutettu pesu-
nesteeseen.
Tarkista ajovalojen suuntaus.
Tarkista ccnenvaimennin, pako-
putket, suojukset ja kiinnitykset.
Tarkista lantio-/olkavuiden kulu-
minen ja toiminta.

Vchintccn kerran vuodessa:
Puhdista korin ja ovien tyhjenny-
saukot.
Voitele ovien saranat ja pidctti-
met sekc konepellin saranat.
Voitele ovien ja konepellin lukot ja 
salvat.
Voitele oven kumitiivisteet.
Tarkasta ilmastointilaite.
Tarkista ja voitele automaatti-
vaihteiston vivut ja ohjaukset.
Puhdista akku ja navat.
Tarkista jarrunesteen mccrc.
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Ajoitetut huollot

Ajoitetut huollot varotoimet

Noudata normaalia huoltoaikatau-
lua, jos auton normaalissa kcytussc 
ei ilmene mitccn seuraavista. Jos 
jokin seuraavista tilanteista pctee, 
noudata hankalien kcyttuolosuhtei-
den huolto-ohjelmaa.

Ajetaan toistuvasti lyhyitc mat-
koja, alle 8 km (5 mailia), normaa-
lissa lcmputilassa tai alle 16 km 
(10 mailia) jcctcvcssc lcmputi-
lassa
Liiallinen moottorin tyhjckcynti 
tai pitkien matkojen ajaminen 
hitaalla nopeudella
Ajetaan karkeilla, pulyisillc, mutai-
silla, pccllystcmcttumillc teillc, tai 
teillc, joille on levitetty soraa tai 
suolaa
Ajetaan alueilla, joissa kcytetccn 
suolaa tai muita syuvyttcvic 
aineita, tai hyvin kylmcllc sccllc
Ajetaan erittcin pulyisissc olosuh-
teissa
Ajetaan vilkkaasti liikennuidyllc 
alueella
Ajetaan toistuvasti ylcmckeen, 
alamckeen tai vuoristoteillc
Kcytetccn hinaamiseen tai mat-
kailuun ja ajamiseen kattokuor-
malla.
Ajetaan partioautona, taksina, 
muussa kaupallisessa kcytussc tai 
ajoneuvojen hinauksessa

Ajetaan sccnnullisesti nopeasti tai 
nopeasti kiihdyttcen.
Ajetaan toistuvasti stop-and-go-
tilanteissa
Muun kuin suositellun moottoriul-
jyn kcyttu (mineraali, puolisyn-
teettinen, viskositeettiaste jne.)

Jos autoasi kcytetccn em. olosuh-
teissa, sinun on tarkastettava, vaih-
dettava tai tcytettcvc useammin, 
kuin seuraavassa normaalissa huol-
toaikataulussa on ilmoitettu. Kaa-
viossa esitettyjen aikojen tai 
ajomatkojen jclkeen jatka mccritet-
tyjen huoltovclien noudattamista.
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Ajoitetut huollot

Normaali huoltoaikataulu  Eurooppa (paitsi Vencjc)

Seuraavat huollot on suoritettava toiminnan pccstujen hallinnan ja suori-
tuskyvyn varmistamiseksi. Scilytc kuitit kaikista auton pccstuihin liittyvistc 
huolloista, jotta takuu pysyy voimassa. Kun sekc kilometrimccrc ettc aika 
on mainittu, huoltovcli mccrcytyy sen mukaan, kumpi tcyttyy ensin.

NRO. KOHTA HUOMAUTUS

* 1
Moottoriuljy ja mootto-

rin uljysuodatin
Tarkista moottoriuljyn mccrc ja mahdolliset vuodot 500 km (350 
mailin) vclein tai ennen pitkcn matkan aloittamista.

* 2
Moottoriuljy ja mootto-
rin uljysuodatin (diesel-
moottori, Eurooppa)

Jos suositeltua uljyc ei ole saatavana, vaihda moottoriuljy ja 
moottoriuljyn suodatin 30 000 km (20 000 mailin) tai 
24 kuukauden vclein.
Moottoriuljyn mccrc on tarkistettava sccnnullisesti ja pidettcvc 
sopivalla tasolla. Moottorin kcyttcminen liian vchcisellc uljymcc-
rcllc voi vaurioittaa sitc, eivctkc kyseiset vauriot kuulu takuun 
piiriin.
Tcmc huoltoaikataulu riippuu polttoaineen laadusta. Se on 
sovellettavissa vain kun kcytetccn hyvcksyttyc polttoainetta 
< EN590 tai vastaava >. Jos dieselpolttoaine ei tcytc EN590-
vaatimuksia, se on vaihdettava useammin ankarien olosuhtei-
den huoltoaikataulun mukaisesti.

* 3
Jcchdytysneste (moot-

tori)

Lisctesscsi jcchdytysnestettc kcytc autossasi vain tislattua vettc 
tai pehmecc vettc, clc koskaan sekoita kovaa vettc tehtaalla tcy-
tettyyn jcchdytysnesteeseen. Virheellinen jcchdytysnesteseos voi 
aiheuttaa vakavia virhetoimintoja tai moottorin vaurioitumisen.

* 4 Kcyttuhihnat (moottori)

Sccdc laturin, vesipumpun ja ilmastointilaitteen kcyttuhihna 
Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda.
Tarkista kcyttuhihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapyurc, ja kor-
jaa tai vaihda tarvittaessa.

* 5 Sytytystulppa
Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtovclin 
tcyttymistc, jos autolle tehdccn muuta huoltoa.

* 6
Kaksoiskytkinvoiman-
siirron (DCT) neste

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste on vaihdettava aina, kun se 
on uponnut veteen.

* 7
Takatasauspyurcstun 

uljy (etuveto)
Tasauspyurcstun uljy on vaihdettava aina, kun se on uponnut 
veteen.

* 8
Voimansiirtokotelon uljy 

(AWD)
Voimansiirtokotelon uljy on vaihdettava aina, kun se on uponnut 
veteen.
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* Moottoriuljyn kuluminen ajon aikana kuuluu asiaan, joten moottoriuljyn 
mccrc pitcc tarkistaa sccnnullisesti.

* Moottoriuljyn vaihtovcli perustuu suosittelemamme moottoriuljyn suori-
tuskyvyn scilymisaikaan. Jos autossa ei kcytetc suositeltua moottoriuljyc, 
se pitcc vaihtaa hankalien kcyttuolosuhteiden mukaisesti.

* 9
Polttoaineen liscaineet 

(bensiini)

Kia suosittelee, ettc kcytct lyijytuntc bensiinic, jonka RON 
(Research Octane Number) -oktaaniluku on 95/AKI (Anti-Knock 
Index) on 91 tai suurempi (Euroopassa) tai RON (Research Octane 
Number) -oktaaniluku on 91/AKI (Anti-Knock Index) on 87 tai suu-
rempi (muualla kuin Euroopassa).
Jos asiakas ei kcytc hyvclaatuista liscaineita siscltcvcc bensiinic 
sccnnullisesti ja hcnellc on vaikeuksia kcynnistcc moottori tai 
moottori ei toimi tasaisesti, polttoainesciliuun on liscttcvc pullo 
liscainetta 15 000 km (10000 mailia) (Eurooppa, Australia ja Uusi-
Seelanti) / 10 000 km (6500 mailia) (paitsi Eurooppa, Australia ja 
Uusi-Seelanti, Kiina, China, Brasilia) / 5000 km (3000 mailia) (Kiina, 
Brasilia). Liscaineita on saatavana ammattikorjaamolta yhdessc 
niiden kcyttuun liittyvien tietojen kanssa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppanin luona. Clc sekoita 
muita liscaineita.

* 10
Polttoaineensuodatti-
men elementti (diesel)

Tcmc huoltoaikataulu riippuu polttoaineen laadusta. Se on sovellet-
tavissa vain kun kcytetccn hyvcksyttyc polttoainetta < EN590 tai 
vastaava >. Jos dieselpolttoaine ei tcytc EN590-vaatimuksia, se on 
vaihdettava useammin. Jos ilmenee tcrkeitc turvallisuusasioita, 
kuten polttoaineen virtauksen rajoittumista, virtauspiikkejc, tehon 
menetystc, vakavia kcynnistymisongelmia, jne., niin vaihda poltto-
aineensuodatin heti huoltovclistc riippumatta ja kysy lisctietoja 
ammattikorjaamosta. Kia suosittelee, ettc kccnnyt valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppanin puoleen.

NRO. KOHTA HUOMAUTUS
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I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda

R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOVCLIT/
HUOLTOKOHDE

Normaali huoltoaikataulu  Eurooppa (paitsi Vencjc)

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Maileja x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

km x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Moottoriuljy ja moot-
torin uljysuodatin*1*2

Bensiini
Smartstream G2.5 Vaihda 15000 km:n tai 12 kuukauden vclein

Smartstream G3.5 Vaihda 15000 km:n tai 12 kuukauden vclein

Diesel Smartstream D2.2
Vaihda 30000 km (20000 mailin) tai 24 kuu-

kauden vclein

Jcchdytysneste (moottori)*3

Vaihda aluksi 210 000 km (140 000 mailin) tai 
120 kuukauden kuluttua.

Vaihda sitten 30000 km tai 24 kuukauden 
vclein

Kcyttuhihnat (moot-
tori)*4

Bensiini

Smartstream G2.5 Vaihda aluksi 90 000 km (60000 mailin) tai 
72 kuukauden kuluttua

ja sen jclkeen aina 30000 km (20000 mailin) tai 
24 kuukauden vclein.

Smartstream G3.5

Diesel Smartstream D2.2

Vaihda aluksi 90 000 km (60 000 mailin) tai 48 
kuukauden kuluttua.

Vaihda sitten 30000 km (20000 mailin) tai 24 
kuukauden vclein

Alipaineletkut ja kampikammion tuuletusletkut (bensiini) I I I I I I I I

Sytytystulpat*5 Bensiini

Smartstream 
G2.5

Lyijytun
Vaihda aina 165000 km (100000 mailin) jcl-

keen

Lyijylli-
nen

Vaihda aina 30000 km (20000 mailin) jclkeen

Smartstream 
G3.5

Lyijytun
Vaihda aina 165000 km (100000 mailin) jcl-

keen

Lyijylli-
nen

Vaihda aina 30000 km (20000 mailin) jclkeen

Automaattivaihteiston neste (jos kuuluu varustukseen) Ei tarkistusta, ei edellytc huoltoa

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste*6 (jos kuuluu 
varustukseen)

Tarkista 60000 km (40000 mailin) tai 48 kuu-
kauden vclein

Vetoakselit ja suojakumit I I I I I I I I

Kardaaniakseli (jos kuuluu varustukseen) I I I I I I I I

Takatasauspyurcstun uljy (AWD)*7 (jos kuuluu varustuk-
seen)

- I - I - I - I

Voimansiirtokotelon (AWD)*8 (jos kuuluu varustukseen) - I - I - I - I

Polttoaineen liscaineet (bensiini)*9 Liscc 15000 km tai 12 kuukauden vclein
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Polttoainesuodatin (bensiinimoottori): Polttoaineensuodatinta pidetccn 
huoltovapaana, mutta sccnnullistc tarkastusta suositellaan. Tarkastuksen 
vcli riippuu polttoaineen laadusta.

Polttoaineputket, -
letkut ja liitcnnct

Bensiini - I - I - I - I

Diesel I I I I I I I I

Polttoainesciliun ilmansuodatin (bensiini) - I - I - I - I

Huyryletku ja polttoainesciliun korkki (bensiini) - I - I - I - I

Polttoaineen tcyttukorkki (diesel) - I - I - I - I

Polttoaineensuodattimen elementti (diesel)*10 I R I R I R I R

Ilmanpuhdistimen suodatin I R I R I R I R

Pakokaasujcrjestelmc I I I I I I I I

Jcchdytysjcrjestelmc - I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori/kylmcaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitcnnct I I I I I I I I

Jarruneste
Tarkista 15000 km tai 12 kuukauden vclein
Vaihda 30000 km (20000 mailin) tai 24 kuu-

kauden vclein

Seisontajarru (jalka/kcsityyppi) (jos kuuluu varustukseen) I I I I I I I I

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Renkaiden kierto Kierrc 10 000 km (6500 mailin) vclein

Akku (12V) kunto I I I I I I I I

Urealiuoslinja ja liitcnnct (diesel) I I I I I I I I

Urealiuoksen tcyttukorkki (diesel) - I - I - I - I

Ajoitushihnan jcrjestelmc (ajoitushihna, vesipumppu, 
kiristin, jousi) (diesel)

Tarkasta ajoitushihna aina 120000km (80000 
mailin) vclein.

Vaihda ajoitushihnan jcrjestelmc (ajoitushihna, 
vesipumppu, kiristin, jousi) aina 240000 km 

(160000 mailin) vclein

Yleiseurooppalainen eCall-jcrjestelmc akku (jos kuuluu 
varustukseen)

Vaihda 3 vuoden vclein.

HUOLTOVCLIT/
HUOLTOKOHDE

Normaali huoltoaikataulu  Eurooppa (paitsi Vencjc)

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Maileja x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

km x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240



Huolto

167

Ajoitetut huollot

- Jos ilmenee turvallisuuden kannalta tcrkeitc asioita, kuten polttoaineen 
virtauksen rajoittumista, virtauspiikkejc, tehon menetystc, vakavia 
kcynnistymisongelmia, jne., vaihda polttoaineensuodatin heti huoltovc-
listc riippumatta ja pyydc asiasta lisctietoja valtuutetulta Kia-jclleen-
myyjcltc/huoltokumppanilta.
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Huolto vaativissa kcyttuolosuhteissa  Eurooppa (paitsi Vencjc)

I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda

R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOKOHDE
HUOLTOTOI-
MENPIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET

Moottoriuljy ja 
moottorin uljysuo-
datin

Bensiini

Smartstream G2.5 R
Vaihda 7 500km 

(5 000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Smartstream G3.5 R
Vaihda 7 500km 

(5 000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Diesel
Smartstream
D2.2

R
Vaihda 15000 km:n 
tai 12 kuukauden 

vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Sytytystulpat Bensiini

Smartstre
am G2.5

Lyijytun R
Vaihda aina 165000 
km (100000 mailin) 

jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Lyijyllinen R
Vaihda aina 30000 
km (20000 mailin) 

jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Smartstre
am G3.5

Lyijytun R
Vaihda aina 165000 
km (100000 mailin) 

jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Lyijyllinen R
Vaihda aina 30000 
km (20000 mailin) 

jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Automaattivaihteiston neste R
Vaihda aina 90000 
km (60000 mailin) 

jclkeen

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste R
Vaihda aina 100000 
km (62000 mailin) 

jclkeen

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Vetoakselit ja suojakumit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Kardaaniakseli (jos kuuluu varustukseen) I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Takatasauspyurcstun uljy (etuveto) (jos kuuluu 
varustukseen)

R
Vaihda aina 120000 
km (80000 mailin) 

jclkeen
C, E, G, H, I, J
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Vaikeat ajo-olosuhteet

A: Ajettaessa toistuvasti lyhyitc 
matkoja, alle 8 km (5 mailia), nor-
maalissa lcmputilassa tai alle 16 km 
(10 mailia) jcctcvcssc lcmputilassa.

B: Liiallinen moottorin tyhjckcynti 
tai pitkien matkojen ajaminen 
hitaalla nopeudella.

C: Ajaminen karkeilla, pulyisillc, 
mutaisilla, pccllystcmcttumillc 
teillc, tai teillc, joille on levitetty 
soraa tai suolaa.

D: Ajetaan alueilla, joissa kcytetccn 
suolaa tai muita syuvyttcvic aineita, 
tai hyvin kylmcllc sccllc

E: Ajaminen erittcin pulyisissc olo-
suhteissa.

F: Ajaminen vilkkaasti liikennuidyllc 
alueella.

G: Ajaminen toistuvasti ylcmckeen, 
alamckeen tai vuoristoteillc.

H: Kcytetccn hinaamiseen tai mat-
kailuun ja ajamiseen kattokuormalla.

I: Ajaminen partioautona, taksina, 
muussa kaupallisessa kcytussc tai 
ajoneuvojen hinauksessa.

J: Ajetaan sccnnullisesti nopeasti tai 
nopeasti kiihdyttcen.

K: Ajetaan toistuvasti stop-and-go-
tilanteissa.

L: Muun kuin suositellun moottoriul-
jyn kcyttu (mineraali, puolisynteet-
tinen, viskositeettiaste)

Voimansiirtokotelon uljy (AWD) (jos kuuluu varustuk-
seen)

R
Vaihda aina 120000 
km (80000 mailin) 

jclkeen
C, E, G, H, I, J

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda useammin 
olosuhteista riip-

puen
C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R
Vaihda useammin 
olosuhteista riip-

puen
C, E, G

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat ja roottorit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, E, G, H

Seisontajarru (jalkatyyppi) (jos kuuluu varustukseen) I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, E, F, G

HUOLTOKOHDE
HUOLTOTOI-
MENPIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET
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Normaali huoltoaikataulu  paitsi Eurooppa (sis. Vencjc)

Seuraavat huollot on suoritettava toiminnan pccstujen hallinnan ja suori-
tuskyvyn varmistamiseksi. Scilytc kuitit kaikista auton pccstuihin liittyvistc 
huolloista, jotta takuu pysyy voimassa. Kun sekc kilometrimccrc ettc aika 
on mainittu, huoltovcli mccrcytyy sen mukaan, kumpi tcyttyy ensin.

NRO. KOHTA HUOMAUTUS

1
Moottoriuljy ja mootto-

rin uljysuodatin
Tarkista moottoriuljyn mccrc ja mahdolliset vuodot 500 km (350 mai-
lin) vclein tai ennen pitkcn matkan aloittamista.

2
Moottoriuljy ja mootto-
rin uljysuodatin (diesel-

moottori)

Jos suositeltua uljyc ei ole saatavana, vaihda moottoriuljy ja moot-
toriuljyn suodatin 15 000 km (10 000 mailin) tai 12 kuukauden 
vclein.
Moottoriuljyn mccrc on tarkistettava sccnnullisesti ja pidettcvc 
sopivalla tasolla. Moottorin kcyttcminen liian vchcisellc uljymcc-
rcllc voi vaurioittaa sitc, eivctkc kyseiset vauriot kuulu takuun pii-
riin.
Tcmc huoltoaikataulu riippuu polttoaineen laadusta. Se on sovel-
lettavissa vain kun kcytetccn hyvcksyttyc polttoainetta < EN590 
tai vastaava >. Jos dieselpolttoaine ei tcytc EN590-vaatimuksia, se 
on vaihdettava useammin ankarien olosuhteiden huoltoaikataulun 
mukaisesti.

3
Jcchdytysneste (moot-

tori)

Lisctesscsi jcchdytysnestettc kcytc autossasi vain tislattua vettc tai 
pehmecc vettc, clc koskaan sekoita kovaa vettc tehtaalla tcytettyyn 
jcchdytysnesteeseen. Virheellinen jcchdytysnesteseos voi aiheuttaa 
vakavia virhetoimintoja tai moottorin vaurioitumisen.

4
Kcyttuhihnat (moot-

tori)

Sccdc laturin, vesipumpun ja ilmastointilaitteen kcyttuhihna Tar-
kasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda.
Tarkista kcyttuhihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapyurc, ja korjaa 
tai vaihda tarvittaessa.

5 Sytytystulppa
Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtovclin tcyt-
tymistc, jos autolle tehdccn muuta huoltoa.

6
Kaksoiskytkinvoiman-
siirron (DCT) neste

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste on vaihdettava aina, kun se 
on uponnut veteen.

7
Takatasauspyurcstun 

uljy (etuveto)
Tasauspyurcstun uljy on vaihdettava aina, kun se on uponnut veteen.

8
Voimansiirtokotelon 

uljy (AWD)
Voimansiirtokotelon uljy on vaihdettava aina, kun se on uponnut 
veteen.
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* Moottoriuljyn kuluminen ajon aikana kuuluu asiaan, joten moottoriuljyn 
mccrc pitcc tarkistaa sccnnullisesti.

* Moottoriuljyn vaihtovcli perustuu suosittelemamme moottoriuljyn suori-
tuskyvyn scilymisaikaan. Jos autossa ei kcytetc suositeltua moottoriuljyc, 
se pitcc vaihtaa hankalien kcyttuolosuhteiden mukaisesti.

9
Polttoaineen liscaineet 

(bensiini)

Kia suosittelee, ettc kcytct lyijytuntc bensiinic, jonka RON (Research 
Octane Number) -oktaaniluku on 95/AKI (Anti-Knock Index) on 91 tai 
suurempi (Euroopassa) tai RON (Research Octane Number) -oktaani-
luku on 91/AKI (Anti-Knock Index) on 87 tai suurempi (muualla kuin 
Euroopassa).
Jos asiakas ei kcytc hyvclaatuista liscaineita siscltcvcc bensiinic 
sccnnullisesti ja hcnellc on vaikeuksia kcynnistcc moottori tai moot-
tori ei toimi tasaisesti, polttoainesciliuun on liscttcvc pullo liscainetta 
aina 15 000 km (10 000 mailin) (Eurooppa, Australia ja Uusi-Seelanti) 
/ 10 000 km (6 500 mailin) (paitsi Eurooppa, Australia ja Uusi-Seelanti, 
Kiina, China, Brasilia) / 5 000 km (3 000 mailin) jclkeen (Kiina, Brasilia). 
Liscaineita on saatavana ammattikorjaamolta yhdessc niiden kcyt-
tuun liittyvien tietojen kanssa. Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppanin luona. Clc sekoita muita liscai-
neita.

10
Polttoaineensuodatti-
men elementti (diesel)

Tcmc huoltoaikataulu riippuu polttoaineen laadusta. Se on sovelletta-
vissa vain kun kcytetccn hyvcksyttyc polttoainetta < EN590 tai vas-
taava >. Jos dieselpolttoaine ei tcytc EN590-vaatimuksia, se on 
vaihdettava useammin. Jos ilmenee tcrkeitc turvallisuusasioita, kuten 
polttoaineen virtauksen rajoittumista, virtauspiikkejc, tehon mene-
tystc, vakavia kcynnistymisongelmia, jne., niin vaihda polttoaineen-
suodatin heti huoltovclistc riippumatta ja kysy lisctietoja 
ammattikorjaamosta. Kia suosittelee, ettc kccnnyt valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin puoleen.

NRO. KOHTA HUOMAUTUS
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I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda

R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOVCLIT/
HUOLTOKOHDE

Normaali huoltoaikataulu  paitsi Eurooppa (sis. Vencjc)

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Maileja x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottoriuljy ja 
moottorin uljy-
suodatin*1*2

Bensiini

Smartstrea
m G2.5

Paitsi Lchi-itc, Libya, Brasilia, 
Vcli- ja Etelc-Amerikka, 
Kiina

Vaihda 15000 km:n tai 12 kuukau-
den vclein

Lchi-itc, Libya, Brasilia, Vcli- 
ja Etelc-Amerikka, Kiina

Vaihda 10000 km tai 12 kuukau-
den vclein

Kiinassa
Vaihda 5000 mailin tai 6 kuukauden 

vclein

Smartstrea
m G3.5

Paitsi Lchi-itc, Iran, Intia, 
Marokko, Algeria, Tunisia, 
Libya, Egypti, Sudan, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka, Brasilia, 
Kiina

Vaihda 15000 km:n tai 12 kuukau-
den vclein

Lchi-itc, Iran, Intia, Marokko, 
Algeria, Tunisia, Libya, 
Egypti, Sudan, Vcli- ja Etelc-
Amerikka, Brasilia

Vaihda 10000 km tai 12 kuukau-
den vclein

Kiinassa
Vaihda 5000 mailin tai 6 kuukauden 

vclein

Diesel
Smartstrea
m D2.2

Vencjc, Australia, Uusi-See-
lanti ja Etelc-Afrikan tasa-
valta

Vaihda 15000 km:n tai 12 kuukau-
den vclein

Paitsi Vencjc, Australia, 
Uusi-Seelanti ja Etelc-Afri-
kan tasavalta

Vaihda 10000 km tai 12 kuukau-
den vclein

Jcchdytysneste (moottori)*3

Vaihda aluksi 210 000 km (140 000 
mailin) tai 120 kuukauden kuluttua.
Vaihda sitten 30000 km tai 24 

kuukauden vclein
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Kcyttuhihnat 
(moottori)*4

Bensiini - I - I - I - I

Diesel

Vencjc, Australia, Uusi-See-
lanti ja Etelc-Afrikan tasa-
valta

Vaihda aluksi 90 000 km (60000 
mailin) tai 48 kuukauden kuluttua.
Vaihda sitten 30000 km (20000 
mailin) tai 24 kuukauden vclein

Paitsi Vencjc, Australia, 
Uusi-Seelanti ja Etelc-Afri-
kan tasavalta

Vaihda aluksi 80 000 km (50000 
mailin) tai 48 kuukauden kuluttua.
Vaihda sitten 20000 km (125000 
mailin) tai 12 kuukauden vclein

Alipaineletkut ja kampikammion tuuletusletkut (bensiini) - I - I - I - I

Sytytystulpat*5 Bensiini

Smartstrea
m G2.5

Lyijytun
Vaihda aina 165000 km (100000 

mailin) jclkeen

Lyijyllinen
Vaihda aina 30000 km (20000 

mailin) jclkeen

Smartstrea
m G3.5

Lyijytun
Vaihda aina 165000 km (100000 

mailin) jclkeen

Lyijyllinen
Vaihda aina 30000 km (20000 

mailin) jclkeen

Automaattivaihteiston neste (jos kuuluu varustukseen) Ei tarkistusta, ei edellytc huoltoa

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste*6 (jos kuuluu varustukseen)
Tarkista 60000 km (40000 mailin) 

tai 48 kuukauden vclein

Vetoakselit ja suojakumit - I - I - I - I

Kardaaniakseli - I - I - I - I

Takatasauspyurcstun uljy (AWD)*7 (jos kuuluu varustukseen) - - - I - - - I

Voimansiirtokotelon (AWD)*8 (jos kuuluu varustukseen) - - - I - - - I

Polttoaineen liscaineet (bensiini)*9

Paitsi Australia ja Uusi-See-
lanti, Kiina, Brasilia

Liscc 10000 km (6500 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

Kiinassa, Brasiliassa
Liscc 5000 km (3000 mailin) tai 6 

kuukauden vclein

Polttoaineensuodatin (bensiini) Kiinassa, Brasiliassa - I - R - I - R

Polttoaineput-
ket, -letkut ja 
liitcnnct

Bensiini - - - I - - - I

Diesel - I - I - I - I

Polttoainesciliun ilmansuodatin (ben-
siini)

Paitsi Kiinassa - I - R - I - R

Kiinassa I I R I I R I I

Huyryletku ja polttoainesciliun korkki (bensiini) - - - I - - - I

HUOLTOVCLIT/
HUOLTOKOHDE

Normaali huoltoaikataulu  paitsi Eurooppa (sis. Vencjc)

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Maileja x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Polttoainesuodatin: Polttoaineensuodatinta pidetccn huoltovapaana, 
mutta sccnnullistc tarkastusta suositellaan. Tarkastuksen vcli riippuu 
polttoaineen laadusta.

Polttoaineen tcyttukorkki (diesel) - - - I - - - I

Polttoaineensuodattimen elementti (diesel)*10 - I - R - I - R

Ilmanpuhdisti-
men suodatin

Bensiini, diesel
Paitsi Kiina, Intia, Lchi-itc I I R I I R I I

Kiina, Intia, Lchi-itc R R R R R R R R

Pakokaasujcrjestelmc - I - I - I - I

Jcchdytysjcrjestelmc - - - I - I - I

Ilmastointilaitteen kompressori/kylmcaine I I I I I I I I

Ilmastointilait-
teen ilmansuo-
datin

Bensiini, diesel
Paitsi Australia ja Uusi-See-
lanti

R R R R R R R R

Australia ja Uusi-Seelanti I R I R I R I R

Jarrulevyt ja -palat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liitcnnct - I - I - I - I

Jarruneste I I R I I R I I

Seisontajarru (jalkatyyppi) (jos kuuluu varustukseen) - I - I - I - I

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Renkaiden kierto
Kierrc 10 000 km (6500 mailin) 

vclein

Akku (12V) 
kunto

Bensiini, diesel
Paitsi Lchi-itc - I - I - I - I

Lchi-Idclle
Tarkista 10000 km (6500 mailin) 

tai 6 kuukauden vclein

Urealiuoslinja ja liitcnnct (diesel) I I I I I I I I

Urealiuoksen tcyttukorkki (diesel) - - - I - - - I

Ajoitushihnan jcrjestelmc (ajoitushihna, vesipumppu, kiristin, jousi) 
(diesel)

Tarkasta ajoitushihna aina 
120000 km (80000 mailin vclein)
Vaihda ajoitushihnan jcrjestelmc 
(ajoitushihna, vesipumppu, kiristin, 
jousi) aina 240000 km (160000 

mailin) vclein

HUOLTOVCLIT/
HUOLTOKOHDE

Normaali huoltoaikataulu  paitsi Eurooppa (sis. Vencjc)

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Maileja x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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- Jos ilmenee turvallisuuden kannalta tcrkeitc asioita, kuten polttoaineen 
virtauksen rajoittumista, virtauspiikkejc, tehon menetystc, vakavia 
kcynnistymisongelmia, jne., vaihda polttoaineensuodatin heti huoltovc-
listc riippumatta ja pyydc asiasta lisctietoja valtuutetulta Kia-jclleen-
myyjcltc/huoltokumppanilta.

Huolto vaativissa kcyttuolosuhteissa  paitsi Eurooppa (mutta sis. Vencjc)

I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda

R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOKOHDE
HUOLTOTOI-
MENPIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET

Moottoriuljy 
ja moottorin 
uljysuodatin

Bensiini

Smartst
ream 
G2.5

Paitsi Lchi-itc, Libya, 
Brasilia, Vcli- ja Etelc-
Amerikka, Kiina

R
Vaihda 7 500 km 
(5 000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein.

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Lchi-itc, Libya, Brasilia, 
Vcli- ja Etelc-Amerikka, 
Kiina

R
Vaihda 5000 km 
(3000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kiinassa R
Vaihda 5000 km 
tai 3 kuukauden 

vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Smartst
ream 
G3.5

Paitsi Lchi-itc, Iran, Intia, 
Marokko, Algeria, Tuni-
sia, Libya, Egypti, Sudan, 
Vcli- ja Etelc-Amerikka, 
Brasilia

R
Vaihda 7 500 km 
(5 000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein.

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Lchi-itc, Iran, Intia, 
Marokko, Algeria, Tuni-
sia, Libya, Egypti, Sudan, 
Vcli- ja Etelc-Amerikka, 
Brasilia

R
Vaihda 5000 km 
(3000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kiinassa R
Vaihda 5000 km 
(3000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Diesel
Smartst
ream 
D2.2

Vencjc, Australia, Uusi-
Seelanti ja Etelc-Afrikan 
tasavalta

R
Vaihda 7500 km 
(4500 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Paitsi Vencjc, Australia, 
Uusi-Seelanti ja Etelc-
Afrikan tasavalta

R
Vaihda 5000 km 
(3000 mailin) tai 6 
kuukauden vclein

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L
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Sytytystul-
pat

Bensiini

Smartst
ream 
G2.5

Lyijytun R

Vaihda aina 
165000 km 

(100000 mailin) 
jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Lyijyllinen R

Vaihda aina 
30000 km 

(20000 mailin) jcl-
keen

A, B, F, G, H, 
I, K

Smartst
ream 
G3.5

Lyijytun R

Vaihda aina 
165000 km 

(100000 mailin) 
jclkeen

A, B, F, G, H, 
I, K

Lyijyllinen R

Vaihda aina 
30000 km 

(20000 mailin) jcl-
keen

A, B, F, G, H, 
I, K

Automaattivaihteiston neste R
90000 km 

(60000 mailin) 
vclein

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Kaksoiskytkinvoimansiirto (DCT) R

Vaihda aina 
100000 km 

(62000 mailin) jcl-
keen

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Vetoakselit ja suojakumit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Kardaaniakseli (jos kuuluu varustukseen) I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Takatasauspyurcstun uljy (etuveto) (jos kuuluu varustuk-
seen)

R
120000 km 

(80000 mailin) 
vclein

C, E, G, H, I, J

Voimansiirtokotelon uljy (AWD) (jos kuuluu varustukseen) R
120000 km 

(80000 mailin) 
vclein

C, E, G, H, I, J

Ilmanpuhdistimen suodatin R
Vaihda useammin 
olosuhteista riip-

puen
C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R
Vaihda useammin 
olosuhteista riip-

puen
C, E, G

HUOLTOKOHDE
HUOLTOTOI-
MENPIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET
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Vaikeat ajo-olosuhteet

A: Ajettaessa toistuvasti lyhyitc 
matkoja, alle 8 km (5 mailia), nor-
maalissa lcmputilassa tai alle 16 km 
(10 mailia) jcctcvcssc lcmputilassa.

B: Liiallinen moottorin tyhjckcynti 
tai pitkien matkojen ajaminen 
hitaalla nopeudella.

C: Ajaminen karkeilla, pulyisillc, 
mutaisilla, pccllystcmcttumillc 
teillc, tai teillc, joille on levitetty 
soraa tai suolaa.

D: Ajetaan alueilla, joissa kcytetccn 
suolaa tai muita syuvyttcvic aineita, 
tai hyvin kylmcllc sccllc

E: Ajaminen erittcin pulyisissc olo-
suhteissa.

F: Ajaminen vilkkaasti liikennuidyllc 
alueella.

G: Ajaminen toistuvasti ylcmckeen, 
alamckeen tai vuoristoteillc.

H: Kcytetccn hinaamiseen tai mat-
kailuun ja ajamiseen kattokuormalla.

I: Ajaminen partioautona, taksina, 
muussa kaupallisessa kcytussc tai 
ajoneuvojen hinauksessa.

J: Ajetaan sccnnullisesti nopeasti tai 
nopeasti kiihdyttcen.

K: Ajetaan toistuvasti stop-and-go-
tilanteissa.

L: Muun kuin suositellun moottoriul-
jyn kcyttu (mineraali, puolisynteet-
tinen, viskositeettiaste)

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat ja roottorit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, E, G, H

Seisontajarru (jalkatyyppi) (jos kuuluu varustukseen) I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I
Tarkasta useam-
min olosuhteista 

riippuen
C, D, E, F, G

HUOLTOKOHDE
HUOLTOTOI-
MENPIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET



27

7

7

Huolto Ajoitettujen huoltokohteiden kuvaus

Ajoitettujen huoltokohteiden 
kuvaus

Moottoriuljy ja suodatin

Moottoriuljy on vaihdettava huolto-
ohjelmassa ilmoitetuin aikavclein. 
Jos autoa ajetaan ankarissa olosuh-
teissa, on uljyn ja suodattimen 
vaihto tehtcvc useammin.

Kcyttuhihnat

Tarkista kaikki hihnat halkeamien, 
murtumien, liiallisen kulumisen tai 
uljyyntymisen varalta, ja vaihda tar-
vittaessa. Kcyttuhihnojen oikea 
kireys on tarkastettava sccnnulli-
sesti ja sccdettcvc tarvittaessa.

HUOMIO
Kun tarkastat hinaa, aseta virta-
avain LOCK/OFF- tai ACC-asentoon.

Polttoaineensuodatimen elementti 
(dieselmoottori)

Tukkeutunut suodatin voi rajoittaa 
nopeutta, jolla autolla voidaan ajaa, 
vaurioittaa pccstujcrjestelmcc ja 
aiheuttaa useita ongelmia, kuten 
kcynnistysvaikeuksia. Jos polttoai-
nesciliuun kertyy liiallisia mccric 
vierasainetta, suodatin on ehkc 
vaihdettava tavallista useammin.

Uuden suodattimen asennuksen jcl-
keen kcytc moottoria muutamia 
minuutteja, ja tarkista liitokset vuo-
tojen varalta. Vie polttoainesuodatin 
tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Polttoaineensuodatin (bensiini-
moottori)

Kia-bensiiniautot on varustettu eli-
nikcisellc polttoaineensuodattimella, 
joka on integroitu polttoainesci-
liuun. Sccnnullistc huoltoa tai vaih-
toa ei tarvita, vaan se riippuu 
polttoaineen laadusta. Jos ilmenee 
tcrkeitc turvallisuusasioita, kuten 
polttoaineen virtauksen rajoittu-
mista, virtauspiikkejc, tehon mene-
tystc, vakavia 
kcynnistymisongelmia, jne., tarvi-
taan polttoaineensuodattimen tar-
kastus tai vaihto.

Pyydc ammattikorjaamoa tarkasta-
maan tai vaihtamaan polttoaine-
suodattimen. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
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Polttoaineputket, polttoaineletkut 
ja liitcnnct

Tarkista polttoaineputket, polttoai-
neletkut ja liitcnnct vuotojen ja vau-
rioiden varalta. Pyydc 
ammattikorjaamoa vaihtamaan 
polttoaineputket, polttoaineletkut ja 
liitcnnct. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.

VAROITUS
Vain diesel
Clc koskaan suorita toimenpiteitc 
ruiskutusjcrjestelmccn, kun moot-
tori on kcynnissc tai 30 sekunnin 
siscllc sen sammuttamisesta. Kor-
keapainepumpussa, jakoputkessa, 
injektoreissa ja korkeapaineputkissa 
on korkea paine myus moottorin 
pyschtymisen jclkeen. Polttoaine-
vuotojen aiheuttama polttoaine-
suihku voi aiheuttaa vakavia 
vammoja, jos se koskee vartaloon. 
Tahdistinta kcyttcvien henkiluiden 
tulisi pysyc yli 30 cm pccssc moot-
torin ohjausyksikustc (ECU) tai 
moottoritilan johtosarjoista, kun 
moottori on kcynnissc, Common Rail 
-jcrjestelmcssc vaikuttavat suuret 
schkuvirrat voivat aiheuttaa voi-
makkaita magneettikenttic.

Huyryletku ja polttoainesciliun 
korkki (bensiinimoottori)

Huyryletku ja polttoainesciliun tcyt-
tuaukon korkki on tarkastettava 
huolto-ohjelmassa ilmoitetuin aika-
vclein. Varmista, ettc uusi huyrylet-
kun tai polttoainesciliun korkki on 
asetettu paikoilleen oikein.

Kampikammion alipainetuuletus-
letkut (jos kuuluu varustukseen)

Tarkista letkujen pinta kuumentu-
misen ja/tai mekaanisten vaurioi-
den varalta. Kova ja hauras kumi, 
murtumat, repeytymct, leikkautu-
mat, hankautumat ja liiallinen tur-
poaminen ilmaisevat heikentymistc. 
Erityistc huomiota on kiinnitettcvc 
niiden letkupintojen tarkastukseen, 
jotka ovat lchinnc voimakkaita lcm-
munlchteitc, kuten pakoputkistoa.

Tarkista letkun reititys varmistaak-
sesi, ettc letkut eivct ole kosketuk-
sissa minkccn sellaisen 
lcmmunlchteen, tercvien reunojen 
tai liikkuvien osien kanssa, joka voi 
aiheuttaa lcmpuvaurioita tai 
mekaanista kulumista. Tarkista 
kaikki letkuliitcnnct, kuten puristi-
met ja liittimet, varmistaaksesi, ettc 
ne ovat kunnolla paikoillaan ja ettei 
vuotoja ole. Letkut on vaihdettava 
vclittumcsti, jos nckyy mitccn 
merkkejc heikkenemisestc tai vauri-
oista.
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Ilmanpuhdistimen suodatin

Vie ilmansuodatin tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Sytytystulpat (bensiinimoottori)

Varmista, ettc asennat uudet syty-
tystulpat, joiden lcmputila-alue on 
oikea.

VAROITUS
Clc irrota ja tarkasta sytytystulppia, 
kun moottori on kuuma. Saatat 
polttaa itsesi.

Jcchdytysjcrjestelmc

Tarkista jcchdytysjcrjestelmcn 
osat, kuten jcchdytin, jcchdytys-
nestesciliu, letkut ja liitcnnct, vuo-
tojen ja vaurioiden varalta. Vaihda 
kaikki vaurioituneet osat.

Jcchdytysneste

Jcchdytysneste on vaihdettava 
huolto-ohjelmassa ilmoitetuin aika-
vclein.

Kaksoiskytkinvoimansiirron neste 
(jos kuuluu varustukseen)

Tarkista kaksoiskytkinvoimansiirron 
uljy huoltoaikataulun mukaisesti.

Automaattivaihteiston neste (jos 
kuuluu varustukseen)

Automaattivaihteiston nestettc ei 
tarvitse tarkastaa normaaleissa 
kcyttuolosuhteissa. Vaihdata auto-
maattivaihteiston neste ammatti-
korjaamossa huoltoaikataulun 
mukaisesti. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Automaattivaihteiston neste on 
vcriltccn pccasiassa punaista.
Kun ajoneuvoa ajetaan, automaatti-
vaihteiston neste tummuu. Se on 
normaalia eikc tarkoita sitc, ettc 
neste tcytyy vaihtaa vcrimuutosten 
perusteella.

HUOMIO
Muiden kuin mccritettyjen nestei-
den kcyttu voi aiheuttaa vaihteiston 
toimintahciriun ja vikaantumisen.
Kcytc vain mccriteltyc automaatti-
vaihteiston nestettc. (Katso kohta 
"Suositellut voiteluaineet ja tilavuu-
det" sivulla 8-6.)
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Jarruletkut ja -putket

Tarkista silmcmccrcisesti oikea 
asennus, hankaumat, murtumat, 
heikentyminen ja mahdolliset vuo-
dot. Vaihda kaikki heikentyneet tai 
vaurioituneet osat vclittumcsti.

Jarruneste

Tarkista jarrunesteen pinta scili-
ussc. Tason on oltava sciliun MIN- ja 
MAX-merkkien vclillc. Kcytc vain 
DOT 4 -mccrityksen mukaista jar-
runestettc.

Seisontajarru

Tarkista seisontajarrun jcrjestelmc, 
myus seisontajarrun poljin ja kaape-
lit.

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat 
ja roottorit.

Tarkista palat liiallisen kulumisen 
varalta, levyt ohenemisen ja kulumi-
sen varalta sekc jarrusatulat neste-
vuotojen varalta.

Katso Kian verkkosivulta lisctietoja 
jarrupalojen ja levyn kulumisrajoista.

(www.kia-hotline.com)

Jousituksen asennuspultit

Tarkista jousituksen liitcnnct luy-
syyden ja vaurioiden varalta. Kiristc 
uudelleen mccritettyyn kiristysmo-
menttiin.

Ohjausvaihde, vivut ja suojakumit/
alapallonivelet

Kun auto on pyschtynyt ja moottori 
sammutettu, tarkista ohjauspyurcn 
mahdollinen liiallinen vapaaliike.

Tarkista nivelet taipumien tai vauri-
oiden varalta. Tarkista pulysuojaku-
mit ja pallonivelet heikkenemisen, 
murtumien tai vaurioiden varalta. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Vetoakselit ja suojakumit

Tarkista vetoakselit, suojakumit ja 
kiinnitykset murtumien, heikkene-
misen ja vaurioiden varalta. Vaihda 
kaikki vaurioituneet osat ja tcytc 
tarvittaessa rasva uudelleen.

Ilmastointilaitteen kylmcaine

Tarkista ilmastointilaitteen putket ja 
liitcnnct vuotojen ja vaurioiden 
varalta.

Kardaaniakseli (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tarkista kardaaniakseli, suojakumit, 
kiinnittimet, kumiliitcnnct ja keski-
laakerikumi murtumien, vaurioiden 
tai muiden vahinkojen varalta. 
Vaihda kaikki vaurioituneet osat ja 
tcytc tarvittaessa rasva uudelleen.
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Tarkista nestetasot

Kun tarkistat moottoriuljyc, moot-
torin jcchdytysnestettc ja pesulait-
teen nestettc, varmista aina, ettc 
puhdistat tcyttuaukon, tyhjennys-
tulpan tai mittatikun alueen ennen 
kuin tarkistat tai tyhjennct mitccn 
voiteluainetta tai nestettc. Tcmc on 
erityisen tcrkecc pulyisillc tai hiek-
kaisilla alueilla, ja kun autoa kcyte-
tccn pccllystcmcttumillc teillc. 
Korkin ja mittatikun alueen puhdis-
taminen estcc likaa ja hiekkaa pcc-
semcstc moottoriin ja muihin 
mekanismeihin, jotka voivat vaurioi-
tua.

Moottoriuljy (bensiini)

Moottoriuljyn mccrcn tarkistus
Moottoriuljyc kcytetccn voite-
luun ja jcchdyttcmiseen, joten 
autolla ajaminen kuluttaa sitc hil-
jakseen.
Tarkista uljyn taso sccnnullisesti 
ja hallitse sitc seuraavan ohjeen 
mukaisesti.

Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

OMQ4070003L

OMQ4070076L
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Moottoriuljy (bensiini)

1. Varmista, ettc auto on tasaisella 
alustalla.

2. Kcynnistc moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintalcm-
putila.

3. Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 15 minuuttia 
(uljyn tcyttukorkki ja mittatikku 
irrotettuna)), jotta uljy valuu 
takaisin uljypohjaan.

4. Vedc mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta kokonaan 
takaisin.

VAROITUS
Jcchdyttimen letku
Varo ettet kosketa jcchdyttcjcn let-
kuja, kun tarkastat tai liscct moot-
toriuljyc, koska ne voivat olla 
riittcvcn kuumia aiheuttamaan 
palovammoja.

5. Vedc mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkista mccrc.

6. Tarkista, onko uljyn taso F L-vii-
vojen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn 
taso on L-viivan lchellc.

HUOMIO
Clc ylitcytc moottoriuljyc. Se voi 
vaurioittaa moottoria.
Clc lcikytc moottoriuljyc kun 
liscct tai vaihdat sitc. Jos mootto-
riuljyc valuu moottoritilaan, pyyhi 
se pois vclittumcsti.

Kcytc puhdasta liinaa, kun pyyhit 
uljyn tason mittaa. Jos siihen 
sekoittuu roskia, voi aiheutua 
moottorivaurioita.

Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

Tarkista, onko uljyn taso F L-viivo-
jen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn taso 
on L-viivan lchellc.

OMQ4070004L

OMQ4070077L
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Kcytc suppiloa estcmccn uljyn vuo-
taminen moottorin komponenttei-
hin.

Kcytc vain ohjeen mukaista moot-
toriuljyc. (Katso kohta "Suositellut 
voiteluaineet ja tilavuudet" sivulla 8-
6.)

Moottorin uljynkulutus saattaa 
kasvaa uutta autoa sisccn ajet-
taessa. Se vakautuu 6 000 km:n 
(4 000 mailin) ajon jclkeen.
Moottoriuljyn kulutukseen vaikut-
tavat muun muassa ajotavat, 
ilmasto-olot, liikennetilanne ja 
uljyn laatu. Siksi moottoriuljyn 
taso kannattaa tarkistaa sccnnul-
lisesti ja sitc pitcc tarvittaessa 
lisctc.
Moottoriuljyn vaihtovclin tarkoi-
tus on estcc uljyn pilaantuminen 
eikc se liity uljynkulutukseen. Tar-
kista uljy siis sccnnullisesti ja liscc 
sitc tarvittaessa.

Moottoriuljyn ja suodattimen 
vaihto

Vie moottoriuljy ja suodatin vaih-
dettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Jos moottoriuljyn vaihtovcli ylit-
tyy huoltoaikataulussa ilmoite-
tusta, moottoriuljyn suorituskyky 
saattaa heikentyc, mikc saattaa 
vaikuttaa moottorin kuntoon. 
Siksi vaihtovclic pitcc noudattaa.

Kcytc suositeltua moottoriuljyc, 
jotta moottori pysyy ihannekun-
nossa. Jos et kcytc suositeltua 
uljyc, vaihda se hankalien kcyttu-
olosuhteiden huoltoaikataulun 
mukaisesti.

VAROITUS
Kcytetty moottoriuljy voi aiheuttaa 
ihocrsytystc tai syupcc, jos se on 
kosketuksissa ihoon pitkittyneitc 
aikoja. Kcytetty moottoriuljy siscl-
tcc ainesosia, jotka ovat aiheutta-
neet syupcc koe-elcimille. Suojaa 
ihosi aina pesemcllc kctesi perus-
teellisesti saippualla ja lcmpimcllc 
vedellc mahdollisimman pian kcyte-
tyn uljyn kcsittelyn jclkeen.

Jos uljynpaine laskee, koska moot-
toriuljyc on liian vchcn tms., moot-
toriuljynpaineen varoitusvalo ( ) 
syttyy ja moottoritehoa rajoittava 
parannettu moottorin suojajcrjes-
telmc kytkeytyy pcclle. Sen jclkeen 
moottorin varoitusvalo ( ) syt-
tyy, jos autolla ajetaan toistuvasti ja 
jatkuvasti.(Smartstream G3.5 -
moottori)
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Moottoriuljy (diesel)

Moottoriuljyn mccrcn tarkistus
Moottoriuljyc kcytetccn voite-
luun ja jcchdyttcmiseen, joten 
autolla ajaminen kuluttaa sitc hil-
jakseen.
Tarkista uljyn taso sccnnullisesti 
ja hallitse sitc seuraavan ohjeen 
mukaisesti.

1. Varmista, ettc auto on tasaisella 
alustalla.

2. Kcynnistc moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintalcm-
putila.

3. Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 15 minuuttia 
(uljyn tcyttukorkki ja mittatikku 
irrotettuna)), jotta uljy valuu 
takaisin uljypohjaan.

4. Vedc mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta kokonaan 
takaisin.

VAROITUS
Jcchdyttimen letku
Varo ettet kosketa jcchdyttcjcn let-
kuja, kun tarkastat tai liscct moot-
toriuljyc, koska ne voivat olla 
riittcvcn kuumia aiheuttamaan 
palovammoja.

5. Vedc mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkista mccrc.

6. Tarkista, onko uljyn taso C D-vii-
vojen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn 
taso on D-viivan lchellc.

HUOMIO
Clc lcikytc moottoriuljyc kun 
liscct tai vaihdat sitc. Jos mootto-
riuljyc valuu moottoritilaan, pyyhi 
se pois vclittumcsti.

OMQ4070020

Kuva
Vaadittava toimenpide 
kyseisen moottorin uljyn 

tason mukaan

Alue (A)
Ota yhteyttc valtuutet-
tuun Kia-jclleenmyy-
jccn/huoltokumppaniin.

Alue (B) Clc tcytc uljyc.

Alue (C)

Voit lisctc uljyc kun var-
mistat, ettc uljyn pinta 
ei nouse C-alueen ylc-

puolelle.

Alue (D)
Liscc uljyc ja varmista, 
ettc uljyn pinta ei nouse 
C-alueen ylcpuolelle.
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Kcytc puhdasta liinaa, kun pyyhit 
uljyn tason mittaa. Jos siihen 
sekoittuu roskia, voi aiheutua 
moottorivaurioita.

Tarkista, onko uljyn taso C D-viivo-
jen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn taso 
on D-viivan lchellc.

Kcytc vain ohjeen mukaista moot-
toriuljyc. (Katso kohta "Suositellut 
voiteluaineet ja tilavuudet" sivulla 8-
6.)

Moottorin uljynkulutus saattaa 
kasvaa uutta autoa sisccn ajet-
taessa. Se vakautuu 6 000 km:n 
(4 000 mailin) ajon jclkeen.
Moottoriuljyn kulutukseen vaikut-
tavat muun muassa ajotavat, 
ilmasto-olot, liikennetilanne ja 
uljyn laatu. Siksi moottoriuljyn 
taso kannattaa tarkistaa sccnnul-
lisesti ja sitc pitcc tarvittaessa 
lisctc.

Moottoriuljyn vaihtovclin tarkoi-
tus on estcc uljyn pilaantuminen 
eikc se liity uljynkulutukseen. Tar-
kista uljy siis sccnnullisesti ja liscc 
sitc tarvittaessa.

Moottoriuljyn ja suodattimen 
vaihto

Vie moottoriuljy ja suodatin vaih-
dettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Jos moottoriuljyn vaihtovcli ylit-
tyy huoltoaikataulussa ilmoite-
tusta, moottoriuljyn suorituskyky 
saattaa heikentyc, mikc saattaa 
vaikuttaa moottorin kuntoon. 
Siksi vaihtovclic pitcc noudattaa.
Kcytc suositeltua moottoriuljyc, 
jotta moottori pysyy ihannekun-
nossa. Jos et kcytc suositeltua 
uljyc, vaihda se hankalien kcyttu-
olosuhteiden huoltoaikataulun 
mukaisesti.

OMQ4070021
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Moottorin jcchdytysneste

VAROITUS
Kcytetty moottoriuljy voi aiheuttaa 
ihocrsytystc tai syupcc, jos se on 
kosketuksissa ihoon pitkittyneitc 
aikoja. Kcytetty moottoriuljy siscl-
tcc ainesosia, jotka ovat aiheutta-
neet syupcc koe-elcimille. Suojaa 
ihosi aina pesemcllc kctesi perus-
teellisesti saippualla ja lcmpimcllc 
vedellc mahdollisimman pian kcyte-
tyn uljyn kcsittelyn jclkeen.

Jos uljynpaine laskee, koska moot-
toriuljyc on liian vchcn tms., moot-
toriuljynpaineen varoitusvalo ( ) 
syttyy ja moottoritehoa rajoittava 
parannettu moottorin suojajcrjes-
telmc kytkeytyy pcclle. Sen jclkeen 
moottorin varoitusvalo ( ) syt-
tyy, jos autolla ajetaan toistuvasti ja 
jatkuvasti.

Moottorin jcchdytysneste

Korkeapainejcchdytysjcrjestel-
mcssc on sciliu, joka on tcytetty 
ympcri vuoden kcytettcvcllc pak-
kasneste-jcchdytysnesteellc. Sciliu 
tcytetccn tehtaalla.

Tarkista pakkasnesteen kesto ja 
jcchdytysnesteen pinta vchintccn 
kerran vuodessa, talvikauden alussa 
ja ennen matkaa kylmempccn 
ilmastoon.

HUOMIO
Kun moottori ylikuumentuu 
vchcisen jcchdytysnesteen takia, 
ckillinen jcchdytysnesteen liscys 
voi aiheuttaa murtumia mootto-
riin. Vaurioiden estcmiseksi liscc 
moottorin jcchdytysnestettc 
hitaasti pieni mccrc kerrallaan.
Clc aja ilman moottorin jcchdy-
tysnestettc. Se voi aiheuttaa 
vesipumpun vikaantumisen ja 
moottorin kiinnileikkaamisen, jne.
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Jcchdytysnesteen mccrcn tarkas-
tus

HUOMIO
Jcchdyttimen kor-
kin irrottaminen
Clc koskaan irrota 
jcchdyttimen kork-
kia kun moottori on 

kcynnissc tai kuuma. Se voi johtaa 
jcchdytysjcrjestelmcn ja moottorin 
vaurioihin. Sen liscksi, kuuma jcch-
dytysneste tai huyry voivat aiheut-
taa vakavia henkiluvahinkoja.
Sammuta moottori ja odota, kun-
nes se jcchtyy. Noudata ccrim-
mcistc varovaisuutta avatessasi 
jcchdyttimen korkkia. Kierrc sen 
ympcrille paksu pyyhe ja kccnnc 
hitaasti vastapcivccn ensimmci-
seen pyscytykseen saakka. Astu 
taaksepcin, kun paine vapautuu 
jcchdytysjcrjestelmcstc.
Kun olet varma, ettc kaikki paine on 
vapautunut, paina korkkia alaspcin 
paksulla pyyhkeellc ja poista se kier-
tcmcllc vastapcivccn.
Vaikka moottori ei ole kcynnissc, clc 
poista jcchdyttcjcn korkkia tai tyh-
jennystulppaa, kun moottori ja jcch-
dytin ovat kuumia. Kuuma 
jcchdytysneste ja huyry voivat 
syuksyc vielc ulos paineella ja 
aiheuttaa vakavia vammoja.

VAROITUS
Jcchdytyspuhalti-
men schkumootto-
ria ohjaa moottorin 
jcchdytysnesteen 
lcmputila, jcchdy-

tysnesteen paine ja auton nopeus. 
Se voi joskus toimia, vaikka moottori 
ei ole kcynnissc. Ole erittcin varo-
vainen, kun tyuskentelet jcchdytys-
puhaltimen lapojen lchellc, jotta et 
loukkaa itsecsi pyuriviin puhaltimen 
lapoihin. Kun moottorin jcchdytys-
nesteen lcmputila laskee, schku-
moottori sammuu automaattisesti. 
Tcmc kuuluu asiaan.
Schkumoottori (jcchdytyspuhallin) 
voi toimia, kunnes irrotat akun 
negatiivisen navan kaapeli.

Tarkista kaikkien jcchdytysjcrjestel-
mcn ja lcmmityslaitteen letkujen lii-
tcnnct ja kunto. Vaihda kaikki 
turvonneet tai hajoavat letkut.

Jcchdytysnesteen pinnan on oltava 
jcchdytysnestesciliun sivussa ole-
vien MAX- ja MIN-merkkien (F ja L) 
vclissc, kun moottori on kylmc.

Jos jcchdytysnesteen pinta on 
matala, liscc riittcvcsti tislattua 
(deionisoitua) tai pehmecc vettc. 
Tcytc MAX-merkintccn (F) saakka, 
mutta clc ylitcytc.
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Moottorin jcchdytysneste

Jos liscyksic tarvitaan usein, tarkis-
tuta jcrjestelmc ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Varmista nesteen liscyksen jclkeen, 
ettc jcchdytysnesteen korkki on 
suljettu oikein. Muussa tapauksessa 
moottori voi ylikuumentua ajon 
aikana.

1. Tarkista, onko jcchdyttcjcn kor-
kin merkintc suoraan eteenpcin.

2. Varmista, ettc jcchdytysneste-
korkin pienet ulkonemat lukittu-
vat tiukasti.

Suositeltu moottorin jcchdytys-
neste

Lisctesscsi jcchdytysnestettc 
kcytc autossasi vain tislattua 
vettc tai pehmecc vettc, clc kos-
kaan sekoita kovaa vettc tehtaalla 
tcytettyyn jcchdytysnesteeseen. 
Virheellinen jcchdytysnesteseos 
voi aiheuttaa vakavia virhetoimin-
toja tai moottorin vaurioitumisen.
Autosi moottorissa on alumiinisia 
osia, joita on korroosion ja jccty-
misen estcmiseksi suojattava 
fosfaattia siscltcvillc etyleenigly-
koli-jcchdytysaineilla.
CLC KCYTC alkoholi- tai metanoli-
jcchdytysnestettc tai sekoita 
niitc mccritettyyn jcchdytysnes-
teeseen.
Clc kcytc liuosta, joka siscltcc yli 
60 % jccnestoa tai alle 35 % jcc-
nestoa, koska se heikentcc liuok-
sen tehokkuutta.

Katso seossuhteet seuraavasta 
taulukosta.

ODEEV098003NR

OMQ4070006



39

7

7

Huolto Moottorin jcchdytysneste

VAROITUS
Jcchdyttimen korkki
Clc poista jcchdyt-
tcjcn korkkia, kun 
moottori ja jcchdy-
tin ovat kuumia. 

Tulikuuma jcchdytysneste ja huyry 
voivat syuksyc ulos paineella ja 
aiheuttaa vakavia vammoja.

Jcchdytysnesteen vaihtaminen

Vaihdata jcchdytysneste ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Aseta paksu liina jcchdyttimen kor-
kin ympcrille ennen jcchdytysaineen 
lisccmistc, jotta jcchdytysainetta ei 
pccse valumaan yli vaihtovirtagene-
raattorin tapaisiin moottorin osiin.

VAROITUS
Jcchdytysneste

Clc kcytc jcchdytysnestettc tai 
pakkasnestettc pesulaitteen nes-
tesciliussc.
Jcchdyttcjcn jcchdytysneste voi 
haitata nckyvyyttc vakavasti, jos 
sitc suihkuaa tuulilasille, ja se voi 
aiheuttaa auton hallinnan mene-
tyksen tai vaurioita maalipinnalle 
ja korin viimeistelylle.

Ympcristun 
lcmputila

Seoksen prosenttiosuus 
(tilavuus)

Pakkas-
neste

Vesi

-15 /C (5 /F) 35 65

-25 /C (-13 
/F)

40 60

-35 /C (-31 
/F)

50 50

-45 /C (-49 
/F)

60 40
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Jarruneste

Jarruneste

Jarrunesteen mccrcn tarkastus

Tarkista sciliun nestemccrc sccn-
nullisesti. Nesteen on oltava sciliun 
sivulla olevien MIN- ja MAX-merk-
kien vclillc.

1. Ennen kuin irrotat sciliun korkin ja 
liscct jarrunestettc, puhdista 
korkkia ympcruivc alue perusteel-
lisesti estccksesi jarrunesteen 
saastumisen.

2. Tarkista ajoittain, ettc jarrunes-
tesciliun nestetaso on MIN- ja 
MAX-merkintujen vclissc. Taso 
laskee, kun kilometrejc kertyy. 
Tcmc on normaali tilanne, joka 
liittyy jarrupintojen kulumiseen.
Jos nestetaso on liian alhaalla, 
suosittelemme, ettc ammattikor-
jaamo tarkastaa jcrjestelmcn. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.

Kcytc vain suositeltua jarrunes-
tettc. (Katso kohta "Suositellut voi-
teluaineet ja tilavuudet" sivulla 8-6.)

Clc koskaan sekoita erityyppisic 
nesteitc.

VAROITUS
Jarrunestettc hcvicc
Jos jarrujcrjestelmccn tcytyy lisctc 
usein nestettc, vie jcrjestelmc tar-
kastettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Jarruneste
Kcsittele jarrunestettc varovasti, 
kun vaihdat tai liscct sitc. Clc sen 
pccstc silmiisi. Jos jarrunestettc 
pccsee silmckontaktiin, huuhtele ne 
heti runsaalla puhtaalla hanavedellc. 
Anna lcckcrin tarkastaa silmcsi 
mahdollisimman pian.

OMQ4070069L
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HUOMIO
Clc anna jarrunesteen joutua koske-
tuksiin auton maalipinnan kanssa, 
koska se vaurioittaa maalia. Jarru-
nestettc, joka on ollut pitempccn 
ilman vaikutuksen alaisena, ei saa 
koskaan kcyttcc, koska sen laatua ei 
voi taata. Se tcytyy hcvittcc asian-
mukaisesti. Clc tcytc vccrcc nes-
tettc. Muutama pisara 
mineraaliuljyc, kuten moottoriuljyc, 
jarrujcrjestelmcssc, voi vahingoit-
taa jarrujen osia.

Pesulaitteen neste

Pesunesteen mccrcn tarkastus

Sciliu on lcpikuultava, joten voit tar-
kastaa tason nopeasti silmcvarai-
sella tarkastuksella.

Tarkista nestepinta pesulaitteen 
sciliussc, ja liscc nestettc tarvit-
taessa. Puhdasta vettc voidaan 
kcyttcc, jos pesunestettc ei ole 
saatavana.
Kcytc kuitenkin jcctymctuntc 
pesunestettc kylmissc ympcris-
tuissc jcctymisen estcmiseksi.

VAROITUS
Pesulaitteen neste

Clc kcytc jcchdytysnestettc tai 
pakkasnestettc pesulaitteen nes-
tesciliussc.
Jcchdytysneste voi haitata ncky-
vyyttc vakavasti, jos sitc suihkuaa 
tuulilasille, ja se voi aiheuttaa 
auton hallinnan menetyksen tai 
vaurioita maalipinnalle ja korin vii-
meistelylle.

OMQ4070007
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Seisontajarru

Tuulilasin pesulaitteen neste voi 
siscltcc jonkin verran alkoholia ja 
se voi olla tulenarkaa mccrctyissc 
olosuhteissa. Clc anna kipinuiden 
tai avotulen joutua kontaktiin 
pesunesteen tai pesunestesciliun 
kanssa. Voi aiheutua vaurioita 
autolle tai sen matkustajille.
Tuulilasin pesuneste on myrkyl-
listc ihmisille ja elcimille. Clc juo 
tuulilasin pesunestettc ja vcltc 
kontaktia sen kanssa. Se voi 
aiheuttaa vakavia vammoja tai 
kuoleman.

Seisontajarru

Seisontajarrun tarkastus

Tarkasta, onko liikematka ohjear-
vojen mukainen, kun seisontajar-
rupoljinta painetaan 294N (30 kg) 
voimalla. Seisontajarrun pitcisi 
myus pystyc yksin pidcttcmccn 
autoa suhteellisen jyrkcssc rin-
teessc. Jos vetomatka on mccri-
teltyc suurempi tai pienempi, 
anna jcrjestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Liikematka: 8 ~ 9 pykclcc

OMQ4070008
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Huolto Polttoainesuodatin (diesel)

Polttoainesuodatin (diesel)

Veden poistaminen polttoainesuo-
dattimesta

Dieselmoottorin polttoainesuodatin 
on tcrkecssc asemassa, kun poltto-
aineesta erotellaan vesi, jolloin yli-
mccrcinen vesi kerccntyy 
suodattimen pohjalle.

Jos vettc kerccntyy polttoainesuo-
dattimeen, varoitusvalo syttyy, kun 
virta kytketccn ON-asentoon.

Jos varoitusvalo syttyy, vie 
autosi ammattikorjaamoon, 
jossa vesi poistetaan ja jcr-

jestelmc tarkastetaan. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Jos polttoainesuodattimeen kerccn-
tynyttc vettc ei tyhjennetc sopivin 
vcliajoin, sen kulkeutuminen saattaa 
aiheuttaa keskeisten osien, kuten 
polttoainejcrjestelmcn, vahinkoja.

Polttoaineensuodattimen elemen-
tin vaihto

HUOMAA
Kun vaihdat polttoainesuodattimen 
elementtic, suosittelemme kcyttc-
mccn ammattikorjaamon kcyttc-
mic varaosia. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
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Ilmansuodatin

Ilmansuodatin

Suodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin tulee vaihtaa tar-
peen vaatiessa, ei suinkaan pestc.

Voit puhdistaa suodattimen tarkas-
taessasi ilmansuodatinosastoa. 
Puhdista suodatin kcyttcmcllc pai-
neilmaa.
1. Vedc vipua (1) ilmansuodattimen 

pccllyksellc ja vapauta lukko.

2. Vedc ilmansuodattimen pccllys 
(2) ylus ja avaa.

3. Kierrc kiintecc vipua suodatti-
mella ja luyscc lukkoa.

4. Vaihda ilmansuodatin.
5. Kokoa kccnteisessc jcrjestyk-

sessc.

Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti.

OMQ4070009
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Huolto Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

Jos ajoneuvoa kcytetccn erittcin 
pulyisillc tai hiekkaisilla alueilla, 
vaihda elementti suositeltuja vaih-
tovclejc useammin. (Katso kohta 
"Huolto vaativissa kcyttuolosuh-
teissa  Eurooppa (paitsi Vencjc)" 
sivulla 7-17, "Huolto vaativissa 
kcyttuolosuhteissa  paitsi 
Eurooppa (mutta sis. Vencjc)" sivulla 
7-24.)

HUOMIO
Clc aja, kun ilmansuodatin on irro-
tettu, tclluin moottori kuluu 
nopeasti.
Kun poistat ilmansuodattimen 
suodatinta, niin varo, ettc 
ilmanottoon ei pccse pulyc tai 
likaa, koska ne voivat aiheuttaa 
vaurioita.
Kcytc ammattikorjaamolta han-
kittavia vaihto-osia. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Ilmastointilaitteen ilmansuoda-
tin

Suodattimen tarkastus

Ilmastointilaitteen suodatin on vaih-
dettava huoltoaikataulun mukai-
sesti. Jos autoa kcytetccn pitkic 
aikoja ilmaltaan pahasti saastu-
neissa kaupungeissa tai pulyisillc, 
karkeilla teillc, se on tarkastettava 
useammin ja vaihdettava aikaisem-
min. Jos vaihdat ilmastointilaitteen 
suodattimen itse, noudata seuraa-
vaa menettelyc ja varo vaurioitta-
masta muita komponentteja.
1. Avaa hansikaslokero ja poista 

molemminpuoliset pyscyttimet 
(1).

OMQ4070018
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Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

2. Kun hansikaslokero on avoinna, 
vedc tukikiinnikkeestc.

3. Irrota ilmastointilaitteen suodatin 
vetcmcllc suojat molemmat puo-
let ulos.

4. Vaihda ilmastointilaitteen ilman-
suodatin.

5. Kokoa purkamiseen nchden kccn-
teisessc jcrjestyksessc.

HUOMAA
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen 
ilmansuodatinta, asenna se oikein. 
Muuten jcrjestelmc saattaa tuottaa 
melua ja suodattimen tehokkuus voi 
heikentyc.

OMQ4070017
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Huolto Pyyhkijcnsulat

Pyyhkijcnsulat

Sulkien tarkastus

HUOMAA
Kaupalliset kuumavahat, joita auto-
maattiset autopesulat levittcvct, 
ovat tunnettuja siitc, ettc ne teke-
vct tuulilasista hankalan puhdistaa.

Tuulilasin tai pyyhkijcnsulkien 
likaantuminen vierasmateriaalista 
voi heikentcc tuulilasinpyyhkijuiden 
tehokkuutta. Yleisic likaantumisen 
lchteitc ovat hyunteiset, puiden 
mahla ja joissakin kaupallisissa 
autopesuissa kcytetyt kuumavaha-
kcsittelyt. Jos pyyhkimet eivct 
pyyhi kunnolla, puhdista sekc ikkuna 
ettc sulat hyvcllc puhdistusaineella 
tai miedolla pesuaineella, ja huuhtele 
ne perusteellisesti puhtaalla vedellc.

HUOMIO
Jotta voit vclttcc pyyhkijcnsulkien 
vahingoittumisen, clc kcytc bensii-
nic, kerosiinia, tinneric tai muita 
liuottimia niihin tai niiden lchelle.

Sulkien vaihtaminen

Kun pyyhkijct eivct encc puhdista 
riittcvcsti, sulat voivat olla kuluneet 
tai murtuneet, ja ne on vaihdettava.

HUOMIO
Jotta estetccn pyyhkijuiden varsien 
tai muiden komponenttien vaurioi-
tuminen, clc yritc siirtcc pyyhkijuitc 
kcsin.

HUOMIO
Muiden kuin mccritettyjen pyyhki-
jcnsulkien kcyttu voi aiheuttaa 
pyyhkijuiden toimintahciriun ja 
vikaantumisen.

OMQ4070022
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Pyyhkijcnsulat

Tuulilasin pyyhkijcnsulka

Toimenpiteen helpottamiseksi, siirrc 
tuulilasinpyyhkijct huoltoasentoon 
seuraavalla tavalla:

20 sekunnin kuluessa moottorin 
sammuttamisesta siirrc vaihdevipu 
kertapyyhkcisyn asentoon (MIST) ja 
pidc sitc siinc yli 2 sekuntia, kunnes 
pyyhkimet jccvct ylcasentoon.

HUOMIO
Clc anna pyyhkijcn pudota tuulila-
sille, sillc tuulilasi voi scruillc tai rik-
koontua.

1. Nosta pyyhkijcn varsi.

2. Nosta pyyhkijcnsulan klipsic ylus. 
Vedc sitten sulkarakennetta alas-
pcin ja irrota se.

3. Asenna uusi pyyhinkokonaisuus.

4. Palauta pyyhkijcn varsi tuulilasille.
5. Kytke autoon virta (ON) ja pyyhki-

jct palaavat normaaliin asentoon.

OMQ4070023L
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Huolto Pyyhkijcnsulat

Takalasinpyyhkijcn sulan vaihto

Siirrc takalasinpyyhin alakeskiosaan 
ja nostya pyyhkijcn vartta ylus. 
Vedc pyyhkijcnsulkaa irrottaaksesi 
sen.
1. 20 sekunnin kuluessa moottorin 

sammuttamisesta siirrc pyyhkijcn 
MIST-asentoon ja pidc sitc siinc 
yli 2 sekuntia, kunnes pyyhin liik-
kuu alakeskiasentoon.

2. Nosta pyyhkijcn vartta ja vedc 
pyyhkijcnsulan rakenne ulos.

3. Nosta pyyhkijcnsulkaa ja vedc sitc 
saadaksesi sen irti.

4. Asenna uusi sulkarakenne asetta-
malla sen keskiosa pyyhkijcnvar-
ren koloon niin, ettc se napsahtaa 
paikoilleen.

Jos vaihto on tehty, laita pyyhki-
men varsi alas paikoilleen takala-
sille, kytke auton sytytysvirta 
ON-asentoon ja kcytc pyyhkijuitc 
tarkistaaksesi, ettc ne on asen-
nettu oikein.

5. Varmista, ettc sulkarakenne on 
tiukasti paikoillaan yrittcmcllc 
vetcc sitc kevyesti.

OMQ4070013
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Akku

Estccksesi pyyhkijcnvarren tai mui-
den osien vaurioitumisen, pyydc 
ammattikorjaamoa vaihtamaan 
pyyhkijcnsulan. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Jos pyyhkijcn varteen kohdistetaan 
liikaa voimaa sulkaa vedettcessc, 
keskiosa voi vahingoittua.

HUOMIO
Pyyhkijc ei voi toimia noin 10 
sekuntia, kun pyyhintc kcytetccn 
ilman pesulaitteen nestettc tai 
sulat ovat jcctyneet. Jos laitteissa 
on toimintahciriu, pyyhkijcn suo-
jausjcrjestelmc on aktivoitunut 
pyyhkijcn moottorin ylikuormi-
tuksen takia.
Tuulilasi on puhdistettava vesilet-
kulla ja pyyhittcvc kuivaksi puh-
taalla kankaalla pyyhkijcnsulat 
ylhccllc. Pyyhkijcn sulat on pyy-
hittcvc puhtaaksi, kun sulkiin on 
tarttunut rasvaa tai vahaa.

Akku

Akun parhaan kcyttuicn saavutta-
minen

Pidc akku tukevasti kiinnitettync.
Pidc akun ylcpuoli puhtaana ja 
kuivana.
Pidc liitimet ja liitcnnct puhtaina, 
tiukalla ja vaseliinilla tai liitinras-
valla pinnoitettuna.
Huuhtele roiskunut elektrolyytti 
akusta vclittumcsti veden ja ruo-
kasoodan liuoksella.
Jos autoa ei kcytetc pitempccn 
aikaan, irrota akun kaapelit.

HUOMAA
Autossa on huoltovapaa akku. Jos 
auton akun sivussa on merkintc 
LOWER ja UPPER, voit tarkistaa 
elektrolyytin tason. Elektrolyytin 
tason pitcisi olla LOWER ja UPPER -
merkinncn vclissc. Jos elektrolyytin 
taso on alhainen, siihen pitcc lisctc 
tislattua (demineralisoitua) vettc 
(Clc koskaan liscc rikkihappoa tai 
muuta elektrolyyttic). Kun tcytct 

OMQ4070025
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Huolto Akku

akkua, clc roiskuta vettc akulle ja 
sen vieressc oleville osille. Clc myus-
kccn ylitcytc akkukennoja. Tcmc voi 
aiheuttaa muiden osien korroosiota. 
Varmista, ettc kennon korkit kiinnit-
tyvct tiukasti.
Ota yhteyttc ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Akun aiheuttamat vaarat

Lue aina seuraavat ohjeet 
huolellisesti, kun kcsittelet 
akkua.
Pidc sytytetyt savukkeet ja 
kaikki muut liekit tai kipinct 
etccllc akusta.
Akkujen kennoissa on aina 
vetykaasua joka voi rcjch-
tcc syttyessccn.
Pidc akut poissa lasten 
ulottuvilta, koska ne siscl-
tcvct erittcin syuvyttcvcc 
RIKKIHAPPOA. Vcltc akku-

hapon pccsyc iholle, silmiin, vaattei-
siin tai maalipintoihin.

Jos elektrolyyttic joutuu 
silmiin, huuhtele silmic 
puhtaalla vedellc vchin-

tccn 15 minuuttia ja ota heti yhteys 
lcckcriin.

Jos elektrolyyttic joutuu ihollesi, 
pese kosketuspinta perusteellisesti. 
Jos tunnet kipua tai polttavaa tun-
netta, hakeudu vclittumcsti lcckc-
rin hoitoon.

Kcytc silmiensuojainta, kun 
lataat akkua tai tyusken-
telet sen lchellc. Varmista 
aina sopiva ilmanvaihto 

kun tyuskentelet suljetussa tilassa.
Vccrin hcvitetty paristo voi 
olla haitallinen ympcris-
tulle ja ihmisten tervey-
delle. Hcvitc akku 

paikallisen lainsccdcnnun ja mcc-
rcysten mukaisesti.

Kun nostat muovikuorista akkua, 
liiallinen paine kuoreen voi aiheut-
taa akkuhapon vuotamisen ja 
aiheuttaa henkiluvammoja. Nosta 
akkunostimella tai kcsillc vastak-
kaisista kulmista kiinni pitcen.
Clc koskaan yritc ladata akkua, 
kun akkukaapelit ovat kiinnitet-
tync.
Schkuinen sytytysjcrjestelmc 
kcyttcc suurjcnnitettc. Clc kos-
kaan kosketa ncitc osia moottorin 
ollessa kcynnissc tai jos sytytys 
on pccllc.

Jos et noudata yllc esitettyjc varoi-
tuksia, vakavia tai jopa hengenvaa-
rallisia ruumiinvammoja voi seurata.



Huolto

527

Akku

HUOMIO
Jos yhdistct valtuuttamattomia 
laitteita akkuun, akku voi purkau-
tua. Clc koskaan kcytc valtuutta-
mattomia laitteita.

Akun kapasiteettimerkintc

Esimerkki

* Auton akun todellinen merkintcvoi 
poiketa kuvissa esitetystc.

1. AGM80L-DIN: Akun Kia-mallinimi
2. 80Ah (20HR): Nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteja)
3. 155RC: Nimellinen varastointika-

pasiteetti (min.)
4. 12V: Nimellisjcnnite
5. 800CCA (SAE): SAE-kylmctesti-

virta ampeereina
6. 640A (EN): EN-kylmctestivirta 

ampeereina

Akun lataaminen

Autossasi on huoltovapaa, kalsium-
pohjainen akku.

Jos akku purkautuu nopeasti (esi-
merkiksi ajovalot tai siscvalot jci-
vct pcclle, kun autoa ei kcytetty), 
lataa se hitaalla latauksella 10 
tunnin aikana.

Jos akku purkautuu vchitellen 
suuren schkukuorman takia auton 
kcytun aikana, lataa sitc 20 30 A 
virralla kaksi tuntia.

VAROITUS
Akun lataaminen
Kun lataat akkua, noudata seuraavia 
varotoimenpiteitc:

Akku on irrotettava autosta ja 
asetettava hyvin ilmastoituun 
paikkaan.
Clc pccstc savukkeita, kipinuitc 
tai avotulenlchteitc akun lchelle.
Valvo akkua sen latautuessa ja 
pyscytc lataus tai pienennc 
latausvirtaa, jos akku alkaa rajusti 
kaasuuntua (kiehua) tai jos akku-
nesteen lcmputila ylittcc 49 /C 
(120/F).
Kcytc silmcsuojaimia kun tarkis-
tat akkua latauksen aikana.
Irrota akkulaturi seuraavassa jcr-
jestyksessc.
1. Sammuta akkulaturin pcckyt-

kin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun 

miinusnavasta.
3. Irrota positiivinen liitin akun 

plusnavasta.

OMQ4070079L
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VAROITUS
Ennen kuin aloitat huoltotoimen-
piteitc tai akun lataamista, kytke 
kaikki schkulaitteet pois pccltc ja 
sammuta moottori.
Akun negatiivinen kaapeli on irro-
tettava ensin ja asennettava vii-
meisenc, kun akku irrotetaan.

HUOMIO
AGM-akku (jos kuuluu varusteisiin)

Absorbent Glass Matt (AGM) -
akut ovat hoitovapaita, huollata 
AGM-akku ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
Kcytc AGM-akun lataamisessa 
vain tcysautomaattista akkulatu-
ria, jotka on erityisesti tarkoitettu 
AGM-akuille.
Kun vaihdat AGM-akkua, suosit-
telemme kcyttcmccn ammatti-
korjaamon kcyttcmic varaosia. 
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
Clc avaa tai irrota akun pccllc ole-
vaa korkkia. Se voi aiheuttaa 
siscisen elektrolyytin vuotoja, 
joista voi seurata vakavia vam-
moja.

Nollauskohteet

Toiminnot on ehkc nollattava, kun 
akku on purkautunut tai se on irro-
tettu.

Ikkunan automaattinen nosto/
lasku
Kattoluukku
Osamatkamittari
Ilmastointilaite
Integroitu muistijcrjestelmc
Audio
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Renkaat ja vanteet

Renkaiden hoito

Parhaan kunnossapidon, turvallisuu-
den ja polttoainetalouden takia 
sinun on aina scilytettcvc suositel-
lut renkaiden tcyttupaineet ja 
pysyttcvc autollesi suositellun 
kuorman ja painon jakauman 
rajoissa.

Suositellut kylmien renkaiden tcyt-
tupaineet

Kaikki rengaspaineet (myus vara-
rengas) on tarkastettava, kun ren-
kaat ovat kylmic. Kylmc rengas  
tarkoittaa, ettc autolla ei ole ajettu 
vchintccn kolmeen tuntiin tai on 
ajettu alle 1,6 km (yksi maili).

Suositellut paineet on scilytettcvc 
parhaan matkustusmukavuuden ja 
auton kcsittelyn sekc mahdollisim-
man vchcisen renkaiden kulumisen 
takia.

Suositellut rengaspaineet luydct 
osasta "Renkaat ja vanteet" sivulla 
8-5.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja pai-
neet) voi luytcc autoon kiinnitetystc 
tarrasta.

VAROITUS
Renkaan alitcyttu
Vakava alitcyttu (70 kPa (10 psi) tai 
alle) voi johtaa vakavaan kuumentu-
miseen, mistc seuraa renkaiden 
puhkeamisia, kudosten irtoamista ja 
muita renkaan vikoja, joista voi 
aiheutua auton hallinnan menetys, 
mikc johtaa onnettomuuteen. Riski 
on huomattavasti suurempi kuu-
mina pcivinc ja kun ajetaan pitkic 
matkoja suurilla nopeuksilla.

OMQ4080004
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HUOMIO
Vajaatcyttu aiheuttaa liiallista 
kulumista, huonoja ajo-ominai-
suuksia ja heikentynyttc polttoai-
netaloutta. Vanteet vccntyminen 
on myus mahdollista. Pidc ren-
gaspaineet oikealla tasolla. Jos 
renkaaseen on liscttcvc usein 
ilmaa, anna se ammattikorjaamon 
tarkastettavaksi. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
Ylitcyttcminen aiheuttaa kovaa 
epcmukavaa ajoa, liiallista ren-
kaan keskiosan kulumista ja suu-
rempaa riskic tien vikojen 
aiheuttamista vaurioista.

HUOMIO
Lcmpimct renkaat tavallisesti 
ylittcvct kylmien renkaiden suosi-
tellun rengaspaineen 28 41 
kPa:lla (4 6 psi). Clc pccstc ilmaa 
pois lcmpimistc renkaista scc-
tccksesi rengaspaineita, tai ren-
kaista tulee vajaatcytetyt.
Muista asentaa tcyttuventtiilien 
tulpat. Ilman venttiilin korkkia lika 
ja kosteus voivat pccstc venttiiliin 
ja aiheuttaa ilmavuotoja. Jos 
venttiilin korkki puuttuu, asenna 
uusi mahdollisimman pian.

VAROITUS
Renkaiden tcyttu
Liiallinen tai liian vchcinen tcyttcmi-
nen lyhentcc renkaan kcyttuikcc, 
huonontaa auton kcyttcytymistc ja 
voi johtaa renkaan odottamatto-
maan rikkoutumiseen. Tcstc voi 
seurata auton hallinnan menetys ja 
mahdollisia henkiluvahinkoja.

HUOMIO
Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:

Tarkasta rengaspaineet, kun ren-
kaat ovat kylmct. (Kun auto on 
ollut pysckuitync vchintccn 3 
tuntia tai sillc ei ole ajettu yli 1,5 
km kcynnistcmisestc).
Tarkista vararenkaan paine aina, 
kun tarkistat muiden autosi ren-
kaiden paineen.
Clc koskaan ylikuormita ajoneu-
voa. Varo, ettet ylikuormita autosi 
tavaratelinettc, mikcli sellainen 
on varusteena.
Vanhat, kuluneet renkaat ovat 
turvallisuusriski. Jos kulutuspinta 
on kulunut epctasaisesti tai ren-
kaasi ovat vahingoittuneet, vaihda 
ne uusiin.
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Renkaan tcyttupaineen tarkistus

Tarkista myus renkaasi kerran kuu-
kaudessa tai useammin.

Tarkista myus vararenkaan paine

Miten tarkastetaan

Kcytc hyvclaatuista mittaria tcyt-
tupaineen tarkastukseen. Et voi 
havaita renkaiden oikeaa tcyttuc 
vain katsomalla niitc. Vyurenkaat 
saattavat ncyttcc oikein tcytetyiltc, 
vaikka niiden paine olisi liian matala.

Tarkasta rengaspaineet, kun ren-
kaat ovat kylmct. - Kylmc  tar-
koittaa, ettc auto on seissyt 
vchintccn kolme tuntia tai sillc on 
ajettu alle 1,6 km (yksi maili).
Poista venttiilin korkki renkaan 
venttiilistc. Paina rengaspaine-
mittaria tiukasti venttiilic vasten, 
jotta saat painelukeman. Jos kyl-
mcn renkaan tcyttupaine vastaa 
suositeltua renkaan painetta ja 
kuormitusmerkinncn tietoja, lisc-
scctuc ei tarvita. Jos paine on 
matala, liscc ilmaa kunnes saavu-
tetaan suositeltu paine.
Jos ylitcytct renkaan, poista siitc 
ilmaa painamalla renkaan venttii-
lin keskellc olevaa metallitankoa. 
Tarkista rengaspaine uudelleen 
rengaspainemittarilla. Varmista, 
ettc asetat venttiiliin korkit takai-
sin venttiileihin. Ne estcvct lian ja 
kosteuden aiheuttamat ilmavuo-
dot.

VAROITUS
Tarkasta rengaspaineet, renkai-
den kuluminen ja mahdolliset ren-
gasvahingot sccnnullisesti. Kcytc 
aina rengaspainemittaria.
Ali- tai ylipaineiset renkaat kulu-
vat epctasaisesti aiheuttaen hei-
kentynyttc ajettavuutta ja voivat 
johtaa auton hallinnan menettc-
miseen tai ckkinciseen rengasrik-
koon, mikc voi aiheuttaa 
onnettomuuksia, vammoja ja jopa 
kuoleman. Suositellut rengaspai-
neet kylmille renkaille luytyvct 
tcstc kcyttuohjekirjasta ja kuljet-
tajan puolen keskipilarissa ole-
vasta rengastarrasta.
Kuluneet renkaat voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia. Vaihda kulu-
neet, epctasaisesti kuluneet tai 
vaurioituneet renkaat.
Muista tarkastaa vararenkaan 
paine. Kia suosittelee, ettc tarkis-
tat vararenkaan paineen aina, kun 
tarkistat ajoneuvon muiden ren-
kaiden paineen.

Renkaiden kierto

Renkaiden kulumisen tasoittami-
seksi on suositeltavaa, ettc renkaita 
kierrctetccn 10000 km (6500 mai-
lin) vclein tai aikaisemmin, jos ilme-
nee epctasaista kulumista.

Tarkasta kierrctyksen aikana ren-
kaiden tasapaino.
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Tarkasta renkaiden kierrctyksen 
yhteydessc epctasainen kuluminen 
ja vauriot. Epcnormaali kuluminen 
aiheutuu yleensc vccrcstc rengas-
paineesta, virheellisestc pyurcn 
suuntauksesta, renkaan tasapaino-
tuksen puutteesta tai voimak-
kaasta jarrutuksesta/kaarreajosta. 
Etsi kolhuja tai pullistumia renkaan 
sivulta. Vaihda rengas, jos havaitset 
jommankumman ncistc ongelmista. 
Vaihda rengas, jos kangas tai ranka 
on nckyvissc. Varmista kierron jcl-
keen, ettc etu- ja takarenkaiden 
paineet ovat mccritysten mukaisia 
ja kiinnitysmutterit ovat kirect.

Katso kohta "Renkaat ja vanteet" 
sivulla 7-54.

Tcysikokoinen vararengas (jos kuuluu 
varusteisiin)

Ilman vararengasta

Suunnatut renkaat (jos kuuluu varus-
teisiin)

Levyjarrujen palojen kuluminen on 
tarkastettava aina, kun renkaita 
kierrctetccn.

HUOMAA
Kierrc epcsymmetrisellc kulutus-
pinnalla varustettuja renkaita vain 
edestc taakse, ei vasemmalta 
oikealle.

VAROITUS
Clc kcytc pienikokoista varapyu-
rcc kierrctyksessc.
Clc missccn olosuhteissa sekoita 
ristikudosrenkaita ja vyurenkaita. 
Se voi aiheuttaa epctavallista 
kcsittelyc, joka voi aiheuttaa kuo-
leman, vakavia vammoja tai omai-
suusvahinkoja.

Pyurien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino

Autosi pyurct on suunnattu ja tasa-
painotettu tehtaalla huolellisesti 
tarjoamaan sinulle pisimmcn renkai-
den kcyttuicn ja parhaan suori-
tuskyvyn.

Useimmissa tapauksissa pyuric ei 
tarvitse tasapainottaa uudelleen. 
Jos kuitenkin huomaat epctavallista 
renkaiden kulumista tai auto vetcc 
johonkin suuntaan, niin suuntaus voi 
olla korjattava.

CBGQ0706
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Jos huomaat autosi tcrisevcn tasai-
sella tiellc ajettaessa, pyurcsi saat-
tavat tarvita tasapainotusta.

HUOMIO
Virheellinen pyurien painotus voi 
vaurioittaa auton alumiinivanteita. 
Kcytc vain hyvcksyttyjc rengaspai-
noja.

Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisen ilmaisin tulee nckyviin 
tasaisena nauhana kulutuspinnan 
poikki.

[A]: Kulumisen ilmaisin

Tcmc osoittaa, ettc kulutuspintaa 
on jcljellc alle 1,6 mm (1/16 tuuma). 
Vaihda rengas, jos ncin kcy.

Clc odota ennen renkaan vaihta-
mista, ettc kudos tulee nckyviin 
koko renkaan kulutuspinnan mat-
kalta.

HUOMAA
Vaihtaessasi renkaita, suositte-
lemme kcyttcmccn samaa kokoa 
kuin mitc ajoneuvoon on alun perin 
asennettu.
Tcmcn huomiotta jcttcminen voi 
vaikuttaa ajosuoritukseen.

HUOMIO
Kun vaihdat renkaat, tarkista ren-
kaiden kiinnitysmutterit ja kiristc 
niitc noin 50 km (31 mailin) ajon jcl-
keen ja tarkista uudelleen noin 1 
000 km (620 mailin) ajon jclkeen. Jos 
ohjauspyurc tcrisee tai ajoneuvo 
vcrisee ajon aikana, pyurc on 
menettcnyt tasapainonsa. Tasapai-
nota pyurct Jos ongelmaa ei ratkea, 
ota yhteyttc ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Renkaiden vaihto
Renkaiden vioittumisesta tai ajo-
neuvon hallinnan menettcmisestc 
johtuvasta onnettomuudesta aiheu-
tuvien vakavien tai kuolettavien 
vammojen mahdollisuuden vchentc-
miseksi:

OMQ4070103L
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Vaihda kuluneet, epctasaisesti 
kuluneet tai vaurioituneet ren-
kaat. Kuluneet renkaat voivat 
aiheuttaa jarrutustehon, ohjauk-
sen hallinnan ja pidon menetyk-
sen.
Clc aja ajoneuvoasi jos sen ren-
kaissa on liian vchcn tai liian pal-
jon painetta. Se voi johtaa 
renkaan epctasaiseen kulumi-
seen ja vioittumiseen.
Kun vaihdat renkaita, clc koskaan 
sekoita vyurenkaita ja ristikudos-
renkaita samassa autossa. Kaikki 
renkaat (mukaan lukien vararen-
gas) on vaihdettava, jos siirrytccn 
vyurenkaasta ristikudosrenkaa-
seen.
On parasta vaihtaa kaikki neljc 
rengasta samanaikaisesti. Jos 
tcmc ei ole mahdollista tai vclttc-
mctuntc, vaihda etu- tai takaren-
kaat pareittain.
Vain yhden renkaan vaihtaminen 
voi vaikuttaa vakavasti autosi hal-
littavuuteen.
Muun kuin suositellun kokoisen 
renkaan tai vanteen kcyttcminen 
voi aiheuttaa auton epctavallista 
kcyttcytymistc ja huonoa hallit-
tavuutta, joka voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.
Vanteet, jotka eivct tcytc Kian 
mccrcyksic, eivct ehkc sovi hyvin 
ja voivat vahingoittaa autoa tai 
aiheuttaa epctavallista kcyttcy-
tymistc ja huonoa hallittavuutta.

ABS:n toiminta perustuu pyurien 
nopeuksien vertailuun. Renkaan 
koko vaikuttaa pyurcn pyuri-
misnopeuteen. Kun vaihdat ren-
kaita, kaikkien neljcn renkaan on 
oltava samaa kokoa kuin auton 
alkupercisrenkaat. Erikokoisten 
renkaiden kcyttcminen voi 
aiheuttaa ABS- (lukkiutumaton 
jarrujcrjestelmc) ja ESC (elektro-
ninen vakaudenscctu) -jcrjestel-
mcn epcsccnnullistc toimivuutta.

Pienikokoisen varapyurcn vaihto 
(jos kuuluu varustukseen)

Pienikokoisella varapyurcllc on lyhy-
empi kcyttuikc kuin tavallisen kokoi-
sella renkaalla. Vaihda se, kun ncet 
renkaassa kulumisen ilmaisinpalkit. 
Vaihdettavan pienikokoisen vara-
pyurcn on oltava samaa kokoa ja 
mallia kuin uudessa autossasi toimi-
tettu, ja se on asennettava samalle 
pienkokoisen varapyurcn vanteelle. 
Pienikokoinen varapyurc ei ole tar-
koitettu asennettavaksi normaaliko-
koiselle vanteelle, eikc pienikokoisen 
varapyurcn vannetta ole tarkoi-
tettu normaalikokoisen renkaan 
asennukseen.
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Vanteen vaihtaminen

Jos jostain syystc vaihdat vanteita, 
niin varmista, ettc uudet vanteet 
vastaavat alkupercisic tehdasvan-
teita lcpimittansa, kehcn leveyden 
ja offsetin osalta.

VAROITUS
Vanne, joka ei ole oikean kokoinen, 
voi vaikuttaa heikentcvcsti vanteen 
ja laakerin kcyttuikccn, jarrutus- ja 
pyschtymiskykyyn, ajo-ominai-
suuksiin,maavaraan, renkaan ja 
lokasuojan vcliseen etcisyyteen, 
lumiketjun liikkumavaraan, nopeus- 
ja matkamittarin kalibrointiin, ajova-
lojen korkeusscctuun ja puskurin 
korkeuteen.

Renkaan pito

Renkaan pito voi heikentyc, jos ajat 
kuluneilla renkailla, renkailla, jotka 
on tcytetty vccrin, tai liukkailla tien-
pinnoilla. Renkaat on vaihdettava, 
kun kulumisen ilmaisinpalkit tulevat 
nckyviin. Hidasta aina sateella, 
lumisateessa ja jcisellc tiellc, mini-
moidaksesi ajoneuvon hallinnan 
menetyksen mahdollisuuden.

Renkaiden hoito

Oikean ilmanpaineen liscksi oikea 
pyurien suuntaus auttaa vchentc-
mccn renkaiden kulumista. Jos huo-
maat, ettc rengas on kulunut 
epctasaisesti, anna ammattikorjaa-
mon tarkistaa pyurien suuntaus. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Varmista, ettc vasta asennetut ren-
kaat on tasapainotettu oikein. Tcmc 
varmistaa ajomukavuuden ja piden-
tcc renkaiden kcyttuikcc. Tasapai-
nota rengas aina uudelleen, kun se 
irrotetaan vanteesta.

Renkaan sivun merkinnct

Ncmc tiedot tunnistavat ja kuvaavat 
renkaan perusominaispiirteet ja 
siscltcvct myus renkaan tunniste-
numeron (TIN) turvallisuusstandar-
disertifiointia varten.

TIN:ic voidaan kcyttcc tunnista-
maan rengas takaisinkutsun sattu-
essa.

ODEEV098031NR
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1. Valmistaja tai mallinimi

Valmistajan tai merkin nimi on 
nckyvissc.

2. Renkaiden kokomerkintc

Renkaan kokomerkintc on renkaan 
sivulla. Tarvitset ncitc tietoja, kun 
valitset vaihtorenkaita autoosi. Seu-
raavassa kuvataan, mitc rengasko-
komerkinncn kirjaimet ja numerot 
tarkoittavat.

Esimerkki renkaan kokomerkin-
ncstc:

(Tcmc merkintc on vain esimerkki, 
oma rengaskokomerkintcsi voi vaih-
della autosta riippuen.)

P235/55R19 108T

235 - Renkaan leveys millimetreinc.

55 - Profiilisuhde. Rengasosan kor-
keus prosentteina sen leveydestc.

R  Renkaan rakennekoodi (vyuren-
gas).

19 - Vanteen lcpimitta tuumina.

108 - Kuormaindeksi, numerokoodi, 
joka liittyy maksimikuormaan, jonka 
renkaat kestcvct.

T - Nopeusluokan symboli. Katso 
tcmcn osan nopeusluokkakaavio 
saadaksesi lisctietoja.

Vanteen kokomerkintc
Vanteet on myus merkitty tcrkeillc 
tiedoilla, joita tarvitset, jos joudut 
vaihtamaan sellaisen. Seuraavassa 
kuvataan, mitc vannekokomerkin-
ncn kirjaimet ja numerot tarkoitta-
vat.
Esimerkki vanteen kokomerkin-
ncstc: 7.5JX19
7.5 - Vanteen leveys tuumina.
J - Vanteen muodon merkintc.
19 - Vanteen lcpimitta tuumina.

Renkaiden nopeusluokat
Alla oleva kaavio luettelee useita eri 
nopeusluokkia, jota tcllc hetkellc 
kcytetccn henkiluautojen ren-
kaissa. Nopeusluokka on osa ren-
kaan sivuun merkittyc 
kokomccritystc. Tcmc symboli vas-
taa renkaan suunniteltua suurinta 
turvallista maksiminopeutta.

Nopeusluo-
kan symboli

Maksiminopeus

S 180 km/h

J 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h (186 mph)
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3. Renkaan icn tarkistus (TIN: ren-
kaan tunnistenumero)

Kaikki valmistusmerkinncn mukaan 
yli kuusi vuotta vanhat renkaat (ml. 
vararengas) on vaihdettava uusiin. 
Luydct valmistuspcivcn renkaan 
sivuseincmcstc (mahdollisesti pyu-
rcn siscpuolelta), DOT-koodimerkin-
ncstc. DOT-koodi on sarja 
renkaaseen merkittyjc kirjaimia ja 
numeroita. Valmistuspcivc ilmoite-
taan DOT-koodin neljcssc viimei-
sessc merkissc.

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-merkinncn alkuosa antaa teh-
taan koodin, renkaan koon ja kuvion 
tiedot. Viimeiset neljc numeroa 
ilmaisevat viikon ja vuoden, jolloin 
rengas on valmistettu.

Esimerkiksi:

DOT XXXX XXXX 1620 tarkoittaa, 
ettc rengas on valmistettu vuoden 
2020 viikolla 16.

VAROITUS
Renkaan ikc
Renkaat heikkenevct ajan mittaan, 
vaikka niitc ei kcytettcisi. Jcljellc 
olevan kulutuspinnan mccrcstc riip-
pumatta suosittelemme renkaiden 
vaihtoa kuuden (6) vuoden normaa-
lin kcytun jclkeen. Kuuman ilmaston 
tai jatkuvan raskaan kuormituksen 
aiheuttama lcmpu voi nopeuttaa 
renkaiden vanhentumista. Tcmcn 

varoituksen huomiotta jcttcminen 
voi aiheuttaa ckillisen renkaan pet-
tcmisen, mistc voi seurata auton 
hallinnan menetys ja onnettomuus, 
josta aiheutuu vakava loukkaantu-
minen tai kuolema.

4. Renkaan rakenne ja materiaali

Kumipinnoitettujen kangaskerros-
ten eli vuiden lukumccrc renkaassa. 
Renkaan valmistajan on myus ilmoi-
tettava renkaan materiaalit, joihin 
siscltyvct tercs, nailon, polyesteri ja 
muita materiaaleja. Kirjain R  tar-
koittaa scteittcistc kerrosraken-
netta, D  tarkoittaa diagonaalista 
tai vinoa rakennetta ja kirjain "B  
tarkoittaa vyurakennetta.

5. Suurin sallittu tcyttupaine

Tcmc luku ilmaisee suurimman 
ilmanpaineen, johon renkaan saa 
tcyttcc. Clc ylitc suurinta sallittua 
tcyttupainetta. Katso kohta "Ren-
gaskoon ja paineen merkintc" sivulla 
8-11.

6. Maksiminimelliskuorma

Numero ilmaisee kilogrammoina ja 
nauloina maksimikuorman, jonka 
rengas pystyy kantamaan. Kun 
vaihdat autoon renkaita, kcytc aina 
rengasta, jolla on sama nimellis-
kuorma kuin tehtaalla asennetuissa 
renkaissa.
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7. Yhtencinen renkaan laadun luo-
kittelu

Laatuluokitus, jos merkitty, on ren-
kaan sivuseincmcssc renkaan olan 
ja sen suurimman leveyden vclillc.

Esimerkiksi:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Kulutuspinnan kuluminen
Renkaan kulumisaste on suhteelli-
nen arvio perustuen renkaan kulu-
miseen valvotuissa olosuhteissa 
tietyllc viranomaisten testiradalla. 
Esimerkiksi luokan 150 rengas kuluu 
viranomaisten testiradalla puoli-
toista (1<) kertaa sen, mitc luokan 
100 rengas.
Renkaiden suhteellinen suori-
tuskyky riippuu kulloisistakin kcyt-
tuolosuhteista, ja se voi poiketa 
merkittcvcsti standardista johtuen 
eroista ajotavoissa, huoltokcytcn-
nuissc sekc tien ominaispiirteissc ja 
ilmastossa.
Ncmc merkinnct on valettu henkilu-
auton renkaiden sivuseincmiin. 
Autoosi vakiona tai liscvarusteena 
saatavilla olevien renkaiden luoki-
tukset voivat vaihdella.

Pitoluokka - AA, A, B & C
Pitoluokat korkeimmasta matalim-
paan, ovat AA, A, B ja C. Ncmc luokat 
kuvaavat renkaan kykyc pyschtyc 
mcrcllc alustalla mitattuna valvo-
tuissa olosuhteissa tietyillc viran-
omaisten testauksessa kcyttcmillc 
asfaltti- ja betonipinnoilla. Kirjai-
mella C merkityllc renkaalla voi olla 
heikko pito.

Lcmputila  A, B ja C
Lcmputilaluokat ovat A (korkein), B 
ja C. Ne kuvaavat renkaan lcmmun 
vastustuskykyc ja sen kykyc johtaa 
lcmpuc pois testattuna valvotuissa 
olosuhteissa mccritellyssc sisclabo-
ratorion testipyurcssc.
Jatkuva korkea lcmputila voi aiheut-
taa renkaan materiaalin hajoamisen 
ja vchentcc sen kcyttuikcc. Liian 
korkea lcmputila voi johtaa renkaan 
ckilliseen hajoamiseen. Luokat B ja A 
edustavat lain renkailta laboratorio-
testeissc vaatimia vchimmcisarvoja 
korkeampia suorituskykyluokkia .

VAROITUS
Renkaaseen liitetty pitoluokka 
perustuu suoran jarrutuksen pito-
testeihin, eikc se kuvaa kiihtyvyyttc, 
kaarreajoa, vesiliirtoa tai huippupi-
toa.
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VAROITUS
Renkaan lcmputila
Renkaan lcmputilaluokka on mccri-
tetty renkaalle, joka on tcytetty 
oikein ja jota ei ylikuormiteta. Liian 
suuri nopeus, vajaa tcyttu, ylitcyttu 
tai liiallinen kuormitus, joko erikseen 
tai yhdistelmcnc, voivat aiheuttaa 
lcmmun muodostumista ja mahdol-
lisen renkaan ckillisen hajoamisen. 
Se voi aiheuttaa hallinnan menetyk-
sen ja vakavan vamman tai kuole-
man.

Matalan profiilisuhteen rengas (jos 
kuuluu varustukseen)

Matalan profiilisuhteen renkaat, joi-
den profiilisuhde on alle 50, ovat 
tyyliltccn urheilullisia.

Koska matalan profiilisuhteen ren-
kaat on optimoitu hyvcn kcsittelyn 
ja jarruttamisen takaamiseksi, niillc 
ajaminen voi olla epcmukavampaa ja 
niiden tuottama melu on suurempi 
kuin normaaleilla renkailla.

HUOMIO
Koska matalan profiilisuhteen ren-
kaan sivuseinc on normaalia lyhy-
empi, sekc rengas ettc vanne voivat 
vahingoittua helpommin. Noudata 
siis alla olevia ohjeita.

Ajaessasi vaikeakulkuisella tiellc 
tai maastossa, aja varovasti, 
koska renkaat ja vanteet voivat 
vaurioitua. Tarkasta ajamisen jcl-
keen renkaat ja vanteet.
Kun ajat kuoppaan, nopeustuys-
syyn, viemcrikanteen tai soralle, 
aja ajoneuvoa hitaasti, jotta et 
vahingoita renkaita ja vanteita.
Jos renkaaseen kohdistuu isku, 
tarkista renkaan kunto tai ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.
Jotta renkaiden vahingoittuminen 
voidaan vclttcc, niiden kunto on 
tarkastettava 3000 km:n vclein.

HUOMIO
Rengasrikkoa ei ole helppoa huo-
mata omin silmin. Mutta, jos huo-
maat pienimmcnkin viittauksen 
rengasvaurioon, vaikket nckisi-
kccn sitc omin silmin, tarkistuta 
tai vaihdata rengas, koska ren-
gasvauriot voivat aiheuttaa ilma-
vuotoja.
Jos rengas vaurioituu, kuoppaan, 
viemcriaukkoon tai reunakiveen 
tai maastossa ajamisen vuoksi, 
rengasvaurio ei kuulu valmistajan 
takuun piiriin.
Luydct renkaan tiedot renkaan 
sivusta.
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Sulakkeet

Sulan tyyppi

Rasiamalli

Monisulake

BFT

* Vasen puoli: Normaali, Oikea puoli: 
Palanut

* Varsinainen sulake/relerasian tarra 
saattaa poiketa varusteena ole-
vista sulakkeista.

Auton schkujcrjestelmc on suojattu 
ylikuormalta sulakkeiden avulla.

Tcssc autossa on 2 (tai 3) sulake-
rasiaa, jotka sijaitsevat kuljettajan 
kojelaudan sivussa ja moottoriti-
lassa akun lchettyvillc.

Jos jokin autosi valoista, apulait-
teista tai ohjauslaitteista ei toimi, 
tarkista kyseisen piirin sulake. Jos 
sulake on palanut, sen siscllc oleva 
osa on sulanut.

Jos schkujcrjestelmc ei toimi, tar-
kista ensin kuljettajan puolen sula-
kepaneeli.

Ennen palaneen sulakkeen vaihta-
mista on irrotettava negatiivinen 
akkukaapeli.

Vaihda palanut sulake aina nimellis-
arvoltaan samanlaiseen sulakkee-
seen.

Jos vaihtosulake palaa, se on merkki 
schkulaitteiden ongelmasta. Vcltc 
kyseisen jcrjestelmcn kcyttuc ja ota 
heti yhteyttc ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee, ettc kccnnyt val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin puoleen.

Kolmentyyppisic sulakkeita kcyte-
tccn, laattasulakkeita pienemmille 
ampeerilukemille, rasiasulakkeita 
sekc monitoimisulakkeita suurem-
mille ampeerilukemille.

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

OMQ4070010L
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VAROITUS
Sulakkeen vaihtaminen

Clc koskaan korvaa sulaketta mil-
lccn muulla, kuin toisella, nimellis-
arvoltaan samalla sulakkeella.
Suurempi sulake voi aiheuttaa 
vahinkoja ja mahdollisesti tulipa-
lon.
Clc koskaan aseta rautalankaa tai 
alumiinifoliota sulakkeen paikalle 
edes tilapciskorjaukseksi. Tcmc 
voi aiheuttaa laajamittaisia johto-
vahinkoja ja mahdollisesti tulipa-
lon.
Clc tee omin pcin muutos- tai 
liscystuitc auton schkujohdotuk-
siin.

HUOMIO
Clc kcytc ruuvitalttaa tai muuta 
metalliesinettc sulakkeiden poista-
miseen, koska se voi aiheuttaa oiko-
sulun ja vahingoittaa jcrjestelmcc.

HUOMAA
Kun vaihdat sulaketta, kccnnc 
sytytysvirta "OFF"-asentoon ja 
sammuta kaikki schkulaitteet, 
irrota siten akun (-) -napa.
Varsinainen sulake/relerasian 
tarra saattaa poiketa varusteena 
olevista sulakkeista.

HUOMIO
Kun vaihdat palanutta sulaketta 
tai relettc uuteen varmista, ettc 
uusi sulake tai rele kiinnittyy tiu-
kasti kiinnikkeisiin. Sulakkeen tai 
releen epctcydellinen kiinnitys voi 
aiheuttaa ajoneuvon johto- ja 
schkujcrjestelmiin vahinkoa ja 
jopa tulipalon.
Clc irrota sulakkeita, releitc tai 
liittimic, jotka on kiinnitetty ruu-
vein tai mutterein. Jos sulake, rele 
tai liitin ei ole kiinnitetty koko-
naan, se saattaa aiheuttaa tulipa-
lon. Jos pulteilla tai muttereilla 
kiinnitetyt sulakkeet, releet ja liit-
timet palavat, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ettc kccnnyt valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin puoleen.
Clc kiinnitc mitccn sulake- tai 
relenapoihin muita esineitc, kuten 
ruuvitalttaa tai johtoja. Se voi 
aiheuttaa kontaktivian ja jcrjes-
telmcn toimintahciriun.
Clc tyunnc ruuvitalttaa tai kytke 
jclkimarkkinoilta hankittua johdo-
tusta alun perin vain sulakkeille ja 
releille tarkoitettuun liittimeen. 
Ajoneuvon sisctilan schkujcrjes-
telmc ja johdot voivat vahingoit-
tua tai palaa kosketusvian vuoksi.
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Jos liitct johtimen suoraan taka-
valoon tai kcytct polttimoa, joka 
ylittcc percvaunuihin asennetta-
vien polttimoiden sccnnuksissc 
mccritellyn kapasiteetin jne. 
siscinen liitcntclohko voi palaa.

Sisctilan sulakerasian sulakkeen 
vaihtaminen
1. Kccnnc virta-avain ja kaikki muut 

kytkimet pois-asentoon.
2. Avaa sulakepaneelin kansi.

3. Vedc vialliseksi epcilty sulake suo-
raan ulos. Kcytc moottoritilan 
pcc-sulakerasiassa olevaa poisto-
tyukalua.

4. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda 
se, jos se on palanut.
Varasulakkeita on kojelaudan 
sulakepaneelissa (tai moottoriti-
lan sulakepaneelissa).

5. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ettc se aset-
tuu tiukasti pidikkeisiin.

Jos se sopii paikalleen luyscsti, ota 
yhteys ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ettc kccnnyt valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin puoleen.

Jos sinulla ei ole varasulaketta, 
kcytc nimellisarvoltaan vastaavaa 
sulaketta virtapiiristc, jota et vclt-
tcmcttc tarvitse auton kcyttuun, 
kuten esimerkiksi savukkeensytyt-
timen sulake.

Jos ajo- tai percvalot, jarruvalot, 
seisonta- tai pcivcvalot (DRL) eivct 
toimi ja kojelaudan sulakkeet ovat 
kunnossa, tarkasta moottoritilan 
sulakerasia. Kia suosittelee, ettc 
kccnnyt valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin puoleen.

Moottoritilan sulakkeen vaihtami-
nen
1. Kccnnc virta-avain ja kaikki muut 

kytkimet pois-asentoon.
2. Poista sulakepaneelin kansi paina-

malla kielekettc ja vetcmcllc kansi 
ylus.

OMQ4H070013

OMQ4070027L
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Kun irrotat terctyyppisen sulak-
keen, poista se kcyttcmcllc sulak-
keiden vaihtamiseen suunniteltua 
pidikettc, joka luytyy moottoriti-
lan sulakerasiassa. Poistamisen 
jclkeen, aseta tilalle samansuurui-
nen sulake turvallisesti.

3. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda 
se, jos se on palanut. Poista tai 
aseta sulake kcyttcmcllc mootto-
ritilan sulakepaneelin sulaketyu-
kalua.

4. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ettc se aset-
tuu tiukasti pidikkeisiin. Jos se 
sopii paikalleen luyscsti, ota 
yhteys ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ettc kccnnyt valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin puoleen.

HUOMIO
Tarkastettuasi moottoritilan sula-
kepaneelin, aseta sulakepaneelin 
kansi tiukasti kiinni, kunnes kuulet 
napsahtavan ccnen.

Jos et tee ncin, vesikontakti voi 
aiheuttaa schkuvikoja.

Pccsulake (monisulake)

Jos pccsulake on palanut, se on irro-
tettava seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun negatiivisen navan 

kaapeli.
3. Poista kuvassa esitetyt mutterit.
4. Vaihda sulake uuteen, nimellisar-

voltaan samanlaiseen sulakkee-
seen.

5. Kiinnitc irrotukseen nchden pcin-
vastaisessa jcrjestyksessc.

HUOMAA
Jos monisulake on palanut, ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ettc kccnnyt valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin puoleen.

OMQ4070027

OMQ4070028
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HUOMAA
Schkujcrjestelmc ei ehkc toimi 
oikein, vaikka moottoritilan tai sisc-
tilan sulakerasian yksittciset sulak-
keet on irrotettu ja kiinnitetty. 
Tcmcnlaisessa tapauksessa ongel-
man saattaa ratkaista pccsulakkeen 
(BFT-tyyppi) irrottaminen, sulake 
sijaitsee akun positiivisen navan (+) 
suojuksessa. Koska pccsulake on 
rakenteeltaan monimutkaisempi 
kuin muut komponentit, suositte-
lemme kccntymccn ammattikorjaa-
mon puoleen. Kia suosittelee, ettc 
kcyt lchimmcn valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Tarkasta akun kannen kunnollinen 
sulkeutuminen silmcvaraisesti. Jos 
akun kansi ei ole kunnolla kiinni-
tetty, schkujcrjestelmc saattaa 
vaurioitua kosteuden pccstessc jcr-
jestelmiin.

Sulake/relepaneelin kuvaus

Sulake/relepaneelin kannen alta luy-
dct sulake/relemerkinncn, jossa lue-
tellaan sulakkeiden/releiden nimet ja 
kapasiteetti.

HUOMAA
Kaikki tcssc kcsikirjassa esitetyt 
sulakepaneelin kuvaukset eivct ehkc 
pcde autoosi. Tiedot ovat tarkkoja 
painoajankohtana. Kun tarkastat 
autosi sulakepaneelia, katso sulake-
paneelin merkintujc.
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Kuljettajan puolen sulakepaneeli

OMQ4070083L
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ICU-kytkentcrasia

Sulakkeen nimi Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

AMP 25 A AMP (vahvistin)

LDC 30 A Matala DC-DC-muunnin

P/ISTUIN KULJ 30 A
Kuljettajan ristiselcntuen kytkin, kuljettajan schkutoimisen 
istuimen kytkin, IMS (integroitu muistijcrjestelmc)-ohjausyk-
sikku

P/IKKUNA LH 25 A

Schkutoimisen takaikkunan kytkin vasemman kcdensijan 
puoli, Takaturva schkutoimisen ikkunan kytkin vasemman 
kcdensijan puoli, Kuljettajan turva schkutoiminen ikkunamo-
duuli,(LHD), Matkustajan schkutoimisen ikkunan kytkin 
(RHD), Matkustajan schkutoiminen ikkunamoduuli (RHD)

P/ISTUIN MATK 30 A
Matkustajan schkutoimisen ikkunan kytkin, matkustajan 
releyksikku

S/LCMMITIN 
FRT

20 A
1. puhallus istuimen ohjausyksikku, 1. istuimen lcmmitinoh-
jausyksikku

S/LCMMITIN RL 15 A 2. istuimen lcmmitin vasen puoli ohjausyksikku

S/TAITTO RR 20 A 2. istuimen oikean kcdensijan puoleinen taiton toimilaite

P/IKKUNA RH 25 A

Schkutoimisen takaikkunan kytkin oikean kcdensijan puoli, 
takaturva schkutoimisen ikkunan kytkin oikean kcdensijan 
puoli, matkustajan schkutoiminen ikkunanmoduuli (LHD) 
matkustajan schkutoimisen ikkunan kytkin (LHD) kuljettajan 
turva schkutoiminen ikkunamoduuli,(RHD)

TAKAL. 15 A Takaluukun rele

S/FOLD RL 20 A 2. istuimen vasemman kcdensijan puoleinen taiton toimilaite

DR LUKKO 20 A Ovien lukituksen/lukituksen avauksen rele, kuolleen lukon rele

TAKAILMAST2 10 A Takailmastointi ohjausyksikku

MULTI MEDIA1 25 A
Matala DC-DC -muunnin, Audio, Audio/Video & Navigaation 
pccyksikku, ICU-liitcntcrasia (Sulake - MULTI MEDAI2)

E-CALL 10 A E-Call -yksikku

S/LCMMITIN RR 15 A 2. istuimen lcmmitin, oikea puoli ohjausyksikku

MUISTI 10 A

Schkutoiminen takaluukku yksikku, IMS (integroitu muistijcr-
jestelmc) -ohjausyksikku, takailmastointi ohjausyksikku, kul-
jettajan/matkustajan schkutaustapeili, ROA, mittaristo, 
matala DC-DC -muunnin, sadeanturi, etuilmastoinnin ohjaus-
paneeli, Head-Up-ncyttu, etuilmastoinnin ohjausyksikku

AMP

LDC

DRV

PASS

FRT

REAR LH

2nd RH

2nd LH

REAR
A/C

2

MULTI
MEDIA

1

E-CALL

REAR RH

MEMORY
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KCYNNISTC 10 A Virtalukko

E-VAIHTO 7,5 A Elektroninen vaihto

MODULE6 7,5 A Polttoainesuodatin lcmmitin & Paine/lcmputila-anturi

USB LATURI1 10 A Matkatavaratilan USB-latausliitin, vasen puoli/oikea puoli

USB LATURI2 15 A
Takakonsolin USB-latausliitin, vasen puoli/oikea puoli, kuljet-
tajan/matkustajan istuimen USB-latausliitin

MODULE3 7,5 A

IBU (integroitu korin ohjausyksikku ), ADAS yksikku, etuka-
mera (ADAS), turvatyynykytkin, ympcristun valvontayksikku, 
takatutka vasen puoli/oikea puoli, 4WD (neliveto) ECU (elekt-
roninen ohjausyksikku ), DCU (annostelu ohjausyksikku), etu-
konsoli kytkin, kuljettajan/matkustajan istuimen tuuletus 
kytkin, etututka, ATM (automaattivaihteisto) vaihdevipu 
(merkkivalo)

TURVAT1 15 A SRS (tcydentcvc turvajcrjestelmc) ohjausyksikku

PESULAITE 15 A Monitoimikytkin

MODULE1 10 A

AMP (vahvistin), RSE vasen puoli/oikea puoli, matala DC-DC -
muunnin, Audio, IBU (integroitu korin ohjausyksikku ), Audio/
Video & Navigaation pccyksikku, ADAS yksikku, E-Call-
yksikku, USB-etulatausliitin, vasen puoli/oikea puoli, ympcris-
tun valvontayksikku

MODUULI9 10 A
Avain solenoidi, kuljettaja/matkustaja taustavalo, ADAS-
yksikku, Data Link -liitin

IBU1 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikku)

MODULE2 7,5 A Kattokonsoli, DAU, monitoimikytkin

TAKAILMAST1 15 A
Takailmastointi puhallinmoottori, ICU liitcntcrasia (Sulake - 
MUISTI)

TURVATYYNY 
MV

7,5 A Mittaristo, kattokonsoli

MODUULI8 7,5 A

ADAS yksikku, 1. Ilmanpuhallus istuimen ohjausmoduuli, 1. 
Istuimen lcmmitinohjausyksikku, Takailmastointi ohjausyk-
sikku, 2. istuimen lcmmitin, vasen puoli/oikea puoli ohjausyk-
sikku

IBU2 15 A IBU (integroitu korin ohjausyksikku)

MODUULI10 10 A Jarruvalokytkin, ATM (automaattivaihteisto) vaihdevipu

Sulakkeen nimi Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

E-
SHIFTER

MODULE
6

USB
CHARGER

1

USB
CHARGER

2

MODULE
3

1

MODULE
1

MODULE
9

IBU
1

MODULE
2

REAR
A/C

1

IND

MODULE
8

IBU
2

MODULE
10
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MODULE5 10 A
Ylckonsoli, AMP (vahvistin), langaton etulatausyksikku, 
matala DC-DC-muunin

ILMAST 7,5 A
Etuilmastoinnin ohjausyksikku, etuilmastoinnin ohjauspa-
neeli, moottoritilan liitcntcrasia (PTC lcmmitin #2 rele, puhal-
linrele)

TURVAT2 10 A SRS (tcydentcvc turvajcrjestelmc) ohjausyksikku

KOJELAUTA 7,5 A Mittaristo, Head - Up -ncyttuyksikku

MODULE4 10 A

E-Call yksikku, Audio, Audio/Video & Navigaation pccyksikku, 
Data Link- liitin, etuilmastointi ohjauspaneeli, ajovalo vasen 
puoli/oikea puoli, etuilmastointi ohjausyksikku, turvatyyny-
kytkin, schkukromipeili, IMS (integroitu muistijcrjestelmc) 
ohjausyksikku, 1. ilmanpuhallus istuimen ohjausmoduuli, 1. 
istuimen lcmmitinohjausyksikku, 2. istuimen lcmmitin vasen 
puoli/oikea puoli ohjausyksikku

MODULE7 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikku)

MULTI MEDAI2 10 A RSE vasen puoli/oikea puoli

JARRUKYTKIN 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikku), jarruvalokytkin

MDPS 7,5 A
MDPS (moottorikcyttuinen ohjaustehostin) yksikku
* MDPS (moottorikcyttuinen ohjaustehostin) on sama kuin 

EPS (schkutoiminen ohjaustehostin).

Sulakkeen nimi Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

MODULE
5

A/C

2

CLUSTER

MODULE
4

MODULE
7

MULTI
MEDIA

2

BRAKE
SWITCH

MDPS
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Moottoritilan sulakepaneeli

OMQ4070040L

OMQ4H070028L
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Moottoritilan kytkentclohko

Sulakkeen nimi Symboli
Sulakkeen 
luokitus

Suojattu virtapiiri

MONIA-
SULAKE-

1

C/PUHALLIN 80 A Jcchdytyspuhaltimen moottori

TCU3 60 A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

PTC 
HEATER1

50 A Moottoritilan kytkentcrasia (PTC lcmmitin #1 rele)

B+2 50 A ICU-kytkentcrasia (kojetaulun moduuli)

PTC 
HEATER2

50 A Moottoritilan kytkentcrasia (PTC lcmmitin #2 rele)

DCU1 50 A Moottoritilan kytkentcrasia (DCU rele)

ABS1 40 A ESP (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

ABS2 30 A ESP (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

MONIA-
SULAKE-

2

MDPS 100 A
MDPS (moottorikcyttuinen ohjaustehostin) yksikku
* MDPS (moottorikcyttuinen ohjaustehostin) on sama 

kuin EPS (schkutoiminen ohjaustehostin).

GLOW 60 A GCU

B+6 60 A GCU

EOP 60 A Schkuinen uljypumppu

B+5 50 A
ICU liitcntcrasia (Sulake - P/istuin DRV, P/IKKUNA LH, P/
istuin PASS, S/lcmmitin RL, S/FOLD RR)

RR LCMM. 40 A Moottoritilan kytkentcrasia (takalcmmitysrele)

Schkutoimi-
nen taka-
luukku

40 A Schkutoiminen takaluukkuyksikku

KATTO-
LUUKKU

40 A Kattoikkunan moottori (lasi)

POLTTOAI-
NEEN LCM-

MITIN
40 A

Moottoritilan kytkentcrasia (polttoainesuodattimen 
rele)

E-SHIFTER1 30 A SCU

T3

PTC
HEATER

1

2

PTC
HEATER

2

DCU
1

1

2

1

6

EOP

5

E-
SHIFTER
1
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SULAKE

TRAILER1 50 A Percvaunumoduuli

ABS3 60 A ESP (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

B+3 50 A ICU-kytkentcrasia (kojetaulun moduuli)

TRAILER2 20 A Percvaunumoduuli

POLTTOAI-
NEPUMPPU

20 A Moottoritilan kytkentcrasia (polttoainepumpun rele)

LAPSILUKKO 15 A PCB (piirilevy) liitcntcrasia (lapsen lukitus/avausrele)

PUHALLIN 50 A Moottoritilan kytkentcrasia (puhallinrele)

B+4 50 A
ICU liitcntcrasia (Sulake - AMP, LDC, S/lcmmitin FRT, P/
IKKUNA RH, S/FOLD RL)

B+1 40 A
ICU-liitcntcrasia (pitkckuorm. salpa rele, sulake - 
TAKAL., DR LUKKO, S/LCMMITIN RR, KCYNN., MODUU-
LI9, IBU2, TURVAT2, JARRUKYTKIN)

4WD 20 A 4WD (4-pyurcveto) ECU (moottorin ohjausyksikku)

TCU1 15 A PCM (Voimansiirron ohjausmoduuli)

AMS 10 A Akun anturi

E-SHIFTER2 10 A SCU, elektroninen vaihtolevy

DCU3 10 A DCU (annostelun ohjausyksikku)

HTD MIRR 10 A
Etuilmastoinnin ohjauspaneeli, etuilmastoinnin 
ohjausyksikku, kuljettajaschkutaustapeili

A/CON1 10 A Etuilmastoinnin ohjausyksikku

DCU2 20 A DCU (annostelun ohjausyksikku)

DCU4 20 A DCU (annostelun ohjausyksikku)

Sulakkeen nimi Symboli
Sulakkeen 
luokitus

Suojattu virtapiiri

1

3

3

2

FUEL
PUMP

4

1

T1

AMS

E-
SHIFTER
2

DCU
3

A/C
1

DCU
2

DCU
4
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PCB-lohko

Sulakkeen 
nimi

Symboli
Sulakkeen 
luokitus

Suojattu virtapiiri

IG2 40 A
Moottoritilan liitcntcrasia (kcynnistysrele), PCB (piirilevy) liitcntc-
rasia (IG2 rele)

IG1 40 A PCB (piirilevy) liitcntcrasia (IG1-rele, ACC-rele)

ETUPYYHIN2 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikku)

anturi6 20 A
[Smartstream D2.2] etu/taka Nox-anturi, PM-anturi
[Smartstream G3.5] Happianturi #2/#4

SENSOR1 20 A
[Smartstream D2.2]Jakosarjan painekontrolliventtiili
[Smartstream G2.5] Sytytyspuola 1/2/3/4
[Smartstream G3.5] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4/#5/#6

ANTURI8 10 A GCU

ECU2 10 A ECM (moottorin ohjausyksikku)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

ANTURI5 10 A

[Smartstream D2.2] moottoritilan liitcntcrasia (Polttoainepumpun 
rele, Polttoainesuodatin lcmmitysrele)
[Smartstream G2.5] Moottoritilan kytkentcrasia (polttoainepum-
pun rele)
[Smartstream G3.5] Moottoritilan kytkentcrasia (polttoainepum-
pun rele)

ANTURI9 20 A
[Smartstream D2.2] Polttoaineen mittausventtiili
[Smartstream G3.5] ECM (Moottorinohjausyksikku)

SENSOR3 20 A ECM (moottorin ohjausyksikku)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

ANTURI2 15 A
[Smartstream D2.2] Lambda-anturi #1/#2
[Smartstream G2.5] Happianturi (ylus/alas)
[Smartstream G3.5] Happianturi #1/#3

ETUPYYHIN1 30 A Etupyyhkijcn moottori

TAKAPYYHIN 15 A Takapyyhkimen rele, takapyyhkimen moottori

CCNIMERKKI 15 A Ccnimerkin rele

A/CON2 10 A Ilmast.rele

B/CCNITORVI 15 A Varashclyttimen sireenin rele

E-SHIFTER3 7,5 A SCU

TCU2 10 A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

IG2

IG1

2

S6

S1

S8

E2

S5

S9

S3

S2

1

A/C
2

E-
SHIFTER
3

T2
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SENSOR4 10 A

[All] Ilmast.rele, jcchdytyspuh.moottori
[Smartstream D2.2] Ulkytason anturi, jarruvalo kytkin, Schkulcm-
puventtiili
[Smartstream G2.5] Sccdettcvc imusolenoidiventtiili, ilmausoh-
jauksen solenoidiventtiili, uljyn ohjausventtiili (imu/poisto)
[Smartstream G3.5] Sccdettcvc imusolenoidiventtiili, ilmaus ohjaus 
solenoidiventtiili, sccdettcvc uljypumpun solenoidi, uljyn ohjaus-
venttiili #1/#2/#3/#4

ANTURI7 15 A

[Smartstream D2.2] moottoritila liitcntcrasia (PTC lcmmitin #1 
rele), PTC (positiivinen lcmpukerroin) huohotin, uljypumpun venttiili, 
Schku-VGT (Sccdettcvcgeom. turboahdin) toimilaite, EGR jcchdy-
tys ohitussolenoidiventtiili
[Smartstream G2.5] ruisku 1/2/3/4, IBU (integroitu korin ohjausyk-
sikku ), ECM (moottorinohjausyksikku)
[Smartstream G3.5] ruisku #1/#2/#3/#4/#5/#6

ECU1 15 A ECM (moottorin ohjausyksikku)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

ABS4 7,5 A ESP (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

VIRTALCH-
TU2

20 A Takakonsolin virtalchtu

VIRTALCH-
TU1

20 A Tavaratilan virtalchtu

Sulakkeen 
nimi

Symboli
Sulakkeen 
luokitus

Suojattu virtapiiri

S4

S7

E1

4

POWER
OUTLET

2

POWER
OUTLET

1
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Rele
Katso reletyyppi seuraavasta taulu-
kosta

Moottoritilan sulakepaneeli (akku-
liittimen kansi)

Releen nimi Symboli TYYPPI

DCU rele MICRO

Kcynnistysrele MICRO

Polttoainepumpun 
rele

MICRO

Polttoainesuodatti-
men lcmmitysrele

MICRO

PTC lcmmitin #1 rele MICRO

B/Varashclyttimen 
sireenin rele

MICRO

PTC lcmmitin #2 rele MICRO

Puhaltimen rele MICRO

Takalcmmityksen 
rele

MINI

DCU

FUEL
PUMP

PTC
HEATER

1

PTC
HEATER

2

OMQ4070080L

OMQ4070081L
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Polttimot

Polttimon vaihtamisen varotoi-
menpiteet

Hanki norminmukaiset polttimot 
hctctilanteiden varalle. Katso kohta 
"Polttimon teho" sivulla 8-4.

Kun vaihdat polttimoita, sammuta 
ensin moottori turvallisessa pai-
kassa, aktivoi kcsijarru ja poista 
kaapeli akun negatiiviselta (-) 
navalta.

VAROITUS
Tyuskentely valojen parissa
Ennen kuin teet tyutc valojen 
parissa, kytke seisontajarru tiukasti, 
varmista ettc virtalukko on kccn-
netty LOCK-asentoon, ja sammuta 
valot, jotta vcltetccn auton odotta-
mattomat liikkeet ja palovammojen/
schkuiskun vaara.

Kcytc vain mccritetyn tehoisia polt-
timoita.

VAROITUS
Varmista, ettc vaihdat palaneen 
polttimon teholtaan samanlaiseen 
uuteen. Muutoin se voi aiheuttaa 
pahoja vaurioita johdotukseen ja 
mahdollisesti tulipalon.

HUOMIO
Jos sinulla ei ole tarvittavia tyuka-
luja, sopivia polttimoita tai asiantun-
temusta, ota yhteyttc 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee, ettc kccnnyt valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
puoleen.
Monissa tapauksissa auton poltti-
moiden vaihtaminen on vaikeaa, 
koska muita osia on poistettava 
ennen kuin pccstccn kcsiksi vaih-
dettavaan polttimoon. Tcmc on eri-
tyisen tyypillistc, kun ajovaloumpio 
on poistettava, jotta polttimoihin 
pccsee kcsiksi. Ajovaloumpion irro-
tuksesta/asennuksesta saattaa 
aiheutua vahinkoa ajoneuvoon.

HUOMIO
Jos tilalle vaihdetaan hyvcksy-
mcttumic tai standardista poik-
keavia valoja, seurauksena voi olla 
sulakkeen palaminen tai toiminta-
hciriu tai muita johdotusten 
vahinkoja.
Clc asenna ajoneuvoon ylimccrci-
sic valaisimia tai LED -valoja. Lisc-
valojen asennus voi johtaa 
lamppujen toimintahciriuihin ja 
valojen vclkkymiseen. Liscksi 
sulakerasia ja muu johdotus voi-
vat myuskin vaurioitua.
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Liscksi sulakerasia ja johdotukset 
voivat vahingoittua.

Ajovalot, percvalot ja sumuvalot 
saattavat syttyc, kun ajovalot kyt-
ketccn pcclle/ON, mutta eivct syty, 
kun seisontavalot tai sumuvalot 
kytketccn pcclle/ON. Tcmc voi joh-
tua verkkovirheestc tai auton sch-
kuisen ohjausjcrjestelmcn 
virhetoiminnosta. Ongelman ilmen-
tyessc, vie jcrjestelmc tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Valojen toimintahciriu schkujcrjes-
telmcn tasapainotuksen johdosta

Normaalisti toimiva lamppu voi vclk-
kyc hetken ajan. Tcmc hetkellinen 
tapahtuma johtuu ajoneuvon sch-
kuisen ohjausjcrjestelmcn vakautu-
mistoiminnosta. Jos valo palaa 
nopeasti normaaliksi, ajoneuvo ei 
vaadi huoltoa.

Jos valo kuitenkin sammuu tilapci-
sen vcrisemisen jclkeen, tai vcrinc ei 
lopu ollenkaan, suosittelemme huol-
lattamaan jcrjestelmcn ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Jos polttimo tai liitin irrotetaan 
toimivasta lampusta, jossa kulkee 
virta, sulakerasian elektroninen 
ohjauslaite saattaa tulkita tcmcn 
toimintahciriuksi. Tcmcn vuoksi 
sulakerasian (DTC) diagnoosin 
vikakoodihistoriaan voi jccdc vika-
koodi polttimon toimintahciriustc.
On tcysin normaalia, ettc toimiva 
valo saattaa vilkkua hetkellisesti. 
Ncin tapahtuu koska jcrjestelmc 
tasapainottaa elektronisen 
ohjauslaitteen toimintaa, ja jos 
lamppu syttyy normaalisti tilapci-
sen vilkkumisen jclkeen, autossa 
ei ole toimintahciriutc.
Jos valo kuitenkin jatkaa vilkku-
mista tai se sammuu kokonaan, 
auton elektronisessa ohjauslait-
teessa saattaa olla toimintahciriu. 
Tcssc tapauksessa jcrjestelmc on 
tarkastettava ammattikorjaa-
mossa vclittumcsti. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Kolarin jclkeen, tai jos ajovalot asen-
netaan uudelleen, anna ajovalojen 
suuntauksen scctu ammattikorjaa-
mon suoritettavaksi. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.
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HUOMAA
Liikenteen muutokset (Euroopassa)
Lchivalojen valokeila on epcsym-
metrinen. Jos ajat maassa, jossa lii-
kenne kulkee eri puolella tietc, tcmc 
epcsymmetrinen osa hcikcisee vas-
taantulevien autojen kuljettajia. Hci-
kcistymisen estcmiseksi ECE-
mccrcys vaatii useita teknisic rat-
kaisuja (kuten automaattinen vaih-
tojcrjestelmc, liimalevy, alaspcin 
suuntaus). Ncmc ajovalot on suun-
niteltu estcmccn vastaantulijoiden 
hcikcistyminen. Ncin sinun ei tar-
vitse vaihtaa ajovalojasi maassa, 
jossa liikenne on toisella puolella.

HUOMAA
Kun olet ajanut kovassa sateessa tai 
pesun jclkeen ajo- ja takavalojen 
linsseihin saattaa muodostua huur-
retta. Tcmcn aiheuttaa umpion 
siscosan ja ulkopuolen vclinen lcm-
putilaero. Tcmc on samantyyppi-
nen ilmiu kuin matkustamon 
ikkunoiden huurtuminen sateella 
ajon aikana, eikc tarkoita auton 
vikaa. Jos vettc vuotaa lampun pii-
reihin, tarkastuta auto ammattikor-
jaamossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Polttimon paikka (Edessc)

Ajovalo  tyyppi A

Ajovalo  tyyppi B

Sumuvalo

OMQ4070045

OMQ4070042

OMQ4070048
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1. Ajovalo (lyhyt) (LED-tyyppi)
2. Ajovalo (pitkc) (LED-tyyppi)
3. Etuvilkku (polttimo)
4. Etuvilkku (LED-tyyppi)
5. Pcivcajovalot/asemavalo (LED-

tyyppi)
6. Etusumuvalo (LED-tyyppi)

Valojen sijainti (takana)

Takayhdistelmcvalo - Tyyppi A

Takayhdistelmcvalo - Tyyppi B

Takasumuvalo

Peruutusvalo

Rekisterikilven valo

OMQ4070057

OMQ4070056

OMQ4070084L

OMQ4070092L

OMQ4070052
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Liscjarruvalo

1. Jarru- ja takavalo (polttimo -
tyyppinen)

2. Taka-suuntavalon lamppu (polt-
timo -tyyppinen)

3. Jarru- ja takavalo (LED -tyyppi-
nen)

4. Takavilkku (LED-tyyppi)
5. Percvalo (LED)
6. Rekisterikilven valo (LED-tyyppi)
7. Liscjarruvalo (LED-tyyppi)
8. Takasumuvalo (LED -tyyppinen)
9. Peruutusvalo (polttimotyyppinen)

Polttimon paikka (sivussa)

1. Sivutoistolamppu (LED-tyyppi)

Ajovalojen (pitkct/lyhyet valot), 
seisontavalojen/ pcivcajovalojen, 
suuntavilkkujen(LED) lampun vaihto

Tyyppi A

Tyyppi B

Jos ajovalojen LED (1,2), pcivcajova-
lojen LED (3) ja suuntavilkun LED (4) 
ei toimi, tarkistuta autosi ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

OMQ4070058

OMQ4070062

OMQ4070064

OMQ4070065
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Etusuuntavilkun vaihto (polttimo)

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Irrota kanta (A) rakenneosasta 
kiertcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

3. Irrota polttimo (B) kannasta pai-
namalla ja kiertcmcllc sitc vasta-
pcivccn, kunnes polttimon 
kielekkeet kohdistuvat kannan 
koloihin. Vedc polttimo ulos kan-
nasta

4. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

5. Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

6. Kytke miinusnapa akkuun.

Etusumuvalon vaihto (LED-tyyppi)

Jos etusumuvalo (6) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Sivutoistolampun vaihto (LED-
tyyppi)

OMQ4070067

OMQ4070106L

OMQ4070048

OMQ4070062
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Jos sivutoistovalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkastuta autosi ammattikorjaa-
mossa.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
tcisenc osana, koska kyseessc on 
integroitu yksikku. LED-lamput on 
vaihdettava yksikun mukana.

Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava sivutoistolamppu 
(LED), koska se voi vaurioittaa auton 
siihen liittyvic osia.

Jarru- ja takavalon vaihto (polt-
timo)

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Avaa takaluukku.
3. Asenna huoltokansi takaisin pai-

kalleen.
4. Luyscc lamppurakenteen kiinni-

tysruuveja ristipcisellc ruuvital-
talla.

5. Irrota takayhdistelmcvalon 
rakenne auton korista.

6. Irrota takayhdistelmcvalon liitin.
7. Irrota kanta rakenneosasta kier-

tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

8. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin.
Vedc polttimo ulos kannasta.

9. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070054
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10.Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin.
Paina kanta rakenteeseen ja 
kierrc kantaa myutcpcivccn.

11.Asenna takayhdistelmcvalon 
rakenne ajoneuvon koriin.

12.Asenna huoltokansi takaisin.

Takasuuntavilkun vaihto (polttimo)

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Avaa takaluukku.
3. Asenna huoltokansi takaisin pai-

kalleen.
4. Luyscc lamppurakenteen kiinni-

tysruuveja ristipcisellc ruuvital-
talla.

5. Irrota takayhdistelmcvalon 
rakenne auton korista.

6. Irrota takayhdistelmcvalon liitin.
7. Irrota kanta rakenneosasta kier-

tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

8. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin.
Vedc polttimo ulos kannasta.

9. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

10.Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin.
Paina kanta rakenteeseen ja 
kierrc kantaa myutcpcivccn.

11.Asenna takayhdistelmcvalon 
rakenne ajoneuvon koriin.

12.Asenna huoltokansi takaisin.

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070055
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Takasuuntavilkun, jarruvalon ja 
takavalon lampun vaihto (LED-
tyyppi)

Jos takasuuntavilkun lamppu (2), 
jarru- ja takavalolamppu (1) ja taka-
valon lamppu (3) ei toimi, tarkistuta 
autosi ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
tcisenc osana, koska kyseessc on 
integroitu yksikku. LED-lamput on 
vaihdettava yksikun mukana.

Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava jarru- tai percvalon 
lamppu (LED), koska se voi vaurioit-
taa auton siihen liittyvic osia.

Peruutusvalon vaihto (polttimo)

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Irrota muovikorvakkeet tasakcr-
kisellc ruuvitaltalla.

3. Luyscc muovikiinnitysruuveja ja 
irrota alapaneelin suojus.

4. Irrota takaperuutusvalon lampun 
liitin (A).

5. Irrota kanta (A) rakenneosasta 
kiertcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

OMQ4070059
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6. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin. Vedc 
polttimo ulos kannasta.

7. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

8. Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

9. Kytke takaperuutusvalon lampun 
liitin.

10.Kiristc muovikiinnitysruuvit.
11.Asenna muovikorvakkeet ja ala-

paneelin suojus.

Takasumuvalon vaihto (LED-
tyyppi)

Jos takasumuvalo (1) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona. LED-lamp-
puja ei voi vaihtaa yksittcisenc 
osana, koska kyseessc on integroitu 
yksikku. LED-lamput on vaihdet-
tava yksikun mukana. Pctevcn 
asentajan on tarkistettava tai kor-
jattava jarru- tai percvalon lamppu 
(LED), koska se voi vaurioittaa auton 
siihen liittyvic osia.

OMQ4070108L
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Liscjarruvalon vaihto (LED-tyyppi)

Jos liscjarruvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkastuta autosi ammattikorjaa-
mossa.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
tcisenc osana, koska kyseessc on 
integroitu yksikku. LED-lamput on 
vaihdettava yksikun mukana.

Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava liscjarruvalon lamppu 
(LED), koska se voi vaurioittaa auton 
siihen liittyvic osia.

Rekisterikilven valon vaihto (LED-
tyyppi)

Jos rekisterikilven valo ei toimi, niin 
suosittelemme, ettc ammattikor-
jaamo tarkistaa sen. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona. LED-
lamppuja ei voi vaihtaa yksittcisenc 
osana, koska kyseessc on integroitu 
yksikku. LED-lamput on vaihdet-
tava yksikun mukana. Pctevcn 
asentajan on tarkistettava tai kor-
jattava kohdevalo (LED), koska se voi 
vaurioittaa auton siihen liittyvic 
osia.

OMQ4070053

OMQ4070047
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Kohdevalon vaihto (polttimo)

VAROITUS
Ennen kuin teet toimenpiteitc sisc-
valoille, varmista, ettc "OFF"-paini-
ketta on painettu, jotta et polta 
sormiasi tai saa schkuiskua.

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
kccnnc varovasti linssi irti lam-
pun kotelosta.

3. Irrota polttimo vetcmcllc se suo-
raan ulos.

4. Asenna kantaan uusi polttimo.
5. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri-
oita linssejc, linssien liuskoja ja muo-
vikoteloita.

Kohdevalon vaihto (LED)

Jos kohdevalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaa-
mossa.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
tcisenc osana, koska kyseessc on 
integroitu yksikku. LED-lamput on 
vaihdettava yksikun mukana.

Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava kohdevalo (LED), 
koska se voi vaurioittaa auton siihen 
liittyvic osia.

OMQ4070049 OMQ4070096L
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Matkustamon valon vaihto (polt-
timo)

VAROITUS
Ennen kuin teet toimenpiteitc sisc-
valoille, varmista, ettc "OFF"-paini-
ketta on painettu, jotta et polta 
sormiasi tai saa schkuiskua.

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
kccnnc varovasti linssi irti lam-
pun kotelosta.

3. Irrota polttimo vetcmcllc se suo-
raan ulos.

4. Asenna kantaan uusi polttimo.
5. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri-
oita linssejc, linssien liuskoja ja muo-
vikoteloita.

Kohdevalon vaihto (LED) (jos kuuluu 
varustukseen)

Jos kohdevalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaa-
mossa.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
tcisenc osana, koska kyseessc on 
integroitu yksikku. LED-lamput on 
vaihdettava yksikun mukana.

Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava kohdevalo (LED), 
koska se voi vaurioittaa auton siihen 
liittyvic osia.

OMQ4070043 OMQ4070044
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Meikkipeilin valo (polttimo)

VAROITUS
Ennen kuin teet toimenpiteitc sisc-
valoille, varmista, ettc "OFF"-paini-
ketta on painettu, jotta et polta 
sormiasi tai saa schkuiskua.

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukoko-
naisuus varovasti.

3. Irrota polttimo vetcmcllc se suo-
raan ulos.

4. Asenna kantaan uusi polttimo.
5. Asenna matkustamon lamppuko-

konaisuus.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri-
oita linssejc, linssien liuskoja ja muo-
vikoteloita.

Hansikaslokeron lampun vaihto

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukoko-
naisuus varovasti.

3. Irrota lamppukokonaisuuden suo-
jus.

4. Irrota polttimo vetcmcllc se suo-
raan ulos.

5. Asenna kantaan uusi polttimo.
6. Asenna lamppukokonaisuuden 

suojus.
7. Asenna matkustamon lamppuko-

konaisuus.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri-
oita linssejc, linssien liuskoja ja muo-
vikoteloita.

OMQ4070050 OMQ4070085L



Huolto

947

Polttimot

Tavaratilan lampun vaihto (polt-
timo)

VAROITUS
Ennen kuin teet toimenpiteitc sisc-
valoille, varmista, ettc "OFF"-paini-
ketta on painettu, jotta et polta 
sormiasi tai saa schkuiskua.

1. Sammuta auto ja irrota miinus-
napa akusta.

2. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukoko-
naisuus varovasti.

3. Irrota lamppukokonaisuuden suo-
jus.

4. Irrota polttimo vetcmcllc se suo-
raan ulos.

5. Asenna kantaan uusi polttimo.
6. Asenna lamppukokonaisuuden 

suojus.
7. Asenna matkustamon lamppuko-

konaisuus.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri-
oita linssejc, linssien liuskoja ja muo-
vikoteloita.

Tavaratilan lampun vaihto (LED)

Jos tavaratilan polttimo/LED ei 
toimi, suosittelemme, ettc ammat-
tikorjaamo tarkistaa sen.

Ajovalojen ja etusumuvalon lamp-
pujen suuntaus (Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus

Polttimon tyyppi

OMQ4070046

OMQ4040464

OMQ4070089L
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LED-tyyppi

1. Tcytc renkaat mccritettyihin pai-
neisiin ja poista autosta muu 
kuorma kuin kuljettaja, vararen-
gas ja tyukalut.

2. Auto on sijoitettava tasaiselle 
alustalle.

3. Piirrc taustalle pystysuorat viivat 
(jotka kulkevat kunkin ajovalon 
lampun keskipisteen kautta) ja 
vaakasuora viiva (joka kulkee ajo-
valojen lamppujen keskipisteen 
kautta).

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaa-
lissa kunnossa, kohdista ajovalot 
siten, ettc kirkkain osa osuu 
vaaka- ja pystysuorille viivoille.

5. Suuntaa lchivaloa vasemmalle tai 
oikealle kiertcmcllc ruuvia (1) 
myutcpcivccn tai vastapcivccn. 
Suuntaa lchivaloa ylus tai alas 
kiertcmcllc ruuvia (2) myutcpci-
vccn tai vastapcivccn.

Etusumuvalon lampun suuntaami-
nen (jos kuuluu varustukseen)

Etusumuvalot voidaan suunnata 
samalla tavalla kuin ajovalojen 
lamput.
Kun etusumuvalot ja akku ovat 
normaalikunnossa, suuntaa 
etusumuvalot.
Suuntaa etusumuvaloa ylus tai 
alas kiertcmcllc ruuvia myutcpci-
vccn tai vastapcivccn.

OMQ4070088L

OMQ4070093L
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Kohdistuspiste

* A: Ncyttu

OMQ4070087L

Auton tila

Ajovalo (LED)
Etusumuvalo (LED-tyyppi) (jos 

kuuluu varusteisiin)

Korkeus maasta
Lamppujen vcli-
nen etcisyys

Korkeus maasta
Lamppujen vcli-
nen etcisyysLchi-/pitkct 

valot
Lchi-/pitkct 
valot

H1 H2 W1 W2 H3 W3

ilman kuljettajaa
[mm (in)]

Tyyppi A
887
(34,9)

870
(34,2)

1 536
(60,5)

1 316
(51,8) 408

(10,3)
1 092
(27,7)

Tyyppi B
879
(22,3)

862
(33,9)

1 482
(37,6)

1 237
(60,5)

kuljettajan kanssa
[mm (in)]

Tyyppi A
880
(34,6)

863
(34,0)

1 536
(60,5)

1 536
(51,8) 401

(10,1)
1 092
(27,7)

Tyyppi B
872
(22,1)

855
(33,7)

1 482
(37,6)

1 536
(60,5)
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Ajovalo pitkct valot (LHD-auto)

Perustuu 10 cm heijastimelle

A: Auton akseli

B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskeltc

C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskeltc

D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskellc

E: Maa

F: Leikkauslinja
1. Kytke lchivalot pcclle ilman, ettc ajoneuvossa on kuljettajaa.
2. Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
3. Suunnattaessa lchivaloja pystysuora suuntaus on sccdettcvc vaakasuo-

ran suuntauksen jclkeen.
4. Jos ajovalojen korkeudenscctulaite kuuluu varusteisiin, sccdc ajovalojen 

korkeudenscctukytkin asentoon 0.

H
1W1

OJF075107L
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Ajovalo pitkct valot (RHD-auto)

Perustuu 10 cm heijastimelle

A: Auton akseli

B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskeltc

C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskeltc

D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskellc

E: Maa

F: Leikkauslinja
1. Kytke lchivalot pcclle ilman, ettc ajoneuvossa on kuljettajaa.
2. Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
3. Suunnattaessa lchivaloja pystysuora suuntaus on sccdettcvc vaakasuo-

ran suuntauksen jclkeen.
4. Jos ajovalojen korkeudenscctulaite kuuluu varusteisiin, sccdc ajovalojen 

korkeudenscctukytkin asentoon 0.

H
1W1

OJF075108L
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Etusumuvalo

Perustuu 10 cm heijastimelle

A: Auton akseli

B: Pystysuora linja vasemman sumuvalon polttimon keskeltc

C: Pystysuora linja oikean sumuvalon polttimon keskeltc

D: Vaakasuora viiva sumuvalon polttimon keskellc

E: Maa

F: Leikkauslinja

G: Ylcraja
1. Kytke sumuvalo pcclle ilman, ettc autossa on kuljettajaa.
2. Reunan on osuttava sallitulle alueelle (varjostettu alue).

W3

H
3

OYB076080
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Sisc- ja ulkopuolen hoito

Sisc- ja ulkopuolen hoito

Ulkopuolen hoito

Yleistc huomioitavaa ulkopintaan 
liittyen

On erittcin tcrkecc noudattaa mer-
kintujen ohjeita, kun kcytetccn 
kemiallisia puhdistusaineita tai 
vahoja. Lue kaikki varoitus- ja huo-
miotekstit, joita merkinncssc on.

HUOMAA
Jos pysckuit auton ruostumatonta 
tercstc olevan kyltin tai lasiraken-
nuksen tms. lchelle, rakennuksesta 
heijastuva auringonvalo saattaa 
vaurioittaa ulkopuolen muovilistoja 
(puskuri, spoileri, koriste, valo, taus-
tapeili jne.). Jotta muovilistat eivct 
vaurioituisi, vcltc pysckuimcstc 
alueille, joihin valoa saattaa heijas-
tua, tai kcytc suojapeitettc. (Asen-
netut ulkolistat, kuten spoileri, 
vaihtelevat autokohtaisesti.)

Pinnan hoito

Pesu
Pese autosi huolellisesti ja sccnnulli-
sesti, vchintccn kerran kuukau-
dessa, haalealla tai kylmcllc vedellc, 
jotta se on suojassa ruostumiselta ja 
kulumiselta.

Jos kcytct autoasi ajamiseen tien 
ulkopuolella, pese se jokaisen tien 
ulkopuolisen matkan jclkeen. Kiinnitc 
erityistc huomiota suolan, lian, 
mudan ja muiden kertyneiden vie-
rasmateriaalien poistamiseen. Var-
mista, ettc ovien ja kynnysten 
alareunojen tyhjennysreict ovat auki 
ja puhtaita. Hyunteiset, terva, pui-
den mahla, lintujen jctukset, teolli-
suussaasteet ja vastaavat 
saostumat voivat vahingoittaa 
autosi pintaa, jos niitc ei poisteta 
vclittumcsti.
Pelkkc nopea pesu puhtaalla vedellc 
ei vclttcmcttc poista kaikkia ncitc 
saostumia. On kcytettcvc mietoa 
saippuaa, joka on turvallista maali-
pinnoille. Huuhtele auto pesun jcl-
keen perusteellisesti haalealla tai 
kylmcllc vedellc. Clc annan pesuai-
neen kuivua pintaan.

HUOMIO
Clc kcytc voimakasta saippuaa, 
kemiallisia pesuaineita tai kuumaa 
vettc, clckc pese autoa suoraan 
auringonvalossa tai kun sen kori 
on lcmmin.
Ole varovainen kun peset autosi 
sivuikkunoita. Varsinkin korkea-
painepesussa vesi voi vuotaa 
ikkunoiden lcpi ja kastella sisctilat.
Muoviosien ja lamppujen vaurioi-
den estcmiseksi clc puhdista niitc 
kemiallisilla liuottimilla tai voimak-
kailla pesuaineilla.



101

7

7

Huolto Sisc- ja ulkopuolen hoito

VAROITUS
Mcrct jarrut
Auton pesun jclkeen tarkista jarrut 
ajamalla hitaasti nchdcksesi, onko 
vesi vaikuttanut niihin. Jos jarrujen 
toiminta hciriintyy, kuivaa jarrut 
painamalla niitc kevyesti kun ajat 
hitaasti eteenpcin.

Korkeapainepesu
Kun kcytct korkeapainepesuria, 
varmista, ettc pidct riittcvcn 
etcisyyden ajoneuvoon.
Riittcmctun etcisyys tai liiallinen 
paine voi johtaa osien vaurioitu-
miseen tai veden tunkeutumi-
seen auton rakenteisiin.
Clc suihkuta kameraa, antureita 
tai niiden ympcristuc suoraan 
korkeapainevedellc. Korkeapaine-
vesisuihkun isku voi aiheuttaa sen, 
ettc laite ei toimi normaalisti.
Clc tuo suuttimen kcrkec lchelle 
suojakumeja (kumi- tai muovisuo-
juksia) tai liittimic, koska ne saat-
tavat vaurioitua, jos ne joutuvat 
kosketuksiin korkeapaineveden 
kanssa.

HUOMIO
Moottoritilan pesemiseen vedellc, 
siscltcen korkeapainepesun, voi 
aiheuttaa moottoritilassa olevien 
schkupiirien vaurioitumisen.
Clc koskaan pccstc vettc tai 
muita nesteitc kosketukseen 
auton siscllc olevien schku-/
elektroniikkaosien kanssa, koska 
se voi vaurioittaa niitc.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei encc hel-
meile maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahausta. Kcytc hyvclaatuista nes-
tettc tai vahaa, ja noudata valmis-
tajan ohjeita. Vahaa kaikki 
metallipinnat suojataksesi niitc ja 
scilyttccksesi kiillon.

OMQ4070086L
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Uljyn, pien ja vastaavien aineiden 
poistaminen puhdistusaineella 
yleensc poistaa vahan maalipin-
nasta. Varmista, ettc vahaat ncmc 
alueet uudelleen, vaikka muu osa 
autosta ei vielc tarvitse vahausta. 
Clc levitc vahaa kohokuvioidulle, 
maalaamattomalle yksikulle, koska 
se voi johtaa yksikun hapettumi-
seen.

HUOMIO
Pulyn tai lian pyyhkiminen auton 
korista kuivalla liinalla naarmuttaa 
pintaa.
Clc kcytc kromattuihin tai elok-
soituihin alumiiniosiin tercsvillaa, 
hankaavia puhdistusaineita, hap-
pamia tai voimakkaita pesuai-
neita, joissa on vahvasti emcksisic 
tai syuvyttcvic aineita. Se voi 
vahingoittaa suojaavaa pinnoi-
tetta ja aiheuttaa vcrjcytymic tai 
osien hajoamista.

Pinnan vaurioiden korjaus

Syvct naarmut tai kiveniskut maali-
pinnassa on korjattava viivytyk-
settc. Paljastunut metalli ruostuu 
pian ja voi aiheuttaa suuria korjaus-
kustannuksia.

HUOMAA
Jos auto on vaurioitunut ja vaatii 
metalliosien korjausta tai vaihta-
mista, niin varmista, ettc korikor-
jaamo kcyttcc 
korroosionestoainetta korjattuihin 
tai vaihdettuihin osiin.

Kirkkaiden metallipintojen hoito
Poista tieterva ja hyunteiset 
kcyttcmcllc tervanpoistoainetta, 
clc kcytc kaavinta tai muuta 
tercvcc esinettc.
Suojaa kirkasmetalliosien pinnat 
korroosiolta levittcmcllc vaha- tai 
kromisuoja-aineesta pinnoite ja 
kiillota se.
Pinnoita talven aikana tai rannik-
koalueilla kirkkaat metalliosat 
raskaammalla vaha- tai scilytys-
pinnoitteella. Pccllystc osat tar-
vittaessa syuvyttcmcttumcllc 
vaseliinilla tai muulla suojaavalla 
aineella.

Alustan hoito

Jccn ja lumen poistoon ja pulyn hal-
lintaan kcytetyt syuvyttcvct mate-
riaalit voivat kertyc alustaan. Jos 
ncitc materiaaleja ei poisteta, alus-
tassa voi tapahtua kiihtyvcc ruostu-
mista osissa kuten polttoaineletkut, 
runko, pohjalevy ja pakokaasujcrjes-
telmc, vaikka ne on kcsitelty ruos-
tesuojausaineella.
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Huuhtele ajoneuvon alusta ja pyurc-
aukot huolellisesti haalealla tai kyl-
mcllc vedellc kerran kuukaudessa, 
aina maastossa ajamisen jclkeen ja 
jokaisen talven lopussa. Kiinnitc eri-
tyistc huomiota ncihin alueisiin, 
koska kaikkia mutaa ja likaa on vai-
kea nchdc. Tien lian kastelu sitc 
poistamatta aiheuttaa enemmcn 
haittaa kuin hyutyc. Ovien, kynnys-
palkkien ja runko-osien alareu-
noissa on tyhjennysreict, joiden ei 
saa tukkeutua liasta: niiden sisclle 
jccnyt vesi voi aiheuttaa ruostu-
mista ncillc alueilla.

VAROITUS
Auton pesun jclkeen tarkista jarrut 
ajamalla hitaasti nchdcksesi, onko 
vesi vaikuttanut niihin. Jos jarrujen 
toiminta hciriintyy, kuivaa jarrut 
painamalla niitc kevyesti kun ajat 
hitaasti eteenpcin.

Kevytmetallivanteiden hoito

Alumiinivanteet on pccllystetty 
kirkkaalla suojapinnalla.

Clc kcytc hankaavia puhdistusai-
neita, kiillotusaineita, liuottimia tai 
metalliharjoja alumiinivanteille. Ne 
voivat naarmuttaa tai vaurioittaa 
pintaa.
Puhdista pyurct, kun ne ovat 
jcchtyneet.

Kcytc vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia pesuainetta, ja huuh-
tele perusteellisesti vedellc. Var-
mista, ettc puhdista pyurct myus, 
kun olet ajanut suolatuilla teillc. 
Se auttaa ehkcisemccn ruostu-
mista.
Clc pese pyuric nopeasti liikkuvilla 
autonpesuharjoilla.
Clc kcytc emcksisic tai happamia 
puhdistusaineita. Se voi vaurioit-
taa ja syuvyttcc alumiinivantei-
den kirkasta suojapintaa.

Ruostesuojaus

Autosi suojaaminen ruosteelta
Tuotamme korkealaatuisia ajoneu-
voja kcyttcmcllc edistyneimpic 
suunnittelu- ja rakennekcytcntujc 
korroosion torjumiseksi. Tcmc on 
kuitenkin vai osa tyutc. Jotta autosi 
pystyy tarjoamaan pitkcaikaista 
korroosionkestcvyyttc, tarvitaan 
myus omistajan yhteistyutc ja apua.

Yleisic ruostumisen syitc
Yleisimmct auton ruostumisen syyt 
ovat:

Tiesuola, lika ja kosteus, jotka 
saavat kerccntyc auton alustaan.
Maalin tai suojapinnoitteiden 
poistuminen kivien, soran, han-
kauksesta tai pienistc naar-
muista ja kolhuista, jotka jcttcvct 
suojaamattoman metallin alttiiksi 
korroosiolle.
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Runsaan ruostumisen alueet
Jos asut alueella, jolla autosi altistuu 
sccnnullisesti syuvyttcville aineille, 
korroosiosuojaus on erityisen tcr-
kec. Jotkin nopeutuneen korroosion 
yleisimpic syitc ovat tiesuolat, 
pulyntorjuntakemikaalit, valtameren 
ilma ja teollisuussaasteet.

Kosteus edistcc ruostumista
Kosteus muodostaa olosuhteet, 
joissa ruostetta todennckuisimmin 
syntyy. Korroosiota kiihdyttcc esi-
merkiksi korkea kosteus, etenkin 
kun lcmputilat ovat juuri nollan ylc-
puolella. Tcllaisissa olosuhteissa 
syuvyttcvc materiaali pysyy koske-
tuksissa ajoneuvon pintoihin kos-
teuden avulla, joka haihtuu hitaasti. 
Muta on erityisen syuvyttcvcc, 
koska se kuivuu hitaasti ja pitcc 
kosteutta kosketuksessa ajoneu-
voon. Vaikka muta ncyttcc kuivalta, 
se voi silti siscltcc kosteutta ja edis-
tcc korroosiota. Korkeat lcmputilat 
voivat myus kiihdyttcc sellaisten 
osien korroosiota, joita ei ole tuule-
tettu kunnolla, jolloin kosteus voi 
levitc.
Kaikista ncistc syistc on erityisen 
tcrkecc pitcc ajoneuvo puhtaana ja 
vapaana mudan tai muiden materi-
aalien kertymisestc. Tcmc ei koske 
vain nckyvic pintoja, vaan erityisesti 
ajoneuvon pohjaa.

Ruosteen ehkciseminen
Voit auttaa estcmccn korroosioita 
huomioimalla seuraavat:

Pidc autosi puhtaana

Paras tapa estcc korroosiota on 
pitcc ajoneuvo puhtaana, ilman syu-
vyttcvic materiaaleja. Huomion kiin-
nittcminen auton alustaan on 
erityisen tcrkecc.

Jos asut voimakkaan korroosion 
alueella  jossa kcytetccn tiesuo-
laa, lchellc merta, alueita, joilla on 
teollisuussaasteita, happosateita 
jne.  sinun on kiinnitettcvc eri-
tyistc huomioita korroosion estc-
miseen. Huuhtele talvella 
ajoneuvon alusta vchintccn ker-
ran kuukaudessa ja puhdista se 
huolellisesti talven pcctyttyc.
Kun puhdistat auton alustaa, kiin-
nitc erityistc huomiota lokasuo-
jiin ja muihin poissa nckyvistc 
oleviin osiin. Tee perusteellista 
tyutc. Jos vain kostutat kerty-
nyttc mutaa sen pesemisen 
sijasta, se kiihdyttcc korroosiota 
sen sijaan, ettc estcisi sitc. Kor-
kean paineen alainen vesi ja huyry 
ovat erityisen tehokkaita kerty-
neen mudan ja syuvyttcvien 
materiaalien poistamisessa.
Kun puhdistat ovien alapaneeleita, 
kynnyspaneeleita ja korin osia niin 
varmista, ettc tyhjennysreict 
pysyvct auki, jotta kosteus pcc-
see ulos ja ettei se jcc loukkuun 
korroosiota kiihdyttcmccn.
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Pidc autotallisi puhtaan

Clc pysckui autoasi kosteaan, huo-
nosti ilmastoituun autotalliin. Se 
synnyttcc ruostumiselle otollisen 
ympcristun. Tcmc pctee erityisesti, 
jos autosi on autotallissa tai ajat sen 
autotalliin, kun se on vielc mcrkc tai 
lumen, jccn tai mudan peitossa. 
Jopa lcmmitetty autotalli voi vaikut-
taa korroosioon, ellei sitc ole hyvin 
tuuletettu, jotta kosteus hajoaisi.

Pidc maalipinta ja viimeistely 
hyvcssc kunnossa

Pinnassa olevat naarmut tai iske-
mct on peitettcvc korjausmaalilla  
mahdollisimman pian korroosion 
mahdollisuuden vchentcmiseksi. Jos 
paljas metalli nckyy lcpi, suositel-
laan pctevcn korikorjaamon ja maa-
laamon kcyttuc.

Lintujen jctukset Lintujen jctukset 
ovat erittcin syuvyttcvic ja voivat 
vaurioittaa maalattuja pintoja vain 
muutamassa tunnissa. Poista lintu-
jen jctukset aina niin pian kuin mah-
dollista.

Clc unohda sisctiloja

Kosteutta voi kercytyc lattiamatto-
jen ja auton verhoilun alle ja aiheut-
taa korroosiota. Tarkista mattojen 
alapuoli sccnnullisesti varmistaak-
sesi, ettc ne ovat kuivia. Noudata 
erityistc varovaisuutta, jos kuljetat 
autossa lannoitteita, puhdistusma-
teriaaleja tai kemikaaleja.

Ncitc saa kuljettaa vain sopivissa 
astioissa ja kaikki roiskeet ja vuodot 
on puhdistettava, huuhdeltava puh-
taalla vedellc ja kuivattava perus-
teellisesti.

Sisctilojen hoito

Sisctilojen yleiset varotoimet

Estc kemikaaleja, kuten hajuvesic, 
kosmeettisia uljyjc, aurinkovoiteita, 
kcsivoiteita ja ilmanraikastimia jou-
tumasta kosketuksiin sisustuksen 
kanssa, koska ne voivat aiheuttaa 
vaurioita tai vcrimuutoksia. Jos niitc 
joutuu sisustusosiin, pyyhi ne pois 
vclittumcsti. Kcytc tarvittaessa 
vinyylipuhdistusainetta, katso 
asianmukaisen kcytun ohjeet.

HUOMIO
Clc koskaan pccstc vettc tai muita 
nesteitc kosketukseen auton siscllc 
olevien schku-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa 
niitc.
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HUOMIO
Puhdistaessasi nahkaosia (ohjaus-
pyurc, istuimet jne.), kcytc neutraa-
leja pesuaineita tai vchcn alkoholia 
siscltcvic liuoksia. Jos kcytct paljon 
alkoholia siscltcvic liuoksia tai hap-
pamia/emcksisic pesuaineita, nahan 
vcri voi haalistua tai pinta voi irrota.

Nahkaistuinten hoito
Imuroi istuimet sccnnullisesti 
poistaaksesi niistc pulyn ja hiekan. 
Se estcc hankautumisen tai 
nahan vaurioitumisen, ja yllcpitcc 
sen laatua.
Pyyhi luonnonnahkaiset istuin-
pcclliset usein kuivalla tai pehme-
cllc liinalla.
Nahansuoja-aineen tarpeellisen 
mccrcn kcyttu voi estcc pinnan 
hankautumisen ja auttaa pitc-
mccn yllc sen vcric. Muista lukea 
ohjeet ja kccntyc asiantuntijoiden 
puoleen, kun kcytct nahan pin-
noitteita tai suoja-aineita.
Kirkkaan vcrinen (beigen, kerman 
vcrinen) ja kiiltcvc nahka likaan-
tuu helposti. Puhdista istuimet 
sccnnullisesti.
Vcltc mcrcllc liinalla pyyhkimistc. 
Se voi aiheuttaa pinnan halkeilua.

Nahkaistuimien puhdistaminen
Poista kaikki lika vclittumcsti. 
Katso alta ohjeet kunkin aineen 
poistamiseen.
Kosmetiikkatuotteet (aurinko-
voide, perusvoide, jne.)
- Levitc puhdistusvoidetta lii-

naan ja pyyhi likaantunut kohta. 
Pyyhi voide mcrcllc liinalla ja 
poista vesi kuivalla liinalla.

Juomat (kahvi, virvoitusjuomat 
jne.)
- Levitc pieni mccrc neutraalia 

pesuainetta ja pyyhi, kunnes 
lika ei levic.

Uljy
- Poista uljy vclittumcsti imuky-

kyisellc liinalla ja pyyhi vain 
luonnonnahalle tarkoitetulla 
tahranpoistoaineella.

Purukumi
- Koveta purukumi jccllc ja poista 

se vaiheittain.

Kangas istuinpccllisen kcytun varo-
toimenpiteet (jos kuuluu varustuk-
seen)

Puhdista kangasistuimet sccnnulli-
sesti pulynimurilla ottaen huomioon 
kankaan materiaalin ominaisuudet. 
Kcytc asianmukaista siscpuhdistus-
ainetta hyvin likaisiin, (esimerkiksi 
juomien jne.) tahrimiin pintoihin. 
Estccksesi istuinpccllisten vaurioi-
tumisen, pyyhi istuinpcclliset suu-
rilla pyyhkimisliikkeillc ja kohtalaista 
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painetta soveltamalla, pehmecllc 
sienellc tai mikrokuitukankaalla.

Vaatteiden tarranauhat, tai tercvct 
esineet voivat aiheuttaa repeytymi-
sic tai naarmuja istuinpccllisen pin-
taan. Clc hankaa tcllaisia esineitc 
pintaa vasten.

Katon ja siscverhoilun puhdistami-
nen

Vinyyli
Poista puly ja irtonainen lika vinyy-
listc pehmecllc harjalla tai pulyni-
murilla. Puhdista vinyylipinnat 
vinyylin puhdistusaineella.

Kangas
Poista puly ja irtonainen lika kan-
kaasta pehmecllc harjalla tai pulyni-
murilla. Katon verhoilulle ja matoille 
suositellaan puhdistusta miedolla 
saippualiuoksella. Poista tuoreet 
tahrat vclittumcsti kankaan tahran-
poistoaineella. Jos tuoreet tahrat 
eivct saa vclituntc huomiota, kan-
gas voi tahrautua, mikc vaikuttaa 
sen vcriin. Liscksi sen palonkestc-
vyys voi heikentyc, jos materiaalia ei 
hoideta oikein.

HUOMIO
Muiden kuin suositeltujen puhdis-
tusaineiden ja menetelmien kcyttc-
minen voi vaikuttaa kankaan 
ulkonckuun ja sen palonkestcvyy-
teen.

Lantio/olkavyun puhdistus

Puhdista vyun hihna miedolla saip-
pualiuoksella, jota suositellaan ver-
hoilujen tai mattojen puhdistukseen. 
Noudata pesuaineen mukana tul-
leita ohjeita. Clc valkaise tai vcrjcc 
turvavuitc, koska se voi heikentcc 
niitc.

Ikkunalasien siscpintojen puhdista-
minen

Jos ajoneuvon sisctilan lasipinnat 
samentuvat (eli peittyvct uljyisellc, 
rasvaisella tai vahamaisella kalvolla), 
ne on puhdistettava lasinpuhdistus-
aineella. Noudata lasinpuhdistusai-
neen pakkauksen ohjeita.

HUOMIO
Clc kaavi tai raaputa takaikkunan 
siscpintaa. Tcmc voi aiheuttaa vau-
rioita takaikkunan lcmmityslaitteen 
verkkoon.
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Pccstujen hallintajcrjestelmc 
(jos kuuluu varustukseen)

Autosi pccstujen hallintajcrjestel-
mcllc on kirjallinen, rajoitettu takuu. 
Katso autosi huolto- ja takuukir-
jassa olevat takuuehdot.

Autosi on varustettu pccstujen hal-
lintajcrjestelmcllc, jotta se tcyttcc 
kaikki sovellettavat pccstumcc-
rcykset.

Pccstujen hallintajcrjestelmic on 
kolme, seuraavasti.
1. Kampikammon pccstujen hallin-

tajcrjestelmc
2. Haihtumispccstujen hallintajcr-

jestelmc
3. Pakokaasupccstujen hallintajcr-

jestelmc

Pccstujen hallintajcrjestelmcn 
oikean toiminnan varmistamiseksi 
anna ajoneuvosi ammattikorjaamon 
tarkastettavaksi ja huollettavaksi 
tcmcn kcyttuoppaan huoltoaika-
taulun mukaisesti. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

Huomio, tarkastus- ja huoltotesti 
(schkuisen ajovakauden hallinnan 
(ESC) jcrjestelmc)

Jotta autossa ei tapahdu sytytys-
hciriuitc dynamometritestauksen 
aikana, kytke schkuinen ajova-
kauden hallintajcrjestelmc (ESC) 
pois pccltc painamalla ESC-kyt-
kintc.

Kun dynamometritestaus on val-
mis, kytke ESC-jcrjestelmc takai-
sin pcclle painamalla ESC-
kytkintc uudelleen.

1. Kampikammon pccstujen hallin-
tajcrjestelmc

Positiivista kampikammion tuule-
tusjcrjestelmcc kcytetccn estc-
mccn ilman saastuminen 
kampikammion pccstujen takia. 
Tcmc jcrjestelmc tuottaa raikasta 
suodatettua ilmaa kampikammioon 
ilmanottoletkun kautta. Kampikam-
mion siscllc raikas ilma sekoittuu 
puhalluskaasuihin, jotka kulkevat 
sitten PCV-venttiilin lcpi induktiojcr-
jestelmccn.

2. Haihtumispccstujen hallintajcr-
jestelmc

Haihtumispccstujen hallintajcrjes-
telmc on suunniteltu estcmccn 
polttoainehuyryjen poistuminen 
ilmakehccn.

Kanisteri
Polttoainesciliun siscllc muodostu-
vat polttoainehuyryt absorboidaan 
ja varastoidaan autossa olevaan 
kanisteriin. Kun moottori kcy, kanis-
teriin absorboituvat polttoainehuy-
ryt imetccn syuksysciliuun 
huuhteluohjauksen magneettivent-
tiilin kautta.
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Huuhteluohjauksen magneettivent-
tiili (PCSV)
Huuhtelun ohjauksen magneetti-
venttiilic ohjataan moottorin 
ohjausyksikullc (ECM). Kun mootto-
rin jcchdytysnesteen lcmputila on 
matala tyhjckcynnin aikana, PCSV 
sulkeutuu, jotta haihtunutta poltto-
ainetta ei viedc moottoriin. Kun 
moottori on lcmmennyt tavallisen 
ajon aikana, PCSV avautuu haihtu-
neen polttoaineen lisccmiseksi 
moottoriin.

3. Pakokaasupccstujen hallintajcr-
jestelmc

Pakokaasupccstujen hallintajcrjes-
telmc on erittcin tehokas laitteisto, 
joka hallitsee pakokaasupccstujc 
scilyttcen samalla ajoneuvon hyvcn 
suorituskyvyn.

Moottorin pakokaasuun (hiilimo-
noksidiin) liittyvct varotoimet

Hiilimonoksidia voi olla muissa 
pakokaasuissa. Tcstc syystc, jos 
tunnet mitc tahansa pakokaasu-
jen hajua autosi siscllc, anna tar-
kastaa ja korjata autosi 
vclittumcsti. Jos epcilet, ettc 
pakokaasuja tulee auton sisctiloi-
hin, aja sitc vain kaikki ikkunat 
tcysin auki. Tarkastuta ja korjauta 
autosi vclittumcsti.

VAROITUS
Pakokaasu
Moottorin pakokaasut siscltcvct hii-
limonoksidia (CO). Vcrittumcnc ja 
hajuttomana se on vaarallista ja voi 
olla tappavaa hengitettync. Nou-
data tcmcn sivun ohjeita vclttcck-
sesi hiilimonoksidimyrkytyksen.

Clc kcytc moottoria suljetuissa tai 
umpinaisissa tiloissa (kuten auto-
tallit) enempcc kuin on tarpeen 
auton siirtcmiseksi tilaan tai 
tilasta pois.
Kun auto pyscytetccn avoimelle 
alueelle pitempccn kuin lyhyeksi 
ajaksi moottorin kcydessc, sccdc 
(tarvittaessa) ilmanvaihtojcrjes-
telmcc vetcmccn ulkoilmaa ajo-
neuvoon.
Clc koskaan istu pysckuidyssc tai 
pyschtyneessc autossa pitkic 
aikoja, jos moottori on kcynnissc.
Kun moottori sammuu tai ei 
onnistu kcynnistymccn, liian 
monet yritykset kcynnistcc 
moottoria voivat vaurioittaa 
pccstujen hallinnan jcrjestelmcc.
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Katalysaattoriin liittyvic kcytun 
varotoimia (jos kuuluu varusteisiin)

VAROITUS
Tulipalo

Kuuma pakokaasujcrjestelmc voi 
sytyttcc auton alla olevia palavia 
esineitc. Clc pysckui ajoneuvoa 
syttyvien esineiden, kuten ruo-
hon, kasvillisuuden, paperin, leh-
tien jne. pcclle tai niiden lchelle.
Pakokaasujcrjestelmc ja katalyyt-
tijcrjestelmc ovat erittcin kuumia 
moottorin kcydessc tai heti 
moottorin sammuttua. Pysy 
etccllc pakokaasujcrjestelmcstc 
ja katalysaattorista, koska voit 
saada palovammoja.
Clc myuskccn poista jcchdytyse-
lementtic pakojcrjestelmcn 
ympcriltc, clc tiivistc auton poh-
jaa clckc pinnoita ajoneuvoa kor-
roosiosuojausta varten. Se voi 
aiheuttaa tulipalon vaaran tie-
tyissc olosuhteissa.

Autosi on varustettu katalysaatto-
rilla, pccstujen hallintalaitteella.
Tcstc syystc on huomioitava seu-
raavat varotoimet:

Varmista, ettc liscct autoon polt-
toainetta noudattaen kohtaa 
"Polttoainevaatimukset" sivulla 1-
2.

Clc kcytc autoa kun on nckyvissc 
merkkejc moottorin virhetoimin-
noista, kuten sytytyshciriut tai 
huomattava suorituskyvyn 
menetys.
Clc vccrinkcytc tai laiminlyu 
moottoria. Esimerkkejc vccrin-
kcytustc ovat rullaus virta sam-
mutettuna ja jyrkkien mckien 
laskeutuminen vaihde pccllc virta 
sammutettuna.
Clc kcytc moottoria suurilla kier-
rosnopeuksilla pitkitettyjc aikoja 
(5 minuuttia tai enemmcn).
Clc muuta tai peukaloi mitccn 
moottorin tai pccstujen hallinta-
jcrjestelmcn osaa. Kaikki tarkas-
tukset ja sccdut on tehtcvc 
ammattikorjaamon toimesta. Kia 
suosittelee tchcn valtuutettua 
Kian jclleenmyyjcc / huoltokes-
kusta.
Vcltc ajamista erittcin vchcisellc 
polttoaineen mccrcllc. Polttoai-
neen loppuminen voi aiheuttaa 
moottorissa sytytyshciriuitc, 
mikc vaurioittaa katalysaattoria.

Jos ncitc varotoimia ei noudateta, 
se voi aiheuttaa vahinkoja kata-
lysaattorille ja autollesi. Liscksi sel-
laiset toimenpiteet voivat mitctuidc 
takuita.
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Bensiinin hiukkassuodatin (jos kuu-
luu varusteisiin)
Bensiinin hiukkassuodatin (GPF) on 
jcrjestelmc, joka poistaa noen pako-
kaasuista. GPF-jcrjestelmc polttaa 
(hapettaa) kertyneen tuhkan auto-
maattisesti ajon aikana, toisin kuin 
kertakcyttuinen ilmansuodatin.
Toistuvien lyhyiden ajomatkojen tai 
matalalla nopeudella ajettujen pit-
kien ajomatkojen takia kertyneen 
noen automaattinen poisto GPF-
jcrjestelmcstc voi kuitenkin estyc. 
Kun kertynyt noki saavuttaa mcc-
rctyn tason, GPF -varoitusvalo 
( ) syttyy. GPF-jcrjestelmcn 
kcyttcmiseksi uudelleen autoa on 
ajettava vchintccn yli 30 minuuttia 
nopeudella yli 80 km/h nopeudella. 
Varmista, ettc seuraavat ehdot 
tcyttyvct: tieolosuhteet ovat tur-
valliset, vaihde 3 tai korkeampi 
moottorin kierrosnopeus 1500-
4000 rpm. Aja vchintccn 80 km/h 
nopeudella suositeltu aika saadak-
sesi GPF-jcrjestelmcn toimimaan 
uudestaan ja GPF-varoitusvalon 
sammumaan.
Jos GPF-varoitusvalo pysyy pccllc 
tai varoitusviesti "check exhaust 
system  (tarkasta pakokaasujcrjes-
telmc) ponnahtaa ncyttuun, vaikka 
auto on ajettu vaaditulla nopeudella 
ja vaadittu aika, kcy ammattikorjaa-
mossa tarkistuttamassa GPF-jcr-
jestelmc. Jos ajat jatkuvasti GPF-
varoitusvalo pccllc, voit vahingoittaa 
GPF-jcrjestelmcc ja polttoaineenku-
lutus voi kasvaa.

Dieselhiukkassuodatin (jos kuuluu 
varusteisiin)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) pois-
taa noen pakokaasuista.
Toisin kuin vaihdettava ilmansuoda-
tin, DPF-jcrjestelmc polttaa (hapet-
taa) ja poistaa automaattisesti 
kerccntyneet hiukkaset ajo-olosuh-
teiden mukaan. Toisin sanoen, 
moottorin ohjausjcrjestelmcn 
aiheuttama aktiivinen poltto ja nor-
maalien/ vaativien ajo-olosuhteiden 
aiheuttama pakokaasujen korkea 
lcmputila polttavat ja poistavat 
kerccntyneen noen. Jos autolla kui-
tenkin ajetaan edelleen lyhyitc mat-
koja tai hitaalla nopeudella pitkcn 
aikaa, kertynyt tuhka ei ehkc auto-
maattisesti poistu pakokaasun 
matalan lcmputilan takia. Jos nokea 
kertyy mccrcttyc mccrcc enem-
mcn, toimintahciriun merkkivalo 
( ) syttyy.
Jos toimintahciriun merkkivalo vilk-
kuu, se voi sammua, kun autoa aje-
taan yli 60 km/h (37 mph) 
nopeudella tai toista vaihdetta kor-
keammalla vaihteella kierrosluvulla 
1500 ~ 2500 rpm jonkin aikaa (noin 
25 minuuttia).
Jos toimintahciriun merkkivalo 
( ) vilkkuu edelleen tai varoitus-
viesti "Check exhaust system  (Tar-
kista pakojcrjestelmc) ilmestyy 
ncyttuun toimenpiteestc huoli-
matta, tarkistuta DPF-jcrjestelmc 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona. Jos 
jatkat ajamista toimintahciriun 
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varoitusvalon vilkkuessa pitkccn, 
DPF-jcrjestelmc voi vaurioitua ja 
polttoaineenkulutus lisccntyc uljyn 
liukenemisen takia.

HUOMIO
Dieselpolttoaine (jos varustettu 
DPF:llc)
Suositellaan tarkastetun autodie-
selpolttoaineen kcyttuc DPF-jcrjes-
telmcllc varustetuille 
dieselajoneuvoille.
Jos kcytct runsaasti rikkic siscltc-
vcc dieselpolttoainetta (yli 50 ppm 
rikkic) ja mccrittelemcttumic liscai-
neita, tcmc voi aiheuttaa vaurioita 
DPF-jcrjestelmclle ja tuottaa val-
koista savua.

Lean NOx Trap

Lean NOx Trap (LNT) -jcrjestelmc 
poistaa pakokaasusta typen oksi-
deja. Pakokaasussa voi ilmetc hajua 
polttoaineen laadusta riippuen ja se 
voi heikentcc NOx-pelkistyksen 
suorituskykyc, kcytc mccritettyc 
dieselpolttoainetta.

Valikoiva katalyyttinen pelkistys 
(jos kuuluu varustukseen)

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys 
(SCR) -jcrjestelmc muuntaa NOx:t 
katalyyttisesti typeksi ja vedeksi 
kcyttcmcllc pelkistysainetta, urea-
liuosta.

VAROITUS
Voi olla lain vastaista kcyttcc 
autoa, joka ei kuluta lainkaan 
urealiuosta.
Jotta auto tcyttcisi sen tyypille 
annetun vastaavuusvakuutuksen 
pakolliset mccrcykset, on ehdot-
tomasti kcytettcvc ja liscttcvc 
vaatimuksia vastaavaa urea-
liuosta.

Urealiuoksen mccrcn mittari (jos 
kuuluu varustukseen)

Urealiuosmittari ilmaisee urealiuos-
scilussc jcljellc olevan urealiuoksen 
likimccrcisen mccrcn.

* Ureatason mittari ponnahtaa 
ncyttuun aina, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
on ON-asennossa.

OMQ4070037FI
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Alhaisen ureamccrcn varoitus (jos 
kuuluu varustukseen)

Urean puuttumisen varoitusviestit 
ilmestyvct, kun urean taso on alle 
noin 5,4 L. Kun varoitusviesti Urea 
vchissc  ncytetccn ja SCR-varoitus-

valo ( ) syttyy, urealiuossciliu on 

tcytettcvc. Ellei sitc tcytetc huo-
mattavan kilometrimccrcn jclkeen, 
visuaalinen varoitusjcrjestelmc kas-
vattaa intensiteettic ncyttcmcllc 
viestin Tcytc urea  SCR-varoitus-

valon kanssa ( ).

Siinc tapauksessa urealiuossciliu on 
tcytettcvc pian. Jos ureasciliussc 
jcljellc olevan urealiuoksen taso 
alkaa olla liian matala, ncyttuun 
tulee varoitusviesti "Refill Urea in 
000 km or vehicle will not start  
(Liscc ureaa 000 km jclkeen tai auto 
ei kcynnisty) SCR-varoitusvalon 

kanssa ( ). xxx km (mailia)  esit-

tcc jcljellc olevan sallitun matkae-
tcisyyden, joten clc jatka ajamista 
jcljellc olevan matkaetcisyyden 
ilman liscystc.

OMQ4070032FI

OMQ4070033FI

OMQ4070034FI

OMQ4070035FI
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Muuten autoa ei voi kcynnistcc 
uudelleen, kun moottori on sammu-
tettu kcyttcmcllc MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta. Ajotyylin, ympcristuolosuh-
teiden ja tien profiilin perusteella 
vchennetty jcljellc oleva ajomatka 
voi poiketa todellisesta matkaetci-
syydestc. Kun ncyttuun tulee viesti 
"Low Urea  (Ureaa vchcn) tai "Refill 
Urea  (Liscc ureaa), on liscttcvc 
sopiva mccrc urealiuosta. Kun viesti 
"Refill Urea in 000 km or vehicle will 
not start" (Liscc ureaa 000 km jcl-
keen tai auto ei kcynnisty) on ncy-

tussc, liscc tarpeellinen mccrc 
urealiuosta.

Kun "Refill urea tank or vehicle will 
not start" (Liscc ureaa tai auto ei 
kcynnisty) -ilmoitus tulee esiin 

yhdessc SCR-varoitusvalon ( ) 

kanssa, autoa ei voi kcynnistcc 
ennen kuin moottori on kertaalleen 
sammutettu MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painikkeesta. Yllc 
mainituissa tilanteissa ainetta on 
suositeltavaa lisctc maksimimccrc.

Katso kohta "Suositellut voiteluai-
neet ja tilavuudet" sivulla 8-6.

SCR-jcrjestelmcn toimintahciriu (jos kuuluu varustukseen)

Kun toimintahciriu havai-
taan

50 km ajaminen kun on 
havaittu toimintahciriu

Urealiuosjcrjestelmcn vika
(=ei urealiuoksen suihku-

tusta)

Virheellinen urealiuos 
havaittu

(= epcnormaali urealiuos)

OMQ4070095FI OMQ4070098FI

OMQ4070030FI OMQ4070031FI
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SCR-jcrjestelmcssc on toimintahciriu irronneiden schkukomponenttien, 
vccrcn urealiuoksen tms. syyn takia.

xxx km (mailia)  esittcc jcljellc olevan sallitun matkaetcisyyden, joten clc 
jatka ajamista jcljellc olevan matkaetcisyyden rajoitukseen korjaamatta toi-
mintahciriutc. Muuten autoa ei voi kcynnistcc uudelleen, kun moottori on 
sammutettu kcyttcmcllc MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painiketta. 
Tcssc tapauksessa, vie ajoneuvo tarkistettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Kia-jclleenmyyjccn/huoltokump-
paniin.

Epcnormaali urealiuoksen 
kulutus

(= jclkikcsittelyn vika)

Kun toimintahciriu havai-
taan

50 km ajaminen kun on 
havaittu toimintahciriu

OMQ4070097FI OMQ4070098FI
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Auton uudelleenkcynnistysrajoituksen nollaus (jos kuuluu varustukseen)

Ei kcynnisty uudelleen

Urealiuos vchissc

Urealiuosjcrjestelmcn vika
(=ei urealiuoksen suihkutusta)

Virheellinen urealiuos havaittu
(= epcnormaali urealiuos)

Epcnormaali urealiuoksen kulutus
(= jclkikcsittelyn vika)

OMQ4070035FI

OMQ4070099FI

OMQ4070100FI

OMQ4070099FI
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Kun varoitusjcrjestelmc on saavu-
tettu lopulliseen tilansa ja estcnyt 
auton uudelleenkcynnistyksen, se 
deaktivoituu vain, jos urealiuossciliu 
tcytetccn tai viat on korjattu. Jos 
autoa ei voida kcynnistcc uudelleen 
ilmoituksen Tcytc ureasciliu tai 
ajoneuvo ei kcynnisty  takia, tcytc 
urealiuosta riittcvcsti, odota muu-
tama minuutti, ja yritc kcynnistcc 
auto uudelleen. Jos autoa ei voi 
kcynnistcc ureatasosta riippu-
matta, tarkastuta auto ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun Kia-
jclleenmyyjccn/huoltokumppaniin.

Urealiuoksen lisccminen

Urealiuoksen tcyttcminen tcyt-
tuletkulla

1. Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike OFF-asen-
toon.

2. Avaa urealiuossciliun korkki kccn-
tcmcllc sitc vastapcivccn.

3. Laita tcyttuletku kokonaan sisccn 
ja liscc standardin ISO 22241 
mukaista urealiuosta. Liscc riit-
tcvc mccrc urealiuosta.
* Ole erityisen varovainen, ettc et 
liscc urealiuosta polttoainesci-
liuun. Jos ncin ei tehdc, sillc on 
varmasti haitallisia vaikutuksia 
auton suorituskykyyn aiheut-
taen erilaisia toimintahciriuitc.

* Clc koskaan kcytc urealiuosta, 
johon on sekoitettu liscaineita 
tai vettc. Se voi mahdollistaa 
vierasaineiden pccsyn urea-
liuossciliuun. Jos ncin kcy, sillc 
on varmasti haitallisia vaikutuk-
sia auton suorituskykyyn 
aiheuttaen erilaisia toimintahci-
riuitc.

* Kcytc vain ISO 22241 -standar-
din mukaista urealiuosta. Kaikilla 
valtuuttamattomilla urealiuok-
silla on varmasti haitallisia vai-
kutuksia auton suorituskykyyn 
aiheuttaen erilaisia toimintahci-
riuitc.

4. Sulje urealiuossciliun korkki tiiviisti 
kccntcmcllc sitc myutcpcivccn.

Katso kohta "Suositellut voiteluai-
neet ja tilavuudet" sivulla 8-6.

Urealiuoksen tcyttcminen tcyttu-
pullolla
1. Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike OFF-asen-
toon.

2. Avaa urealiuossciliun korkki kccn-
tcmcllc sitc vastapcivccn.

OMQ4040466
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3. Liscc standardin ISO 22241 
mukaista urealiuosta. Liscc riit-
tcvc mccrc urealiuosta.
* Ole erityisen varovainen, ettc et 
liscc urealiuosta polttoainesci-
liuun. Jos ncin ei tehdc, sillc on 
varmasti haitallisia vaikutuksia 
auton suorituskykyyn aiheut-
taen erilaisia toimintahciriuitc.

* Kiinnitc erityistc huomiota sii-
hen, ettc et ylitcytc vckisin 
(tcyteen) tcytettyc urealiuos-
sciliutc, kun tcyttc urealiuosta 
urealiuoksen tcyttupullosta. Yli-
tcytetty urealiuosscilu laajen-
tuu, kun se jcctyy, ja siitc voi 
aiheutua vakava toimintahciriu 
urealiuossciliussc tai urealiuos-
jcrjestelmcssc.

* Clc koskaan kcytc urealiuosta, 
johon on sekoitettu liscaineita 
tai vettc. Se voi mahdollistaa 
vierasaineiden pccsyn urea-
liuossciliuun. Jos ncin kcy, sillc 
on varmasti haitallisia vaikutuk-
sia auton suorituskykyyn 
aiheuttaen erilaisia toimintahci-
riuitc.

* Kcytc vain ISO 22241 -standar-
din mukaista urealiuosta. Kaikilla 
valtuuttamattomilla urealiuok-
silla on varmasti haitallisia vai-
kutuksia auton suorituskykyyn 
aiheuttaen erilaisia toimintahci-
riuitc.

4. Sulje urealiuossciliun korkki tiiviisti 
kccntcmcllc sitc myutcpcivccn.

Urealiuoksen lisccminen: Aina noin 
5 600 km jclkeen (urealiuoksen 

kulutus riippuu tiestustc, ajota-
vasta ja ympcristuolosuhteista)

* Vie jonkin aikaa, ennen kuin mitta-
riston ilmaisimet pcivittyvct urea-
liscyksen jclkeen.

VAROITUS
Clc kohdista ulkoisia iskuja DPF-
jcrjestelmccn. Se voi vaurioittaa 
DPF-jcrjestelmcn siscllc olevaa 
katalysaattoria.
Clc muuta tai kcsittele DPF-jcr-
jestelmcc satunnaisesti reitittc-
mcllc uudelleen tai lyhentcmcllc 
pakoputkea. Se voi vaikuttaa hai-
tallisesti DPF-jcrjestelmccn.
Vcltc kontaktia pakoputkesta 
tulevaan veteen. Vesi on lievcsti 
hapanta ja haitallista iholle. Jos 
sitc pccsee iholle, pese se pois 
perusteellisesti.
Mikc tahansa satunnainen DPF-
jcrjestelmcn kcsittely tai muutos 
voi aiheuttaa jcrjestelmcn toimin-
tahciriun. DPF-jcrjestelmcc ohjaa 
monipuolinen elektroninen 
ohjausyksikku.
Ennen huoltotoimenpiteitc on 
odotettava, ettc DPF-jcrjestelmc 
jcchtyy, koska se on kuuma lcm-
muntuoton takia. Muuten se voi 
aiheuttaa palovammoja iholle.
Liscc vain mccritettyc urea-
liuosta, jos autosi on varustettu 
urealiuosjcrjestelmcllc.
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Urealiuosjcrjestelmc (ts. urea-
liuossuutin, urealiuospumppu ja 
DCU) toimii vielc noin 2 minuutin 
ajan jcljellc olevan urealiuoksen 
poistamiseksi siscpuolelta, myus 
sen jclkeen, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
painettu OFF-asentoon. Varmista 
ennen huoltoa, ettc urealiuosjcr-
jestelmc on kytketty kokonaan 
pois pccltc (OFF).
Huonolaatuinen tai hyvcksymctun 
urealiuos voi vaurioittaa auton 
osia, kuten DPF-jcrjestelmcc. 
Kaikki urealiuoksessa olevat vah-
vistamattomat liscaineet voivat 
tukkia SCR-katalysaattorin ja 
aiheuttaa muita toimintahciri-
uitc, jotka edellyttcvct kallista 
DPF-jcrjestelmcc vaihtamista.
Jos urealiuosta pccsee silmiin tai 
iholle, saastunut ihoalue on pes-
tcvc perusteellisesti.
Jos nielet urealiuosta, huuhtele 
suusi perusteellisesti ja juo paljon 
puhdasta vettc. Hakeudu sitten 
vclittumcsti lcckcrin hoitoon.
Jos vaatteesi saastuvat urea-
liuoksesta, vaihda ne vclittumcsti.
Jos saat urealiuoksesta allergisen 
reaktion, hakeudu vclittumcsti 
lcckcrin hoitoon.
Pidc urealiuos varmasti poissa 
lasten ulottuvilta.

Poista kaikki urealiuosvuodot 
vedellc tai liinalla. Kun urealiuos on 
kiteytynyt, pyyhi se pois sienellc 
tai liinalla, jota on kostutettu kyl-
mcllc vedellc.
Kun urealiuosvuoto altistuu ilmalle 
pitemmcksi aikaa, se kiteytyy 
valkoisiksi kiteiksi, mitkc vahin-
goittavat auton ulkopintaa.
Urealiuos ei ole polttoaineen lisc-
aine. Siksi sitc ei saa lisctc poltto-
ainesciliuun. Muussa tapauksessa 
se voi vaurioittaa moottoria.
Urealiuos on vesiliuos, joka on 
palamaton, ei myrkyllinen, vcri-
tun ja hajuton.
Scilytc urealiuosastiaa vain hyvin 
ilmastoidussa paikassa. Kun urea-
liuos altistuu pitkccn korkeille 
lcmputiloille, noin 50 /C (ts. suo-
rassa auringonvalossa), voi 
tapahtua kemiallinen hajoaminen 
ja vapautua ammoniakkihuyryjc.

Urealiuoksen scilytys (jos kuuluu 
varustukseen)

Urealiuosta ei saa scilyttcc 
astioissa, jotka on valmistettu 
sopimattomista materiaaleista, 
kuten alumiinista, kuparista, 
kupariseoksesta, seostamatto-
masta still-tuotteesta ja galvan-
oidusta tercksestc.
Urealiuos liuottaa metallimateri-
aaleja vaurioittaen pakokaasujen 
puhdistusjcrjestelmcc vakavasti, 
korjauskelvottomaksi.
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Scilytc urealiuosta vain seuraa-
vista materiaaleista valmiste-
tuissa astioissa.
- DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-

mccritelty CR-Ni-tercs, Mo-Cr-
Ni-tercs, polypropeeni and 
polyeteeni

Urealiuoksen puhtaus
Seuraavat tilanteet voivat vauri-
oittaa DPF-jcrjestelmcc.
- Polttoainetta tai muita luvatto-

mia nesteitc lisctccn urealiuos-
sciliuun.

- Urealiuokseen sekoitetaan lisc-
aineita.

- Urealiuokseen lisctccn vettc 
sen laimentamiseksi.

Kcytc vain standardin ISO 22241 
tai DIN7007O mukaista urea-
liuosta. Jos hyvcksymctuntc 
urealiuosta lisctccn urealiuossci-
liuun, vie auto tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-jclleenmyyjccn/
huoltokumppaniin.
Jos urealiuossciliuun pccsee 
luvattomia epcpuhtauksia, voi 
ilmetc seuraavia ongelmia.
- Kasvaneet pccstut
- DPF-jcrjestelmcn toimintahci-

riu
- Moottorivika

Clc koskaan liscc kcytettyc urea-
liuosta, joka on tyhjennetty scili-
ustc (ts. kun autoa huolletaan). Sen 
puhtautta ei voida taata. Liscc aina 
uutta urealiuosta.

VAROITUS
Kun avaat urealiuosscilun korkkia 
ulkolcmputilan ollessa korkea, voi 
vapautua ammoniakkihuyryjc. 
Ammoniakkihuyryillc on pistcvc 
haju, ja ne aiheuttavat pccasiassa 
seuraavien crsytystc:
- Iho
- Limakalvot
- Silmct
Saatat kokea polttavaa tunnetta 
silmisscsi, nencssc ja kurkussa, 
sekc yskcc ja silmien vuotamista. 
Clc hengitc ammoniakkihuyryjc. 
Clc pccstc urealiuosta suoraan 
kosketukseen ihosi kanssa. Se on 
vaarallista terveydellesi. Pese 
kosketusalueet runsaalla puh-
taalla vedellc. Hakeudu tarvit-
taessa lcckcrin hoitoon.

Vakiourea-
liuoksen 

koostumus

Nesteitc, kuten diesel, bensiini 
ja alkoholi, ei saa koskaan kcyt-
tcc SCR-jcrjestelmcssc. Mikc 
tahansa muu kuin suositeltu 
urealiuos (tcyttcc ISO22241- 
tai DIN70070-vaatimukset), 
voi vahingoittaa SCR-jcrjestel-
mcn laitteistoa ja heikentcc 
auton pccstujc.
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Kun kcsittelet urealiuosta sulje-
tussa tilassa, varmista hyvc tuu-
letus. Kun urealiuosta siscltcvc 
pullo avataan, siitc voi poistua 
pistcvcn hajuisia huyryjc.
Pidc urealiuos poissa lasten ulot-
tuvilta.
Jos urealiuosta valuu auton ulko-
pinnalle, pese se puhtaalla vedellc, 
jotta syupyminen estetccn.
Kun tcytct ole varovainen, ettc 
vcltetccn urealiuoksen ylivuoto.
Jos autoa pysckuidccn pitkccn 
erittcin matalassa ympcristun 
lcmputilassa (alle -11 celsiusas-
tetta), urealiuos jcctyy urealiuos-
sciliuun. Kun urea on jcctynyt, 
urealiuosscilun pintaa ei ehkc 
havaita oikein ennen kuin urea-
liuos sulaa lcmmittimen toi-
miessa. Vccrc tai laimennettu 
urealiuos voi nostaa jcctymispis-
tettc, joten sulatus ei ehkc toimi 
oikein lcmmittimellc, joka aktivoi-
tuu tiettyjen lcmputilojen alapuo-
lella. Tcmc ilmiu voi aiheuttaa 
SCR-jcrjestelmcn toimintahci-
riun, joka voi johtaa moottorin 
kcynnistyksen estcmiseen.
Urealiuoksen sulamiseen tarvit-
tava aika riippuu ajo-olosuhteista 
ja ulkoilman lcmputilasta.

HUOMIO
Jos vccrcnlaista tai ei-suositelta-
vaa urealiuosta lisctccn, auton 
osat, kuten pccstun vchennys-
laitteet voivat vahingoittua. Jos 
lisctccn virheellistc polttoainetta, 
SCR-katalysaattoriin voi kertyc 
vierasmateriaalia, mikc aiheuttaa 
katalyytin poistumisen tai rikkou-
tumisen.
Kun virheellistc urealiuosta on 
lisctty, kcy mahdollisimman pian 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Nesteitc, joita ei suositella, kuten 
diesel, bensiini ja alkoholi, ei saa 
koskaan kcyttcc, vain urealiuosta, 
joka tcyttcc ISO22241- ja 
DIN70070-standardien vaatimuk-
set.
Jos kcytetccn virheellistc urea-
liuosta tai nestettc, jota ei suosi-
tella, auton komponentit, kuten 
kcsittelylaitteisto, voivat vaurioi-
tua. Jos kcytetccn virheellistc 
polttoaineita SCR-katalysaattoriin 
voi kertyc vierasmateriaalia, mikc 
aiheuttaa katalyytin poistumisen 
tai rikkoutumisen.
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Mitat

Moottori

Kohta
5, 6, 7 istuinta
mm (in)

Kokonaispituus 4810 (189)

Kokonaisleveys 1 900 (74,8)

Kokonaiskorkeus
Ilman kattotelinettc 1 695 (66,7)

kattotelineellc 1 700 (66,9)

Kulutuspinta

Edessc

235/65 R17 1 651 (65)

235/60 R18 1 646 (64,8)

235/55 R19 1 646 (64,8)

255/45 R20 1 637 (64,5)

Takana

235/65 R17 1 661 (65,3)

235/60 R18 1 656 (65,2)

235/55 R19 1 656 (65,2)

255/45 R20 1 647 (64,8)

Akselivcli 2 815 (110,8)

Kohta Smartstream G2.5*1 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Iskutilavuus [cm3 (cid)] 2,497 (152.3) 3,470 (211.7) 2,151 (131.2)

Sylinterin halkaisija x 
isku [mm (in.)]

88,5 x 101,5 (3,5 x 4) 92,0 x 87,0 (3,6 x 3,4) 83 x 99,4 (3,2 x 3,9)

Sytytysjcrjestys 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2

Sylinterien lukumccrc 4 (rivissc) 6 (V-moottori) 4 (rivissc)
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Auton kokonaispaino

Matkatavaratilan tilavuus

Min: Takaistuimen takana (selkcnoja pystyasennossa 23 astetta, tyyny 
takana) takaistuimen ylcreunaan.
Maksimi: Takaistuimen takana (selkcnoja pystyasennossa 15 astetta, 
tyyny edessc) takaistuimen ylcreunaan.

Ilmastointilaite

Ota yhteys ammattikorjaamoon saadaksesi lisctietoja.

Kia suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Kia-jclleenmyyjccn/huolto-
kumppaniin.

Moottori
4-veto AWD

5 paik-
kaa

6 paik-
kaa

7 paik-
kaa

5 paik-
kaa

6 paik-
kaa

7 paik-
kaa

Smartstream G2.5
2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

Smartstream G3.5
2 510
(5 534)

2 530
(5 578)

2 550
(5 622)

2 510
(5 534)

2 580
(5 688)

2 600
(5 732)

Smartstream D2.2
2 510
(5 534)

2 530
(5 578)

2 550
(5 622)

2 510
(5 534)

2 580
(5 688)

2 600
(5 732)

Kohta 5 paikkaa 6 paikkaa 7 paikkaa

Matkatavaratilan tilavuus (VDA) 
[l (kuutiojalkaa)]

Min. 705 (24,8) 616 (21,7) 616 (21,7)

MAX. 910 (32,1) 821 (28,9) 821 (28,9)

Kohta Tilavuuden paino Luokitus

Kylmcaine

ETUILMAST. 650025
R-134a

ETU + TAKAILMAST. 850025

ETUILMAST. 575025
R-1234yf

ETU + TAKAILMAST. 800025

Kompressorin voite-
luaine

ETUILMAST. 100010
PAG

ETU + TAKAILMAST. 190010



Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa

48

Polttimon teho

Polttimon teho

* : jos kuuluu varusteisiin

Polttimo Polttimon tyyppi Teho (Watt)

Edessc

Tyyppi A*

Kaukovalot LED LED

Lchivalot LED LED

Seisonta- ja pcivcajovalojen 
lamput

LED LED

Suuntavalon lamppu PY21W 21

Tyyppi B*

Kaukovalot LED LED

Lchivalot LED LED

Lisclchivalo LED LED

Seisonta- ja pcivcajovalojen 
lamput

LED LED

Suuntavalon lamppu LED LED

Etusumuvalojen lamput * LED LED

Takana

Tyyppi A*
Jarru- ja takavalolamppu 21/5W 21/5

Suuntavalon lamppu P 21 W 21

Tyyppi B*
Jarru- ja takavalolamppu LED LED

Suuntavalon lamppu LED LED

Peruutusvalot P 21 W 21

Takasumuvalo LED LED

Liscjarruvalon lamput LED LED

Rekisterikilven valon lamput LED LED

Sisctilat

Karttavalo (polttimo)* WEDGE(W10W) 10

Karttavalon lamput (LED-tyyppi)* LED LED

Kattovalo* FESTOON 10

Lukuvalot* LED LED

Meikkipeilin lamput FESTOON 5

Hansikaslokeron lamppu W5W 5

Meikkipeilin lamput* POLTTIMO 5

Karttavalo (polttimon tyyppi)* FESTOON 8

Tavaratilan valon lamppu (LED-tyyppi)* LED LED
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Renkaat ja vanteet

Renkaat ja vanteet

*1. Kuormitusindeksi

*2. Nopeussymboli

*3. Jos kuuluu varusteisiin

HUOMIO
Vaihtaessasi renkaita kcytc samaa 
kokoa kuin mitc autoon on alun 
perin asennettu.
Eri kokoisten renkaiden kcyttu voi 
vaurioittaa niihin liittyvic osia tai 
saada ne toimimaan epcsccnnulli-
sesti.

HUOMAA
Suosittelemme, ettc vaihtaessasi 
renkaita kcytct samoja, kuin mitc 
autoon on alun perin asennettu.
Tcmcn huomiotta jcttcminen voi 
vaikuttaa ajosuoritukseen.
Ajettaessa korkissa paikoissa, 
ilmanpaineen laskeminen on luon-
nollista.
Tcstc syystc rengaspaine on tar-
kistettava ja ilmaa on liscttcvc 
tarvittaessa.
Vaadittava liscrengaspaine per 
kilometri merenpinnan ylcpuolella: 
1,5 psi/km

Kohta
Ren-
gas-
koko

Vanne-
koko

Kanta-
vuus

Huippuno-
peus

Tcyttupaine [bar (kPa, psi)] Pyurcnmut-
terien kiris-
tysmomentti 
kgf m (lbf ft, 
N6m)

Normaali 
kuorma

Maksimi-
kuorma

LI*1 kg SS*2 km/h Edessc
Takan
a

Edessc
Takan
a

Tcyskokoinen 
rengas

235/
65R17

7.0J X 17" 108
100
0

V 240

2,4 
(35, 
240)

2,4 
(35, 
240)

2,55 
(37, 
255)

2,75 
(40, 
275)

11 13
(79 94, 107

127)

235/
60R18

7.5J X 18" 107 975 V 240

235/
55R19

7.5J X 19" 105 925 V 240

255/
45R20

8.5J X 20" 105 925 V 240

Kompakti 
varapyurc 
(tercsvanne)*3

T135/
90D17

4B X 17" 104 900 M 130 4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)T135/

80D18
4B X 18" 104 900 M 130

Kompakti 
varapyurc 
(kevytmetalli-
vanne)

Kompaktin varapyurcn koko perustuu autosi varusteena olevaan tcysiko-
koiseen pyurccn.
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Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Oikean moottorin ja voimansiirron suorituskyvyn ja kestcvyyden saavutta-
miseksi kcytc vain laadultaan oikeita voiteluaineita.

Oikeat voiteluaineet auttavat myus tukemaan moottorin tehokkuutta, mikc 
parantaa polttoainetaloutta.

Autoosi suositellaan seuraavia voiteluaineita ja nesteitc.

Voiteluaine Tilavuus (L) Luokitus

Moottoriuljy*1

(juoksuta ja tcytc 
uudelleen)
Suosittelemme

Bensiinimoottori

Smartstream 
G2.5

5,6

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
tai ILSAC GF-6*2

(Eurooppa, Kiina, Intia, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka)

SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 
tai ILSAC GF-6*3

(Lchi-itc, Libya, Algeria, Iran, 
Marokko, Sudan, Tunisia, 
Egypti)

Smartstream 
G3.5

6,1

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
tai ILSAC GF-6*2

(Eurooppa, Kiina, Intia, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka)

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

(Lchi-itc, Libya, Algeria, Iran, 
Marokko, Sudan, Tunisia, 
Egypti)

Dieselmoottori
Smartstream
D2.2

5,6
ACEA C5, C2 tai C3 (viite suosi-
teltuun SAE-viskositeettilu-
kuun)

Automaattivaihteis-
ton neste

Bensiinimoottori

Smartstream 
G2.5

6,7 ATF SP4M-1

Smartstream 
G3.5

7,0 ATF SP4M-1

Kaksoiskytkinvoi-
mansiirron neste Dieselmoottori

Vaihteistouljy 3,3~3,4 WDGO-1 (GS CALTEX)

Kontrolliuljy 2,45~2,5 WDHO-1 (GS CALTEX)
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

*1. Katso kohta "Suositeltu SAE-vis-
kositeetti" sivulla 8-8.

*2. Jos yllc suositeltua uljytyyppic ei 
ole saatavissa, voit kcyttcc SAE 
0W-20-luokan synteettistc uljyc. 
Jos kcytct mineraaliuljyc tai puoli-
syntyeettistc uljyc, siihen sovelle-
taan tiukkaa huoltoehto 
moottoriuljyn vaihdon osalta.

*3. Jos yllc suositeltua uljytyyppic ei 
ole saatavissa, voit kcyttcc SAE 
0W-30/5W-30-luokan synteettistc 
uljyc. Jos kcytct mineraaliuljyc tai 
puolisyntyeettistc uljyc, siihen 
sovelletaan tiukkaa huoltoehto 
moottoriuljyn vaihdon osalta.

Jcchdytysneste

Bensiinimoottori

Smartstream 
G2.5

8,5

Pakkasnesteen ja tislatun 
veden seos (etyleeniglykoli-
pohjainen jcchdytysneste alu-
miinijcchdyttimille)

Smartstream 
G3.5

9,4

Smartstream 
G3.5 (percvau-
nupaketti)

9,8

Dieselmoottori

Smartstream
D2.2

8,5

Smartstream
D2.2 (percvau-
nupaketti)

9,0

Jarruneste 500020 cc DOT 4

Takatasauspyurcstun uljy (etuveto) 0,53~0,63

HYPOIDIVAIHDEULJY API GL-5, 
SAE 75W/85 (Suositus: SK 
HCT-5 GEAR OIL 75W85 tai 
vastaava)

Voimansiirtokotelon 
uljy (AWD)

Bensiinimoottori

Smartstream 
G2.5

0,67~7,3
Smartstream 
G3.5

Dieselmoottori
Smartstream
D2.2

0,48~0,52

Urealiuos Dieselmoottori
Smartstream
D2.2

14 ISO22241

Polttoaine
Bensiinimoottori

Smartstream 
G2.5

67 Bensiini
Smartstream 
G3.5

Dieselmoottori
Smartstream
D2.2

67 Diesel

Voiteluaine Tilavuus (L) Luokitus
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Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Suositeltu SAE-viskositeetti

HUOMIO
Varmista aina, ettc puhdistat tcyt-
tuaukon, tyhjennystulpan tai mitta-
tikun alueen ennen kuin tarkistat tai 
tyhjennct mitccn voiteluainetta. 
Tcmc on erityisen tcrkecc pulyisillc 
tai hiekkaisilla alueilla, ja kun autoa 
kcytetccn pccllystcmcttumillc 
teillc. Korkin ja mittatikun alueen 
puhdistaminen estcc likaa ja hiekkaa 
pccsemcstc moottoriin ja muihin 
mekanismeihin, jotka voivat vaurioi-
tua.

Moottoriuljyn viskositeetti (paksuus) 
vaikuttaa polttoainetalouteen ja toi-
mintaan kylmcssc sccssc (mootto-
rin kcynnistyminen ja moottoriuljyn 
juoksevuus). Matalamman viskosi-
teetin moottoriuljyt voivat tuottaa 
paremman polttoainetalouden ja 
suorituskyvyn kylmcssc sccssc, 
mutta suuremman viskositeetin 
uljyjc tarvitaan riittcvccn voiteluun 
kuumassa sccssc.

Muiden kuin suositellun viskositeetin 
uljyjen kcyttcminen voi aiheuttaa 
moottorin vaurioitumisen.

Valitessasi uljyc huomioi lcmputila-
alue, jossa autoasi kcytetccn ennen 
seuraavaa uljynvaihtoa. Jatka valit-
semaan suositeltu uljyn viskositeetti 
kaaviosta.
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

* API-hyvcksyntcmerkillc varustettu moottoriuljy, vastaa kan-
sainvclisen voiteluaineiden mccrittelyc kcsittelevcn neuvoa-anta-
van komitean (ILSAC) merkintcc. On suositeltavaa kcyttcc vain 

tcllc API-sertifiointimerkillc varustettuja moottoriuljyjc.

Lcmputila-alue SAE-viskositeettiarvoille

Lcmputila
/C

(/F)

Smartstream G2.5*
(Eurooppa, Kiina, Intia, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka)

Smartstream G2.5* (Lchi-itc, 
Libya, Algeria, Iran, Marokko, 
Sudan, Tunisia, Egypti)

Smartstream G3.5*
(Eurooppa, Kiina, Intia, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka)

Smartstream G3.5*
(Lchi-itc, Libya, Algeria, Iran, 
Marokko, Sudan, Tunisia, Egypti)

Smartstream D2.2*



Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa

108

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN)

Ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN)

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN) on 
numero, jota kcytetccn autosi 
rekisteruinnissc ja sen omistajuu-
teen yms. liittyvien asioiden kcsitte-
lyssc.

Numero on meistetty lattiaan 
oikean etuistuimen alle. Tarkistaak-
sesi numeron, avaa kansi.

VIN-merkintc (jos kuuluu varusteisiin)

VIN on merkitty myus kojelaudan 
ylcosan kiinnitettyyn kilpeen. Kil-
vessc oleva numero on helppo 
nchdc tuulilasin lcpi ulkopuolelta.

Auton varmennemerkintc

Auton varmennemerkintc kuljetta-
jan (tai etumatkustajan) puolen kes-
kipilarissa siscltcc ajoneuvon 
tunnistenumeron (VIN).

OMQ4080002

OMQ4050266L

OMQ4080003
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Rengaskoon ja paineen merkintc

Rengaskoon ja paineen merkintc

Uuden autosi mukana toimitetut 
renkaat on valittu tarjoamaan par-
haan suorituskyvyn normaalissa 
ajossa.

Kuljettajan puolen keskipilarissa 
oleva rengasmerkintc ilmoittaa 
autollesi suositellut rengaspaineet.

Moottorin numero

Moottorin numero on meistetty 
moottorin lohkoon, kuten piirrok-
sessa on esitetty.

Smartstream G2.5 (bensiini)

Smartstream G3.5 (bensiini)

OMQ4080004

ODN8019022

OMQ4080006L
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Ilmastointilaitteen kompressorin merkintc

Smartstream D2.2 (Diesel) Ilmastointilaitteen kompressorin 
merkintc

Kompressorin merkintc ilmoittaa 
autoosi asennetun kompressorin 
tyypin, kuten sen mallin, toimittajan 
osanumeron, valmistusnumeron, 
kylmcaineen (1) ja kylmcaineuljyn 
(2) laadun.

OMQ4080001

OSP2I089010
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Kylmcaineen merkintc

Kylmcaineen merkintc

Kylmcaineen merkintc on etukorilla.

Polttoainemerkintc (jos kuuluu 
varustukseen)

Bensiinimoottori

Polttoainemerkintc on kiinnitetty 
polttoaineen tcyttuaukon luukkuun.

A. Lyijyttumcn bensiinin oktaani-
luokitus (bensiini)
1. RON/ROZ: Hae oktaaniluku
2. (R+M)/2, AKI: Nakutuksenes-

toindeksi
B. Bensiinityyppisten polttoainei-
den tunnisteet
* Tcmc symboli tarkoittaa kcyt-
tukelpoista polttoainetta. Clc 
kcytc mitccn muuta polttoai-
netta.

C. Katso lisctietoja osasta "Poltto-
ainevaatimukset" sivulla 1-2.

OMQ4040338

OTM048455L
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dieselmoottori

Polttoainemerkintc on kiinnitetty 
polttoaineen tcyttuaukon luukkuun.

A. Polttoaine: Diesel
B. Tunnisteet dieseltyypin poltto-
aineita siscltcvclle FAMElle
* Tcmc symboli tarkoittaa kcyt-
tukelpoista polttoainetta. Clc 
kcytc mitccn muuta polttoai-
netta.

C. Katso lisctietoja osasta "Poltto-
ainevaatimukset" sivulla 1-2.

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos kuuluu varustukseen)

Auton radiotaajuuksia kcyttcvct 
komponentit tcyttcvct direktiivin 
1995/5/EY ja muiden asiaan liitty-
vien mccrcysten vaatimukset.

Lisctietoja, siscltcen valmistajan 
vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sen, on saatavilla Kian verkkosivulta:

http://www.kia-hotline.com
OTM048456L
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Lyhenne
ABS

Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc

BAS

Jarrutuksen apujcrjestelmc

BCA

Sokean pisteen turmcyksen vclt-
tcmisavustaja

BCW

Sokean pisteen turmcysvaroitus

BVM

Sokean pisteen ncyttu

CC

Vakionopeussccdin

CRS

Lasten turvajcrjestelmc

DAW

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus

DBC

Alamckijarrun ohjaus

DRL

Pcivcajovalot

EBD

Schkuisen jarruvoiman jakelu

ECM

Schkuinen kromaattinen peili

EPS

Schkutoiminen ohjaustehostin

ESC

Schkuinen ajovakauden hallinta

ESS

Hctcpyscytyssignaali

FCA

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja

HAC

Mckilchtuavustajan ohjaus

HBA

Kaukovaloavustaja

HDA

Moottoritien kuljettajan avustaja

HMSL

Liscjarruvalo

HUD

Head-Up-ncyttu

ISLA

Clykcs nopeusrajoitusavustin

LATCH

Ala-kiinnityspisteet ja hihnakiinni-
tys lapsille

LFA

Kaistan seuraamisavustaja

LKA

Kaistallapysymisavustaja

MCB

Moniturmcysjarru

MDPS

Moottorikcyttuinen ohjaustehos-
tin

MIL

Toimintahciriun merkkivalo
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Lyhenne

MSLA

Kcsikcyttuinen nopeusrajoitus-
avustin

NSCC

Navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin

ODS

Matkustajan havaintojcrjestelmc

PCA

Peruutuspysckuinnin turmcyk-
sen estoavustin

PDW

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus

RCCA

Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustaja

RCCW

Poikittaisen liikenteen takatur-
mcysvaroitus

RVM

Takanckymcn ncyttu

SBW

Shift-By-Wire

SCC

Clykcs vakionopeussccdin

SEA

Turvallisen uloskcynnin avustin

SEW

Turvallisen uloskcynnin varoitus

SRS

Tcydentcvc turvajcrjestelmc

SRSCM

SRS-ohjausmoduuli

SVM

Ympcristun valvontajcrjestelmc

TBT

Kccnnus kccnnukseltc

TCS

Luistonestojcrjestelmc

TIN

Renkaan tunnistenumero

TPMS

Rengaspaineen valvontajcrjes-
telmc

TSA

Percvaunun hallintajcrjestelmc

VIN

Auton tunnistenumero

VSM

Auton vakauden hallinta





IHakemisto

Hakemisto



2I

Hakemisto

A
ajaminen talvella 5-268
ajoitetut huollot 7-11
ajoitetut huollot varotoimet 7-11
ajoitetut huoltokohteet 7-27
automaattivaihteiston neste 7-29
huyryletku (bensiinimoottorit) ja 
polttoainesciliun korkki 7-28
Ilmanpuhdistimen suodatin 7-29
ilmastointilaitteen kylmcaine 7-30
jarruletkut ja -putket 7-30
jarrulevyt ja jarrupalat, 
jarrusatulat ja roottorit 7-30
jarruneste 7-30
jousituksen asennuspultit 7-30
jcchdytysjcrjestelmc 7-29
jcchdytysneste 7-29
kaksoiskytkinvoimansiirron 
neste 7-29
kampikammion 
alipainetuuletusletkut 7-28
kcyttuhihnat 7-27
nestetasot 7-31
ohjausvaihde, vivut ja suojakumit/
alapallonivelet 7-30
polttoaineensuodatin (bensiini) 7-27
polttoaineensuodattimen 
elementti (diesel) 7-27
polttoaineputket, 
polttoaineletkut ja liitcnnct 7-28
seisontajarru 7-30
Sytytystulpat (bensiinimoottori) 7-29
vetoakselit ja suojakumit 7-30
ajonestojcrjestelmc 4-17
ajoneuvon paino 5-282
ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN) 8-10
ajotietoncyttu 4-91
ajotila 5-93
akku 7-50

akun sccstutoiminto 4-132
alamckijarrun ohjaus (DBC) 5-82
apukcynnistys 6-6
aurinkoverho 4-185
auto hold 5-74
automaattinen 
ilmastointilaite 4-163
automaattinen lcmmitys ja 
ilmastointi 4-165
etuilmastoinnin ohjauksen 
katkaisu 4-172
ilmanoton ohjaus 4-170
ilmastointi 4-172
kcsin ohjattava lcmmitys ja 
ilmastointi 4-167
lcmputilan scctu 4-169
sccdc puhaltimen nopeutta 4-171
tilan valinta 4-168
automaattivaihteisto
Kcyttu 5-20
LCD-ncytun viestit 5-41, 5-50
pysckuinti 5-41, 5-50
Vaihtolukko-jcrjestelmc 5-24
viiksivaihdin 5-52
automaattivaihteisto 
(SBW-kiekko) 5-37
Kcyttu 5-37
automaattivaihteisto 
(vaihdevipu) 5-20
automaattivaihteiston 
vaihdon ilmaisin 4-76
automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin manuaalisessa 
vaihtotilassa 4-76
auton kcsittelyohjeet 1-8
auton muutokset 1-7
Auton sisccnajo 1-7
auton vakauden 
hallintajcrjestelmc (VSM) 5-85
avaimen asennot 5-9
moottorin kcynnistcminen 5-11
avain 4-7
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ajonestojcrjestelmc 4-17
mekaaninen avain 4-10, 4-12
pariston vaihtaminen 4-7
AWD
AWD-tila 5-56
turvallinen kcyttu 5-58

E
elektroninen 
lapsilukkojcrjestelmc 4-23
ennen ajamista 5-7
erityiset ajo-olosuhteet 5-263
eteenpcin/
peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) 4-126
etuistuimen scctu, 
kcsitoiminen 3-7
etuistuimen scctu 
(schkutoiminen) 3-8
etuistuimien niskatuki 3-11
etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) - 
(anturifuusio) 5-116
Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) - 
vain etunckymckamera 5-103
etcavain 4-8

H
hansikaslokero 4-179
head-up-ncyttu (HUD) 4-111
hinaus 6-34
hinaus hctctilanteessa 6-35
hinauspalvelu 6-34
hctchinaustoimenpiteet 6-37
irrotettava hinauskoukku 6-35
hinaus hctctilanteessa 6-35
hinauspalvelu 6-34
huolto
akku 7-50

ilmansuodatin 7-44
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 7-45
jarru/kytkinneste 7-40
moottorin jcchdytysneste 7-36
moottoriuljy (bensiini) 7-31
moottoriuljy (diesel) 7-34
pesulaitteen neste 7-41
polttimot 7-80
polttoainesuodatin (diesel) 7-43
pyyhkijcnsulat 7-47
pccstujen hallintajcrjestelmc 7-108
renkaat ja vanteet 7-54
seisontajarru 7-42
sisc- ja ulkopuolen hoito 7-100
sulakkeet 7-65
takalasinpyyhkijcn sulan vaihto 7-49
huoltopalvelut 7-7
omistajan huollon varotoimet 7-7
omistajan vastuu 7-7
huoltotila 4-90
huurteenpoisto (tuulilasi) 4-173
automaattinen 
huurteenpoistojcrjestelmc 4-175
automaattinen ilmastoinnin 
ohjaus 4-174
manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmc 4-174
hyvct jarrutuskcytcnnut 5-88
hctckcynnistys
apukcynnistys 6-6
tyuntukcynnistys 6-7
hctcpyscytyssignaali (ESS) 5-87
hctctilanne 6-3
ajon aikaisessa hctctilanteessa 6-4
hinaus 6-34
hctckcynnistys 6-6
jos moottori ei kcynnisty 6-5
tievaroitus 6-3
Tyhjc rengas 
(autossa on varapyurc) 6-16
tyhjc rengas (mukana renkaan 
paikkaussarja). 6-26
varoitusvilkku 6-3
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hctcvarusteet 6-38
ensiapupakkaus 6-38
palosammutin 6-38
rengaspainemittari 6-39
varoituskolmio 6-39

I
ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen 4-45
ikkunat 4-43
ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen 4-45
schkutoimisen ikkunan 
lukituspainike 4-46
ilmansuodatin 7-44
ilmastointilaite 4-150
ilmastointi 4-151
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 4-152
ilmastointilaitteen kylmcaineen 
mccrcn ja kompressorin 
voitelun tarkistus 4-154
ilmastointilaitteen 
kylmcainemerkintc 4-153
jcrjestelmcn kcyttu 4-150
lcmmitys 4-150
tuuletus 4-150
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 7-45
integroitu ajotilan 
ohjausjcrjestelmc 5-93
ajotila 5-93
clykcs vaihto 
osamatkamittarissa 5-96
integroitu ajotilan 
ohjausjcrjestelmc (AWD) 5-98
irrotettava hinauskoukku 6-35
ISOFIX-kiinnitysjcrjestelmc 3-40
istuimen selcn tasku 3-14
istuin 3-3
etuistuimen scctu, kcsitoiminen 3-7

etuistuimen scctu 
(schkutoiminen) 3-8
nahkaistuimien ominaisuuksia 3-6
takaistuimen scctu 3-15
istuin n nahka 3-6
istuinlcmmitin 4-182

J
jarrujcrjestelmc 5-64
alamckijarrun ohjaus (DBC) 5-82
auto hold 5-74
auton vakauden 
hallintajcrjestelmc (VSM) 5-85
hyvct jarrutuskcytcnnut 5-88
hctcpyscytyssignaali (ESS) 5-87
jalkajarru 5-66
jarrutuksen apujcrjestelmc 
(BAS) 5-88
lukkiutumaton jarrujcrjestelmc 
(ABS) 5-77
moniturmcysjarru (MCB) 5-84
mckilchtuavustajan ohjaus 
(HAC) 5-84
percvaunun vakautusjcrjestelmc 
(TSA) 5-87
schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) 5-79
schkuinen seisontajarru (EPB) 5-68
tehostetut jarrut 5-64
jarruneste 7-40
jarrutuksen apujcrjestelmc 
(BAS) 5-88
jccnpoisto (tuulilasi) 4-173
automaattinen ilmastoinnin 
ohjaus 4-175
manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmc 4-174

K
kaistallapysymisavustaja 
(LKA) 5-132
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kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) 5-208
kaksoiskytkinvoimansiirto 
(DCT) 5-27
Kcyttu 5-27
Vaihtolukko-jcrjestelmc 5-34
kaksoiskytkinvoimansiirto 
(SBW-kiekko)
Kcyttu 5-46
kattoteline 4-197
keskikonsolin scilytyslokero 4-179
kierroslukumittari 4-71
kirjoita avaimen numero 
muistiin 4-7
konepellin avaaminen 4-48
konepellin sulkeminen 4-48
konepelti 4-48
konepellin avaaminen 4-48
konepellin sulkeminen 4-48
konepelti auki -varoitus 4-48
kuljettajan 3 pisteen 
jcrjestelmc, jossa on 
hctclukitussisccnveto. 3-26
kuljettajan istuimen asennon 
tallennusjcrjestelmc 4-27
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyynyt 3-57
kuljettajan 
tarkkaavaisuusvaroitus 
(DAW) 5-172
kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA) 5-163

L
langaton clypuhelimen 
latausjcrjestelmc 4-188
lasten 
turvaistuinjcrjestelmcn 
asennus 3-39
lasten turvajcrjestelmc (CRS) 3-36
ISOFIX-kiinnitysjcrjestelmc 3-40

lasten turvaistuinjcrjestelmcn 
asennus 3-39
tyypit 3-38
lattiamattojen ankkuri(t) 4-192
LCD-ikkunat
ajomatka ennen polttoaineen 
loppumista 4-74
LCD-ncyttu 4-78
LCD-ncytun tilat 4-79
LCD-ncytun viestit 4-92
LCD-ncytut 4-88
ajotietoncyttu 4-91
huoltotila 4-90
LCD-ncytun viestit 4-92
osamatkamittarin tiedot 
(osamatkamittari-laskuri) 4-88
lukkiutumaton 
jarrujcrjestelmc (ABS) 5-77

M
manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmc 4-155
ilmanoton ohjaus 4-159
ilmastointi 4-161
lcmmitys ja ilmastointi 4-157
lcmputilan scctu 4-159
sccdc puhaltimen nopeutta 4-161
tilan valinta 4-158
matkamittari 4-74
matkatavara-alusta 4-196
matkatavarataso 4-196
matkatavaraverkon kiinnike 4-193
mekaaninen avain 4-10, 4-12
merkkivalot 4-106
mittaristo 4-68
automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin 4-76
automaattivaihteiston vaihdon 
ilmaisin manuaalisessa 
vaihtotilassa 4-76
kaksoiskytkinvoimansiirron 
vaihdon ilmaisin 4-77
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mittarit 4-71
ulkoilman lcmputilan ncyttu 4-75
vaihdon ilmaisin 4-76
vaihteenvaihdon ilmaisin -
ponnahdusikkuna 4-78
mittarit 4-71
kierroslukumittari 4-71
matkamittari 4-74
moottorin jcchdytysnesteen 
lcmpumittari 4-72
nopeusmittari 4-71
polttoainemittari 4-73
moniturmcysjarru (MCB) 5-84
moottori ylikuumenee 6-8
moottorin jcchdytysneste 7-36
moottorin jcchdytysnesteen 
lcmpumittari 4-72
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike 5-13
moottorin kcynnistcminen 5-16
moottorin kcynnistcminen 
clyavaimella 5-17
moottorin kcynnistys/
sammutus-painikkeen 
ristilukitusjcrjestelmc 5-16
moottorin kcynnistcminen 5-16
bensiini 5-18
diesel 5-18
moottorin kcynnistcminen 
clyavaimella 5-17
Moottoritieavustin (HDA) 5-213
moottoritila 2-8, 7-5
moottoriuljy (bensiini) 7-31
moottoriuljy (diesel) 7-34
mukiteline 4-181
mckilchtuavustajan 
ohjaus (HAC) 5-84

N
navigaatioon perustuva clykcs 
vakionopeussccdin (NSCC) 5-202

nelivetojcrjestelmc (AWD) 5-55
nopeusmittari 4-71

O
ohjauspyurc 4-59
ohjauspyurcn korkeus- 
ja syvyysscctu 4-60
schkutoiminen ohjaustehostin (
EPS) 4-59
ccnimerkki 4-62
ohjauspyurcn lcmmitys 4-61
omistajan huolto 7-9
omistajan huoltoaikataulu 7-9
osamatkamittarin tiedot 
(osamatkamittari-laskuri)
ajomatka ennen polttoaineen 
loppumista 4-74
ajotietoncyttu 4-90
digitaalinen nopeusmittari 4-90
Kertyneen ajon tiedonsaantitila 4-89
osamatkatilat 4-88
polttoaineen kulutus 4-89
oven lukko 4-19
auton siscltc 4-21
oven lukituksen/avauksen 
ominaisuudet 4-23
takamatkustajavaroitin (ROA) 4-26
takaoven lapsilukko 4-25
Turvallisen uloskcynnin avustin 
(SEW) 4-26

P
palovammavaara, kun auto 
pysckuidccn ja pyscytetccn 1-8
panoraamakattoluukku 4-53
kattoikkunan kallistaminen 4-56
kattoikkunan sulkeminen 4-56
Kattoluukku auki -varoitus 4-54
kattoluukun asetusten 
palauttaminen 4-58
Kattoluukun liu uttaminen 4-55
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peilit 4-63
pcivc/yutaustapeili 4-63
sisctaustapeili 4-63
schkuinen kromaattinen peili 
(ECM) 4-63
ulkotaustapeili 4-64
peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) 4-122
peruutuspysckuinnin 
turmcyksen vclttcmisavustin 
(PCA) 5-231
percvaunun 
vakautusjcrjestelmc (TSA) 5-87
percvaunun vetcminen 
(Euroopassa) 5-273
ajaminen percvaunun kanssa 5-276
huolto 5-278
koukut 5-275
percvaunun jarrut 5-275
turvaketjut 5-275
pesulaitteen neste 7-41
pikkutasku 3-14
poikittaisen liikenteen 
takaturmcyksen 
vclttcmisavustaja (RCCA) 5-219
polttimon vaihtamisen 
varotoimenpiteet 7-80
polttimon vaihto 7-84
polttimot 7-80
polttimon paikka (edessc) 7-82
Polttimon paikka (sivussa) 7-84
polttimon vaihtamisen 
varotoimenpiteet 7-80
polttimon vaihto 7-84
valojen sijainti (takana) 7-83
polttoaineen tcyttuluukku 4-50
polttoainemittari 4-73
polttoainesuodatin (diesel) 7-43
polttoainevaatimukset 1-2
pyyhkijcnsulat 7-47
Pyyhkimet ja pesulaitteet
takaikkunan pyyhkimen ja 

pesulaitteen kytkimen kcyttu 4-144
pyyhkimet ja pesulaitteet 4-141
pcivcajovalot (DLR) 4-132
pccntuki
etuistuimien niskatuki 3-11
takaistuimen niskatuki 3-20
pccstujen 
hallintajcrjestelmc 7-108

R
renkaat ja vanteet 7-54
matalan profiilisuhteen rengas 7-64
pyurien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino 7-57
renkaan pito 7-60
renkaan sivun merkinnct 7-60
renkaan tcyttupaineen tarkistus 7-56
renkaan vaihtaminen 7-58
renkaiden hoito 7-54, 7-60
renkaiden kierto 7-56
suositellut kylmien renkaiden 
tcyttupaineet 7-54
vanteen vaihtaminen 7-60

S
sammutusautomatiikka 
(Idle Stop & Go (ISG)) 5-90
deaktivointi 5-92
seisontajarru 7-42
sisc- ja ulkopuolen hoito 7-100
sisctilojen hoito 7-105
ulkopuolen hoito 7-100
sisctaustapeili 4-63
sisctilojen ominaisuuksia 4-180
aurinkoverho 4-185
istuinlcmmitin 4-182
kello 4-191
langaton clypuhelimen 
latausjcrjestelmc 4-188
lattiamattojen ankkuri(t) 4-192
mukiteline 4-181
sivuverho 4-192
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taustavalo 4-180
tavaratilan suojus 4-194
tuhkakuppi 4-181
tuuletettu istuin 4-184
USB-laturi 4-185
vaatekoukku 4-191
virtalchtu 4-187
ccnitilanlamppu 4-180
siscvalo 4-147
automaattisammutus 4-147
hansikaslokeron lamppu 4-150
karttavalo 4-147
kattovalaisin 4-148
matkatavaratilan valo 4-148
meikkipeilin lamppu 4-149
Sivumatkatavarataso 4-197
sivuturvatyyny 3-63
sivuverho 4-192
sokean pisteen ncyttu 
(BVM) 5-180
sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja (BCA) 5-138
sulakkeet 7-65
kuljettajan puolen sulakepaneeli 7-70
Moottoritilan sulakepaneeli 7-74
moottoritilan sulakepaneeli 
(akkuliittimen kansi) 7-79
moottoritilan sulakkeen 
vaihtaminen 7-67
Sisctilan sulakerasian sulakkeen 
vaihtaminen 7-67
schkuinen ajovakauden 
hallinta (ESC) 5-79
Schkuinen seisontajarru 
(EPB) 5-68
schkutoiminen takaluukku 4-33
schkutoimisen ikkunan 
lukituspainike 4-46
scilytyslokero 4-179
hansikaslokero 4-179
keskikonsolin scilytyslokero 4-179
matkatavara-alusta 4-196
matkatavarataso 4-196

matkatavaraverkon kiinnike 4-193
sivumatkatavarataso 4-197

T
takaistuimen niskatuki 3-20
takaistuimen scctu 3-15
takaluukku 4-30
schkutoiminen takaluukku 4-33
takaluukun hctcavauksen 
turvavapautin 4-32
clykcs takaluukku, 
automaattiavaus 4-39
takamatkustajavaroitin 
(ROA) 4-26
takanckymcn ncyttu (RVM) 4-113
taloudellinen kcyttu 5-261
taustavalo 4-180
tavaratilan suojus 4-194
tehostetut jarrut 5-64
tekniset tiedot 8-2
ajoneuvon tunnistenumero (VIN) 8-10
auton kokonaispaino 8-3
auton varmennemerkintc 8-10
Ilmastointilaite 8-3
ilmastointilaitteen kompressorin 
merkintc 8-12
kylmcaineen merkintc 8-13
matkatavaratilan tilavuus 8-3
mitat 8-2
moottori 8-2
moottorin numero 8-11
polttimon teho 8-4
Polttoainemerkintc 8-13
rengaskoon ja paineen merkintc 8-11
renkaat ja vanteet 8-5
vaatimustenmukaisuusvakuutus 8-14
voiteluaineet ja tilavuudet 8-6
tietoviihdejcrjestelmc 4-199
ccnentoistojcrjestelmc 4-199
tuhkakuppi 4-181
turvallisen uloskcynnin 
avustin (SEA) 5-156
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Turvallisen uloskcynnin 
varoitusjcrjestelmc (SEW) 5-152
turvatyyny
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyynyt 3-57
matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin 3-61
matkustajan etuturvatyynyn 
poistaminen kcytustc/
aktivoiminen uudestaan 3-61
miten turvatyynyjcrjestelmc 
toimii 3-49
sivuturvatyyny 3-63
SRS:n hoito 3-73
SRS-turvatyynyjcrjestelmcn 
komponentit ja toiminnot 3-54
turvatyynyn turmcysanturit 3-68
turvaverhot 3-65
tcyttymisen ehdot 3-70
tcyttymisen estcminen 3-71
varoitus- ja merkkivalot 3-52
turvatyyny  tcydentcvc 
turvajcrjestelmc 3-48
turvatyynyn turmcysanturit 3-68
turvaverhot 3-65
turvavyu 3-22
kuljettajan 3 pisteen jcrjestelmc, 
jossa on hctclukitussisccnveto. 3-26
turvavyu esikiristimellc 3-30
turvavuiden hoito 3-35
varoituksia 3-33
varoitus 3-24
turvavyu esikiristimellc 3-30
turvavuiden hoito 3-35
tuuletettu istuin 4-184
tuulilasin jccn ja huurteen 
poisto 4-173
huurteenpoiston logiikka 4-177
lcmmityslaite 4-176
Tyhjc rengas (autossa on 
varapyurc) 6-16
tyhjc rengas (mukana 
renkaan paikkaussarja). 6-26

tyuntukcynnistys 6-7

U
ulkoilman lcmputilan ncyttu 4-75
ulkopuolen ominaisuuksia 4-197
kattoteline 4-197
ulkotaustapeili 4-64
USB-laturi 4-185

V
vaatekoukku 4-191
vaihdon ilmaisin 4-76
vaihteenvaihdon ilmaisin -
ponnahdusikkuna 4-78
vakionopeussccdin (CC) 5-182
valojen ohjaus
ajovalo (lyhyet) 4-133
automaattiset valot 4-134
jarru- ja takavalo 4-133
valot 4-132
ajovalojen korkeudenscctulaite 4-140
ajovalojen saattovalotoiminto 4-132
akun sccstutoiminto 4-132
etusumuvalot 4-136
kaukovaloavustaja (HBA) 4-137
kaukovalojen kcyttu 4-134
pcivcajovalot (DLR) 4-132
suuntavilkkujen kcyttu 4-135
takasumuvalo 4-136
yhden kosketuksen 
kaistanvaihto 4-135
varashclytinjcrjestelmc 4-13
varoitus- ja merkkivalot 4-96
merkkivalot 4-106
varoitusvalot 4-96
varoitusvalot 4-96
vastaanottojcrjestelmc 4-146
virtalchtu 4-187
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Y
yhden kosketuksen 
kaistanvaihto 4-135
Yleiseurooppalainen eCall-
jcrjestelmc 6-39
Ympcristun 
valvontajcrjestelmc (SVM) 4-117

C
clyavain 4-11
Varotoimia 4-13
clykcs ajonopeuden 
rajoitusavustaja (ISLA) 5-166
clykcs etcpysckuintiavustin 
(RSPA) 5-238
clykcs takaluukku, 
automaattiavaus 4-39
clykcs vakionopeussccdin 
(SCC) 5-185
ccnentoistojcrjestelmc 4-199
radio 4-200
USB-liitcntc 4-200
ccnitilanlamppu 4-180


