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

Suosittelemme vahvasti, ettc luet 
koko kcsikirjan. Jotta minimoidaan 
kuoleman tai vammautumisen mah
dollisuus sinun on luettava kcsikirjan 
VAROITUS- ja HUOMIOITAVAA-osiot.

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 
h akemistoa, 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.

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

HUO MAA
HUOMAA tarkoittaa, ettc kohdassa 
annetaan kiintoisaa tai hyudyllistc 
tietoa.
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Tcmcn kcsikirjan kcyttcminen

Johdanto

Tcmcn kcsikirjan kcyttcminen

Haluamme, ettc ajokokemuksesi on 
mahdollisimman hyvc. Omistajan 
kcsikirjasta voi olla apua monin 
tavoin. Suosittelemme vahvasti, 
ettc luet koko kcsikirjan. Kcsikirjan 
VAROITUS- ja HUOMIO-osiot on 
luettava, jotta kuoleman tai vam-
mautumisen 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.

Osat: Tcmc kcsikirja siscltcc 9 osaa 
ja hakemiston. Jokainen luku alkaa 
lyhyellc siscllysluettelolla. Ncet siitc 
yhdellc silmcyksellc, onko luvussa 
etsimccsi tietoa.

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

Polttoainevaatimukset

Bensiinimoottori

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 Kia-autosi on suunniteltu kcyt-
tcmccn 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 liscc polttoainesciliuun 
muita kuin mccriteltyjc 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.

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.



Johdanto

41

Polttoainevaatimukset

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 (Mangaani, Mn) siscltcvc 
polttoaine,
Ferroseenia (Fe) siscltcvc poltto-
aine ja
Muita metallipitoisia liscaineita 
siscltcvct polttoaineet,

voivat aiheuttaa autolla ja mootto-
rille vaurioita tai aiheuttaa tukoksia, 
sytytyshciriutc, huono 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.
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Johdanto Polttoainevaatimukset

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).

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 (10 000 mailia) (Euroopassa) / 
10 000 km (6500 mailia (Euroopan 
ulkopuolella). Liscaineita on saata-
vana ammattikorjaamoista yhdessc 
niiden kcyttuun liittyvien tietojen 
kanssa. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona. Clc sekoita muita 
liscaineita.

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.



Johdanto

61

Auton muutokset

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 
1 000 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) 3 000 r/min alapuolella.
Clc yllcpidc samaa nopeutta pit-
kccn, huolimatta nopeuden suu-
ruudesta. Moottorin 
sisccnajamiseen sitc pitcc ajaa 
vaihtelevalla kierrosluvulla.
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 ajon jclkeen. Moottorit 
saattavat kuluttaa enemmcn 
uljyc sisccnajon aikana.
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Johdanto Palovammavaara, kun auto pysckuidccn ja
pyscytetccn

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.
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Ulkopuolen yleiskuvaus

Auton yleiskuvaus

Ulkopuolen yleiskuvaus
Etunckymc

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Konepelti 4-32
2. Ajovalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-105

Ajovalot (huolto)                                                                                      8-78
3. Sumuvalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-114

Sumuvalot (huolto)                                                                                 8-78
4. Etusumuvalot tai pcivcajovalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-105

Etusumuvalot tai pcivcajovalot (huolto)                                               8-78
5. Vanne ja rengas 9-4
6. Ulkotaustapeili 4-46
7. Kattoikkuna 4-37

OYB010001L
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Auton yleiskuvaus Ulkopuolen yleiskuvaus

8. Tuulilasin pyyhkijcnsulat (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-116
Tuulilasin pyyhkijcnsulat (huolto)                                                           8-40

9. Ikkunat 4-27
10.Etupuolen ultraccnianturi 4-99

Takanckymc

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Ovien lukot 4-19
2. Polttoaineen tcyttuluukku 4-34
3. Takayhdistelmcvalo (huolto) 8-78
4. Liscjarruvalo (huolto) 8-78
5. Takaluukku 4-25
6. Antenni 5-3
7. Takanckymckamera 4-95
8. Takapuolen ultraccnianturit 4-96, 4-99
9. Takaikkunan pyyhkimen sulka (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-120

Takaikkunan pyyhkimen sulka (huolto)                                                  8-40

OYB010002L
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Sisctilojen yleiskuvaus

Sisctilojen yleiskuvaus

1. Siscpuolinen ovenkahva                                                                          4-21
2. Sisctilan sulakelokeron levy 8-60
3. Schkuikkunoiden kytkimet 4-27
4. Schkutoimisen ikkunan lukituspainike 4-30
5. Ulkotaustapeilin ohjauskytkin 4-47
6. Ulkotaustapeilin taittokytkin 4-48
7. Konepellin avausvipu 4-32
8. Polttoaineen tcyttuluukun vapautusvipu 4-34
9. Ohjauspyurc 4-41
10.Ohjauspyurcn kallistusvipu 4-42
11.Ajovalojen korkeudenscctulaite 4-115
12.Kojelaudan valaistuksen ohjauskytkin 4-50
13.Sammutusautomatiikan OFF-painike 6-17
14.ESC OFF -painike 6-56

OYB010003L
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Auton yleiskuvaus Sisctilojen yleiskuvaus

15.TPMS ASETUS-kytkin 7-9
16.Jarrupoljin 6-50
17.Kaasupoljin 6-50
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Kojelaudan yleiskuvaus

Kojelaudan yleiskuvaus

1.Mittaristo                                                                                                 4-49
2. Ccnimerkki 4-44
3. Kuljettajan etuturvatyyny 3-51
4. Valojen ohjaus 4-106
5. Pyyhkijc/pesulaite 4-116
6. Virtalukko 6-9

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike                                     6-12
7. Varoitusvilkun kytkin 7-3
8. Tietoviihdejcrjestelmc 5-3
9. Keskuslukituksen ovien lukituskytkin 4-21
10.Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc 4-149

Automaattisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc                                   4-151
11.USB-portti 5-4

OYB010004L
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Auton yleiskuvaus Kojelaudan yleiskuvaus

12.Manuaalivaihteisto 6-25
Clykcs manuaalivaihteisto                                                                      6-29
Automaattivaihteisto                                                                              6-34
Kaksoiskytkinvaihteisto                                                                           6-41

13.Seisontajarrun vipu 6-52
14.Matkustajan etuturvatyyny 3-51
15.Virtalchtu 4-160
16.Hansikaslokero 4-154
17.Ohjauspyurcn ccnentoiston ohjaimet 5-10
18.Savukkeensytytin 4-157
19.Istuinlcmmitin 4-159
20.Ohjauspyurcn lcmmityksen kytkin 4-43
21.Pysckuintiturvallisuuspainike 4-96
22.DRIVE MODE -painike 6-63
23.USB-laturi 4-161
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Moottoritila

Moottoritila

Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV

* Auton moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu 8-30
2.Moottoriuljyn tcyttukorkki 8-27
3. Jarrun/kytkimen nestesciliu 8-33
4. Ilmansuodatin 8-38
5. Sulakerasia 8-61
6. Akun miinus-napa 8-43
7. Akun plus-napa 8-43
8.Moottoriuljyn mittatikku 8-27
9. Jcchdyttimen korkki 8-30
10.Tuulilasinpesijcn nestesciliu 8-36

OST070178L
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Auton yleiskuvaus Moottoritila

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

* Auton moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu 8-30
2.Moottoriuljyn tcyttukorkki 8-27
3. Jarrun/kytkimen nestesciliu 8-33
4. Ilmansuodatin 8-38
5. Sulakerasia 8-61
6. Akun miinus-napa 8-43
7. Akun plus-napa 8-43
8.Moottoriuljyn mittatikku 8-27
9. Jcchdyttimen korkki 8-30
10.Tuulilasinpesijcn nestesciliu 8-36

OYB070002L

OYB070163L
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Auton turvallisuusominaisuudet
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Auton turvallisuusominaisuudet

Istuimet

* Auton todelliset istuimet voivat poiketa kuvissa esitetystc.

Kuljettajan istuin
1. Eteenpcin ja taaksepcin
2. Istuimen selkcnojan kulma

3. Istuinpehmusteen korkeus*

4. Pccntuki

Etumatkustajan istuin
5. Eteenpcin ja taaksepcin
6. Istuimen selkcnojan kulma
7. Istuinpehmusteen korkeus*
8. Pccntuki

Takaistuin
9. Pccntuki
10.Selkcnojan kallistaminen

* : jos kuuluu varusteisiin
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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 istui-
men selkcnoja on kallistettuna 
onnettomuustilanteessa, matkusta-
jan lantio saattaa liukua turvavyun 
lanneosan alta, jolloin suojaamatto-
maan vatsaan kohdistuu valtava 
voima. Tcstc voi seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia siscisic vam-
moja. Kuljettajan pitcc pyytcc mat-

kustajia pitcmccn selkcnoja 
pystyasennossa aina, kun auto liik-
kuu.

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.

VAROITUS
Kuljettajan istuin

Clc koskaan sccdc istuinta ajo-
neuvon liikkuessa. Tcstc voi seu-
rata hallinnan menetys ja 
onnettomuus, joka voi aiheuttaa 
kuoleman, 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 
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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.
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
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 
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purskahtaa sytyttimestc ja 
aih euttaa 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
Nahka on erikoiskcsiteltyc elci
men ihoa. Koska se on luonnon
materiaali, 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.
Keh oon 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.

HU O MIO
Takuu ei kata kcytun luontaisesti 
aiheuttamia ryppyjc tai hankaus
kohtia.

Vyut, joissa on metalliosia, veto
ketjut tai avaimet takataskussa 
voivat vaurioittaa istuimen kan
gasta.
Varmista, ettc istuin ei pccse kas
tumaan. Se voi muuttaa nahan 
pintaa.
Farkut ja vaatteet, joista voi irrota 
vcric, voivat liata istuinpccllistc.

Etuistuimen scctu

Eteenpcin ja taaksepcin

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.

OYB030003L
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Istuimen selkcnojan kulma

Selkcnoja kallistetaan seuraavasti:
1. Nojaa hieman eteenpcin ja nosta 

istuimen selkcnojan kallistusvi
pua.

2. Nojaa varovaisesti taaksepcin 
istuimessa ja sccdc selkcnoja 
h aluttuun asentoon.

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

Istuinpehmusteen korkeus (jos 
kuuluu varustukseen)

Voit muuttaa istuintyynyn kor
keutta painamalla istuintyynyn 
ulkopuolella olevaa vipua ylus- tai 
alaspcin.

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

Pccntuki

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

Pcctuki liscc kuljettajan ja etumat
kustajan mukavuutta, ja sen liscksi 
se suojaa pcctc ja niskaa turmcysti
lanteessa.

VAROITUS
Jotta pcctuki toimisi mahdollisim
man hyvin onnettomuudessa, se 
tulee scctcc niin, ettc pcctuen 
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keskiosa on samalla korkeudella 
kuin matkustajan pccn painopiste.
Useimpien ihmisten pccn paino
piste on silmien ylcosan tasolla. 
Sccdc pcctuki myus mahdollisim
man lchelle pcctc. Siksi istui
messa ei suositella kcytettcvcn 
peh mustetta, joka estcc vartalon 
painautumisen istuimen selkcn
ojaan.
Clc aja ajoneuvoa jos pcctuet ovat 
irrotettuna, koska tclluin matkus
tajat saattavat loukkaantua vaka
vasti onnettomuustilanteessa. 
Oikein sccdetyt pcctuet saatta
vat suojata niskavammoilta.
Clc sccdc kuljettajan istuimen 
pcctuen asentoa, kun auto liikkuu.

HU O MIO
Kun takaistuimilla ei ole matkustajia, 
sccdc pccntuen korkeus alimpaan 
asentoonsa. Takaistuimen pccntuet 
voivat heikentcc nckyvyyttc taak
sepcin.

Korkeuden scctcminen ylus ja alas

Voit nostaa niskatukea vetcmcllc 
sen yluspcin haluttuun asentoon (1). 
Voit laskea pcctukea painamalla 
pcctuen tuessa olevaa vapautuspai
niketta (2) ja laskemalla pcctuen 
haluttuun asentoon (3).

HU O MIO
Jos kallistat selkcnojaa eteenpcin 
pccntuen ja istuintyynyn ollessa 
nostettuna, pccntuki voi osua hci
kcisysuojaan tai muihin auton osiin.

OYB030006L
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Poisto ja asennus

Pccntuen irrottaminen:
1. Kallista istuimen selkcnojaa (2) 

taaksepcin kallistusvivulla (1).
2. Nosta pcctuki 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.

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

samalla painaen vapautuspaini
ketta (1).

2. Kallista istuimen selkcnojaa (4) 
taaksepcin kallistusvivulla (3).

3. Sccdc pccntuki sopivalle korkeu
delle.

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

Scctu eteen- ja taaksepcin (jos 
kuuluu varustukseen)

Niskatukea voi scctcc eteenpcin 4 
eri asentoon vetcmcllc sitc eteen
pcin haluttuun loveen. Scctccksesi 
niskatuen sen takimmaiseen asen
toon tyunnc se tcysin taakse ja 
vapauta se. Sccdc niskatuki siten, 
ettc se tukee pcctc ja niskaa kun
nolla.

OYB030008L
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VAROITUS
Istuimen ja pcctuen vapautuspainik
keen vcliin saattaa ilmestyc rako 
kun istutaan istuimelle tai kun tyun
netccn tai vedetccn istuinta. Ole 
varovainen, ettei sormesi jne. jcc 
kiinni rakoon.

Selkcnojan taskut

Etumatkustajan istuimen selkcnojan 
takapuolella on selkcnojan tasku.

VAROITUS
Selkcnojan taskut
Clc aseta raskaita tai tercvic esi
neitc selkcnojien taskuihin. Onnet
tomuudessa ne voivat pudota 
taskusta ja loukata ajoneuvon mat
kustajia.

Takaistuimen scctu

Pccntuki

Takaistuimet on varustettu pcctuilla 
matkustajien turvallisuuden ja 
mukavuuden varmistamiseksi.

Pcctuki liscc matkustajien muka
vuutta, ja sen liscksi se suojaa pcctc 
ja niskaa turmcystilanteessa.

VAROITUS

Jotta pcctuki toimisi mahdollisim
man hyvin onnettomuudessa, se 
tulee scctcc niin, ettc pcctuen 
keskiosa on samalla korkeudella 
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kuin matkustajan pccn painopiste. 
Useimpien ihmisten pccn paino
piste on silmien ylcosan tasolla. 
Sccdc pcctuki myus mahdollisim
man lchelle pcctc. Siksi istui
messa ei suositella kcytettcvcn 
pehmustetta, joka estcc vartalon 
painautumisen istuimen selkcn
ojaan.
Clc kcytc autoa, kun pcctuet on 
irrotettu. Tclluin matkustaja 
saattaa loukkaantua vakavasti 
onnettomuustilanteessa. Oikein 
sccdetyt pcctuet saattavat suo
jata vakavilta niskavammoilta.

Korkeuden scctcminen ylus ja alas

Voit nostaa niskatukea vetcmcllc 
sen yluspcin haluttuun asentoon (1). 
Voit laskea pcctukea painamalla 
pcctuen tuessa olevaa vapautuspai
niketta (2) ja laskemalla pcctuen 
haluttuun asentoon (3).

Poisto ja asennus

Irrota pccntuki nostamalla se aivan 
ylcasentoon ja painamalla sitten 
pccntuen vapautuspainiketta (1) 
samalla kun vedct yluspcin (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.
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Takaistuimen taittaminen

Takaistuimet voidaan taittaa pit-
kien tavaroiden kuljettamista tai 
auton tavaratilan suurentamista 
varten.

VAROITUS
Takaistuimien selkcnojan taittami-
sen tarkoituksena on mahdollistaa 
pidempien esineiden kuljettaminen 
kuin mitc muuten voisit saada mah-
tumaan.
Clc koskaan anna matkustajien istua 
taitetun selkcnojan pccllc auton liik-
kuessa, koska tcmc ei ole asianmu-
kainen istuma-asento eikc 
turvavuitckccn saa kiinnitettyc. 
Siitc voi aiheutua vakava vamma tai 
kuolema onnettomuuden tai ckilli-
sen pyschdyksen tapauksessa. Esi-
neet, joita kuljetetaan alas taitetulla 
selkcnojalla eivct saa ulottua kor-
keammalle kuin etuistuinten selkcn-
ojien ylcreuna. Muussa tapauksessa 
kuorma voi liukua eteenpcin ja 
aiheuttaa vammoja tai vaurioita 
ckillisen pyschdyksen tapauksessa.

Takaistuimen selkcnojat voidaan 
taittaa eteenpcin ylimccrcisen lasti-
tilan aikaansaamiseksi ja jotta pccs-
tccn kcsiksi tavaratilaan.

Nostaaksesi selkcnojan, nosta se 
ja paina se vankasti sisccn, kun-
nes se napsahtaa paikalleen.
Kun palautat selkcnojan pysty-
asentoon, aseta taka turvavyut 

uudelleen niin, ettc takaistuimen 
matkustajat voivat kcyttcc niitc.

VAROITUS
Clc taita takaistuinta alas, jos kul-
jettajan ajoasento ei olisi kuljettajan 
fyysisen koon kannalta sopiva taka-
istuimen taittamisen jclkeen. Ckilli-
nen pyschdys tai turmcys voi 
aiheuttaa henkiluvaurion.

HUOMIO
Kun takaistuimen selkcnoja taite-
taan alas, tai nostetaan paikal-
leen, muista siirtcc etuistuin 
kokonaan etuasentoon. Jos taka-
istuimen taittamiseen ei ole tar-
peeksi tilaa, clc koskaan taita sitc 
vckisin. Se vahingoittaa pcctukea 
tai siihen liittyvic istuimen osia.
Ennen turvavyun kcyttuc muista 
poistaa pitimestc. Jos vedct tur-
vavyun ulos se ollessa pitimessc, 
voit vaurioittaa niin turvavyutc 
kuin pidintc.
Kcytc pidintc vain, kun takaistui-
mella ei ole matkustajia tai kun 
takaistuin pitcc taittaa.

Takaistuimen selkcnojan taittami-
nen alas:
1. Kun taitat selkcnojaa, aseta taka-

istuimen vyunsolki taskuun taka-
istuimen selkcnojan ja istuimen 
vcliin. Varmista sitten, etteivct 
turvavyut ole lastattujen matka-
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laukkujen ja tavaroiden tiellc. 
Aseta sitten turvavyu molem
milla puolilla sijaitsevaan kahteen 
reikccn.

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

3. Laske takaistuimen pcctuet alim
paan asentoon.

4. Vedc lukituksen vapautusvipua ja 
taita takaistuimen selkcnoja 
eteen ja paina alas tiukasti.

Takaistuimen selkcnojan taittami
nen auki
1. Nosta ja vedc selkcnojaa taakse

pcin, jotta takaistuinta voi kcyt

tcc. Vedc selkcnojaa vankasti 
kunnes se napsahtaa paikoilleen. 
Varmista, ettc selkcnoja on lukit
tunut paikoilleen. Kun palautat 
selkcnojan ylcasentoon, varmista 
aina, ettc se on lukittunut, tyun
tcmcllc selkcnojan ylcosaa.
Jos et nce punaista viivaa taitto
vivun alareunalla, se tarkoittaa, 
ettc selkcnoja on lukittunut kun
nolla.

2. Palauta takaistuimen turvavyu 
oikeaan asentoon.

3. Kun selkcnoja on asetettu koko
naan, tarkista selkcnojan taitto
vipu uudelleen.

VAROITUS
Istuimen nostaminen pystyyn
Kun palautat istuimen selkcnojan 
ylcasentoon, pidc selkcnojasta kiinni 
ja nosta se hitaasti. Jos istuimen 
selkcnoja nostetaan pystyyn kiinni 
pitcmcttc, selkcnoja saattaa pon
nahtaa eteenpcin ja aiheuttaa hen
kiluvahingon selkcnojan osuessa 
hcneen.

VAROITUS
Taitettuasi takaistuimen alas, ellei 
kuljettajan ajoasento olisi kuljettajan 
fyysisen koon kannalta sopiva taka
istuimen taittamisen jclkeen, clc 
suorita taittoa loppuun. Se voi ckilli
sen pyschdyksen tai turmcyksen 

OYB030037L

OYB030013L



Auton turvallisuusominaisuudet

143

Istuimet

seurauksena lisctc henkiluvahinko-
jen vakavuutta.

VAROITUS
Kun palautat takaistuimen selkcn-
ojan pystyasentoon taittamisen jcl-
keen:
Ole varovainen, ettet vahingoita 
turvavyun hihnaa tai solkea. Clc 
anna turvavyun hihnan tai soljen 
takertua tai puristua takaistuimen 
vcliin. Varmista, ettc selkcnoja on 
tcysin lukittunut pystyasentoon 
tyuntcmcllc sen ylcosaa. Muuten, 
onnettomuuden tai ckillisen pysch-
dyksen sattuessa, selkcnoja voi 
taittua eteen ja matkatavarat voi-
vat tunkeutua matkustamoon, 
mistc voi seurata vakavia vammoja 
tai kuolema.

HUOMIO
Takaistuimen turvavyun solkien 
vahingoittuminen
Takaistuimen selkcnojan taittami-
sen yhteydessc, aseta solki takais-
tuimen selkcnojan ja istuimen vcliin. 
Ncin voidaan estcc ettc takaistui-
men selkcnoja vaurioittaisi soljen.

HUOMIO
Takaistuimen turvavyut
Takaistuimen selkcnojan pysty-
asentoon asettamisen yhteydessc, 

muista palauttaa taka olkavyut 
oikeille paikoilleen.

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, koska niitc ei voi kiin-
nittcc kunnolla ja ne voivat tur-
mcyksessc osua etuistuimiin.

VAROITUS
Kuormaaminen
Varmista, ettc moottori on sammu-
tettuna, automaattivaihteisto/kak-
soiskytkinvaihteisto on P 
(pysckuinti) -asennossa tai 
manuaalivaihteisto/clykcs manuaa-
livaihteistoon 1. vaihteella ja ettc 
seisontajarru on kunnolla kytketty, 
kun kuormaat tai purat autoa. Jos 
ncitc vaiheita ei suoriteta, auto voi 
liikkua, jos vaihdevipu siirtyy vahin-
gossa toiseen asentoon.
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Turvavyut

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.
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 vyu-
kokoonpano 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-
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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 erittcin vaarallista, 
eikc turvavyu ehkc suojaa sinua 
kunnolla.
Clc avaa turvavyutc ja clc kiinnitc 
ja avaa turvavyutc toistuvasti 
ajon aikana. Tcstc voi seurata 
hallinnan menetys ja onnetto-
muus, joka voi aiheuttaa kuole-
man, vakavia vammoja tai 
omaisuusvahinkoja.
Kun kiinnitct turvavyun, var-
mista, ettc se ei kulje kovien esi-
neiden tai helposti rikkoutuvien 
esineiden yli.
Tarkista, ettei soljen siscllc olisi 
vieraita esineitc. Turvavyu ei ehkc 
kiinnity varmasti.

Turvavyun varoitus

Kuljettajan turvavyun varoitusvalo

Muistutuksena kuljettajalle, kuljet-
tajan turvavyun varoitusvalot syt-
tyvct noin kuuden (6) sekunnin 
ajaksi aina kun virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike kccnnetccn ON-asen-
toon riippumatta siitc, onko vyu 
kiinnitetty. Jos turvavyu ei ole kiinni, 
ccnimerkki soi noin 6 sekunnin ajan. 
Jos aloitat ajamisen kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun, kun 
ajat alle 20 km/h nopeudella, vas-
taava varoitusvalo syttyy palamaan.

Jos lchdet ajamaan kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun aja-
essasi vchintccn 20 km/h nopeu-
della, varoitusvalo alkaa vilkkua ja 
kuuluu varoitusccni noin 100 sekun-
nin ajan.

Kun turvavyu avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, jos nopeus on 
alle 20 km/h.

Kun nopeus saavuttaa 20 km/h 
nopeuden ja ylittcc sen, varoitusvalo 
alkaa vilkkua ja kuuluu varoitusccni 
noin 100 sekunnin ajan.

ODEEV068095NR
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Etumatkustajan turvavyun varoi
tusvalo (jos kuuluu varustukseen)

Muistutuksena etumatkustajalle, 
etumatkustajan turvavyun varoi
tusvalot syttyvct noin kuuden (6) 
sekunnin ajaksi aina kun virta-avain 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike kccnnetccn ON-
asentoon riippumatta siitc, onko vyu 
kiinnitetty.

Jos aloitat ajamisen kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun, kun 
ajat alle 20 km/h nopeudella, vas
taava varoitusvalo syttyy palamaan.

Jos lchdet ajamaan kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun aja
essasi vchintccn 20 km/h nopeu
della, varoitusvalo alkaa vilkkua ja 
kuuluu varoitusccni noin 100 sekun
nin ajan.

Kun turvavyu avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, jos nopeus on 
alle 20 km/h. Kun nopeus saavuttaa 
20 km/h nopeuden ja ylittcc sen, 
varoitusvalo alkaa vilkkua ja kuuluu 
varoitusccni noin 100 sekunnin ajan.

VAROITUS
Vccrcssc asennossa matkustami
nen heikentcc etuistuimen turva
vyun varoitusvalojcrjestelmcn 
toimintaa. On tcrkecc, ettc kuljet
taja neuvoo matkustajia asettu
maan istuimelle oikein tcssc 
kcsikirjassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

HUO MAA
Luydct etumatkustajan turva
vyun varoitusvalon keskeltc koje
laudan paneelista.
Vaikka etumatkustajan paikka 
olisi tyhjc, turvavyun varoitusvalo 
vilkkuu tai syttyy 6 sekunnin 
ajaksi.
Etumatkustajan turvavyun varoi
tusvalo voi toimia, jos etumatkus
tajan istuimella on 
matkatavaroita.

OYB030065L
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Takamatkustajan turvavyun varoi
tus (jos kuuluu varustukseen)

Muistutuksena takamatkustajalle 
takamatkustajan turvavyun varoi
tusvalot syttyvct noin kuuden (6) 
sekunnin ajaksi aina kun virtalukko 
kccnnetccn ON-asentoon, olipa vyu 
kiinnitetty tai ei.

Jos turvavyu ei ole kiinni, kun syty
tysvirta kytketccn, turvavyun 
varoitusvalo palaa noin 70 sekuntia.

Jos aloitat ajamisen kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun, kun 
ajat alle 20km/h nopeudella, vas
taava varoitusvalo palaa edelleen 
noin 70 sekuntia.

Jos jatkat ajamista kiinnittcmcttc 
turvavyutc tai avaat turvavyun aja
essasi yli 20 km/h, turvavyun varoi
tusccni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan ja vastaava varoitusvalo vilk
kuu.

Jos takaovi avataan ja suljetaan alle 
10 km/h nopeudessa, varoitusvalo ja 

varoitusccni eivct toimi, vaikka ajai
sit yli 20 km/h nopeudella.

Lantio/olkavyu

Korkeuden scctu (etuistuin) (jos 
kuuluu varustukseen)

Etuistuin

Saavutat parhaan mukavuuden ja 
turvallisuuden scctcmcllc olkavyun 
kiinnityksen korkeuden johonkin kol
mesta (3) eri asennosta.

Sccdettcessc turvavyu ei saa olla 
liian lchellc kaulaa. Olkaosuus on 
sccdettcvc niin, ettc se kulkee rin
takehcsi poikki ja puolivclistc oven 
puoleista hartiaasi, eikc kaulasi 
poikki.

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

Nosta korkeusscctuc vetcmcllc sitc 
ylus (1). Laske sitc vetcmcllc sitc 
alas (3) samalla painaen korkeus
sccdun painiketta (2). Lukitse kiin

OYB030066L
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nike paikalleen vapauttamalla 
painike. Kokeile liu uttaa korkeus
scctuc 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. Vaihda onnettomuuden 
aikana kcytussc olevat turvavyut 
mahdollisimman pian.

Turvavyun kiinnittcminen:

Kiinnitc turvavyu vetcmcllc se ulos 
sisccnvetolaitteesta ja asettamalla 
metalliliuska (1) solkeen (2). Kielek
keen lukittuessa solkeen kuuluu sel
kec 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.

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

ODEEV058025NR
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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. Pikemminkin 
yhden tulisi olla hihnan yllc ja toisen 
alla, kuvassa ncytetyllc tavalla.
Clc koskaan kcytc turvavyun oven
puoleista osaa niin, ettc se kulkee 
kcsivarren alta.

Turvavyu on lukittava jokaisen 
istuinpehmusteen omaan solkeen, 
jotta se olisi asianmukaisesti kiinni
tettync.

* A : Takaoikean turvavyun kiinni
tyssolki

B : Taka-keskimmcisen turvavyun 
kiinnityssolki

C : Takavasemman turvavyun kiinni
tyssolki

Kcytettcessc takaistuimen keski
paikan turvavyutc on kcytettcvc 
solkea, jossa on merkintc CENTER .

HU O MIO
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.

OYB030047L
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Taka-keskimmcinen turvavyu:

Vedc metalliliuskaa (3) ja aseta se 
(3) solkeen (4). Kielekkeen lukittu
essa solkeen kuuluu selkec naksah
dus. Varmista, ettc turvavyu ei ole 
kiertynyt. Kcytettcessc takaistui
men keskipaikan turvavyutc on kcy
tettcvc solkea, jossa on merkintc 
CENTER .

Turvavyun vapauttaminen:

Turvavyu vapautetaan painamalla 
vapautuspainiketta (1) lukitussol
jella. Kun se vapautetaan, vyun tcy
tyy automaattisesti vetcytyc 
takaisin sisccnvetolaitteeseen.

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

OYB030015L
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Lantiovyu (jos kuuluu varustuk
seen)

Turvavyun kiinnittcminen:

Kiinnitc 2-pisteen staattinen vyu 
asettamalla metalliliuska (1) lukitus
solkeen (2). Kielekkeen lukittuessa 
solkeen kuuluu selkec naksahdus. 
Tarkista, ettc vyu on kunnolla 
lukittu ja ettei se ole kiertynyt.

2-pisteen staattisen turvavyun 
pituus on sccdettcvc manuaali
sesti, niin, ettc se sovittuu tiukasti 
vartalollesi. Kiinnitc vyu ja vedc tiu
kaksi luyscstc pccstc.

Vyu tulee asettaa mahdollisimman 
matalalle lanteillesi (1), ei vyutcrulle. 
Jos vyu on liian korkealla, se voi 
lisctc loukkaantumisen riskic onnet
tomuuden sattuessa.

Kcytettcessc takaistuimen keski
paikan turvavyutc on kcytettcvc 
solkea, jossa on merkintc CENTER .

Turvavyun vapauttaminen:

Halutessasi vapauttaa turvavyun, 
paina lukitussoljen painiketta (1).

VAROITUS
Keskimmcisen lantiovyun lukitus
mekanismi eroaa takaistuimien 

OYB030071L
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olkavuiden lukitusmekanismista. 
Kiinnittcesscsi takaistuimen olka
vuitc tai keskimcistc lantiovyutc, 
varmista, ettc asetat ne oikeisiin 
solkiin, turvavyujcrjestelmcn par
haan mahdollisen suojan ja asian
mukaisen toiminnan takaamiseksi.

Takaistuimen turvavyun scilyttc
minen

Takaistuimen vyun vyusoljet voi
daan sijoittaa takaistuimen selkcn
ojan ja istuimen vcliseen taskuun, 
kun niitc ei kcytetc.

Turvavyu esikiristimellc (jos kuuluu 
varustukseen)

Ajoneuvon ikkunanpuoleiset etu- ja 
takaistuimet on varustettu esikiris
timellc varustetuilla turvavuillc. Esi
kiristin varmistaa, ettc turvavyu on 
tiukasti matkustajan kehoa vasten 
tietyissc turmcyksissc. Esikiristi
mellc varustetut turvavyut voivat 
aktivoitua turmcyksissc, joissa tur
mcys 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 havaitsee liiallisen 
jcnnityksen kuljettajan tai matkus
tajan turvavuissc, kun esikiristin 
aktivoituu, esikiristimen kuorman 
rajoitin vapauttaa osan paineesta 
kyseisessc turvavyussc. (jos kuuluu 
varustukseen)

OYB030042L
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VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi var-
mista, ettc vyun hihna ei ole luyscllc 
tai kiertynyt ja istu aina kunnolla 
istuimellasi.

HUOMAA
Esikiristin ei aktivoidu vain etutur-
mcyksessc, vaan myus sivutur-
mcyksessc yhteydessc, jos 
ajoneuvo on varustettu sivu- tai 
verhoturvatyynyllc.

Turvavyun esikiristysjcrjestelmc 
koostuu pccasiassa seuraavista 
komponenteista. Niiden sijainnit on 
esitetty kuvassa:
1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Sisccnvetolaitteen esikiristimen 

kokoonpano
3. SRS-ohjausmoduuli

VAROITUS
Jotta esikiristimellc varustettu tur-
vavyu olisi parhaiten hyudyksi:

1. Turvavyutc on kcytettcvc oikein 
ja oikeassa asennossa. Lue ja nou-
data kaikkia tcssc kcyttuop-
paassa annettuja tcrkeitc tietoja 
ja varotoimenpiteitc ajoneuvosi 
matkustajien turvallisuuteen liit-
tyvistc - mukaan lukien turva-
vuistc ja turvatyynyistc - 
ominaisuuksista.

2. Varmista, ettc sinc ja matkusta-
jasi kcytctte aina turvavyutc 
asianmukaisesti.

HUOMAA
Etu- ja takaikkunoiden viereiset, 
etukiristimellc varustetut turva-
vyut, aktivoituvat tietyissc tur-
mcystapahtumissa. 
Esikiristinturvavyut voivat 
yhdessc turvatyynyjen kanssa 
aktivoitua, jos turmcys on riittc-
vcn vakava.
Kun esikiristimillc varustetut tur-
vavyut aktivoituvat, voi kuulua 
voimakas ccni ja matkustamossa 
saattaa nckyc hienojakoista, 
savulta ncyttcvcc pulyc. Ncmc 
ovat normaalia toimintaa, eivctkc 
ole vaarallista.
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.

OON039121NR
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Koska SRS-turvatyynyn aktivoiva 
anturi on kytketty esikiristimellc 
varustettuun turvavyuhun, koje-
taulun SRS-turvatyynyn varoi-
tusvalo  syttyy noin 6 
sekunniksi sen jclkeen, kun virta-
avain on kccnnetty ON-asentoon, 
jonka jclkeen sen pitcisi sammua.

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 virta-avain 
kccnnetccn ON-asentoon, tai jos se 
jcc palamaan 6 sekunnin jclkeen, tai 
jos se syttyy ajoneuvoa ajettaessa, 
vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Esikiristimet on tarkoitettu kerta-
kcyttuun. Aktivoinnin jclkeen, esi-
kiristimellc 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 iske esikiristimellc varustetun 
turvavyun kokoonpanoa.
Clc yritc huoltaa tai korjata esiki-
ristimellc varustettua turvavyu-
jcrjestelmcc millccn tavalla.
Esikiristimellc varustettujen tur-
vavyukokoonpanojen vccrc kcsit-
tely ja varoitusten huomioimatta 
jcttcminen niiden iskemisen, 
muuttamisen, tarkastamisen, 
vaihtamisen, huoltamisen tai kor-
jaamisen kiellosta voi johtaa vir-
heelliseen toimintaan tai 
tahattomaan aktivointiin ja vaka-
viin vammoihin.
Kcytc aina turvavyutc ajaessasi 
tai matkustaessasi moottoriajo-
neuvossa.
Jos ajoneuvo tai esikiristimellc 
varustettu turvavyu on hcvitet-
tcvc, ota yhteyttc ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Auton etualueen korityut voivat 
vaurioittaa turvavyun esikiristinjcr-
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jestelmcc. Tcstc syystc jcrjestelmc 
on tarkistettava ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Varotoimet turvavyun kcytussc

VAROITUS
Kaikkien ajoneuvossa olevien 
matkustajien on aina kcytettcvc 
turvavyutc. Turvavyut ja lasten 
turvajcrjestelmct vchentcvct 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riskic kaikille matkus-
tajille turmcyksen tai ckillisen 
pyschtymisen tapahtuessa. Ilman 
turvavyutc, matkustajat voivat 
joutua liian lchelle aktivoituvaa 
turvatyynyc, iskeytyc siscraken-
teisiin tai lentcc ulos ajoneu-
vosta. Asianmukaisesti kcytetyt 
turvavyut vchentcvct huomatta-
vasti ncitc vaaroja.
Noudata aina tcssc kcsikirjassa 
olevia turvavuitc, turvatyynyjc ja 
matkustajien turvallisuutta kos-
kevia varotoimia.
Clc kcytc turvavyutc helposti rik-
koutuvien esineiden pccllc. Jos 
tapahtuu ckillinen pyschdys tai 
isku, turvavyu voi vahingoittaa 
esinettc.

Vauva tai pikkulapsi

Sinun tulisi tuntea maasi erityisvaa-
timukset. Lasten- ja/tai vauvanis-
tuimet on asetettava ja 
asennettava asianmukaisesti 
takaistuimelle. Lisctietoja nciden 
turvajcrjestelmien kcytustc, katso 
"Lasten turvajcrjestelmc (CRS)" 
sivulla 3-29.

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 
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tiedot lasten turvajcrjestelmcn 
merkinnuistc. Katso kohta "Lasten 
turvajcrjestelmc (CRS)" sivulla 3-29.

Vanhemmat lapset

Kun lapsi on liian iso lasten turvajcr-
jestelmiin, hcnet on aina sijoitet-
tava takaistuimelle ja hcnen on 
kcytettcvc auton lantio/olkavuitc. 
Lantio-osa olisi kiinnitettcvc ja kiris-
tettcvc mahdollisimman matalalle, 
lantion korkeuteen. Tarkista sccn-
nullisesti vyun sijainti. Lapsen liikeh-
dintc voi siirtcc vyun pois 
paikoiltaan. Onnettomuuden 
tapauksessa lasten turvallisuus on 
paras kun he ovat kiinnitettyinc 
asianmukaiseen turvajcrjestelmccn 
takapenkillc. Jos suurikokoinen, yli 
13-vuotias lapsi on sijoitettava 
etuistuimelle, lapsi on kiinnitettcvc 
turvallisesti kcytettcvissc olevalla 
lantio/olkavyullc ja istuin on siirret-
tcvc aivan taka-asentoon. 13-vuo-
tiaat ja sitc nuoremmat lapset tulee 
kiinnittcc turvallisesti takaistui-
melle. CLC KOSKAAN sijoita 13-vuo-
tiasta lasta etuistuimelle. CLC 
KOSKAAN aseta taaksepcin suun-
nattua lastenistuinta ajoneuvon 
etuistuimelle.

Jos olkahihnaosa koskettaa hieman 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile 
siirtcc lapsi lchemmcs auton keski-
kohtaa. Jos olkavyu koskettaa edel-
leen lapsen kaulaan tai kasvoja, 

hcnet on palautettava istumaan 
lasten turvajcrjestelmccn.

VAROITUS
Olkavyut ja pienet lapset

Clc koskaan anna olkahihnan kul-
kea lapsen kaulan tai kasvojen 
lcheltc ajoneuvon liikkuessa.
Jos turvavuitc ei kcytetc oikein 
sccdettync lapsille, on olemassa 
vaara kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen.

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

Loukkaantumismahdollisuuksien 
vchentcmiseksi onnettomuusta-
pauksissa ja turvajcrjestelmcn mak-
simaalisen tehokkuuden 
varmistamiseksi, kaikkien matkus-
tajien on istuttava suoraan ja etu- ja 
takaistuimien on oltava pystyasen-
nossa ajoneuvon liikkuessa. Turva-
vyu ei tarjoa asianmukaista suojaa, 
jos henkilu makaa takaistuimella tai 
jos etu- ja takaistuimet ovat kalte-
vassa asennossa.

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 selkc-
nojan pystyasentoon, takaistui-
men selkcnojan taakse 
kallistamisen jclkeen, ole varovai-
nen, ettet vahingoita turvavyun 
hihnaa tai solkea. Varmista, ettei 
hihna tai solki takerru tai puristu 
takaistuimen vcliin. Turvavyu, joka 
hihna tai solki on vaurioitunut, voi 
mahdollisesti pettcc turmcyksen 
tai ckillisen pyschtymisen aikana, 
mikc voi johtaa vakaviin henkilu-
vahinkoihin. Jos hihna tai solki on 
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vaurioitunut, vaihdata ne viipy-
mcttc.
Turvavyut voivat kuumentua 
aurinkoisella sccllc suljetussa ajo-
neuvossa. Ne voivat aiheuttaa 
palovammoja vauvoille ja lapsille.

Sccnnulliset tarkastukset

Kaikki turvavyut on tarkastettava 
sccnnullisesti kaikkien kulumien ja 
vaurioiden varalta. Kaikki vaurioitu-
neet osat on vaihdettava mahdolli-
simman 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)

Suositukset: Lapset aina takana

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.

Lakisccteiset ikc- tai pituus/paino-
rajoitukset, joiden perusteella voi-
daan kcyttcc turvavuitc lasten 
turvajcrjestelmcn sijaan, vaihtele-
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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 
asennus- ja kcyttuohjeet ja noudata 
niitc.

VAROITUS
Noudata aina lasten turvajcrjes-
telmcn valmistajan asennus- ja 
kcyttuohjeita.
Kiinnitc lapsesi aina turvallisesti 
turvajcrjestelmccn.
Clc kcytc kantokaukaloa tai tur-
vaistuinta, joka kiinnittyy selkcn-
ojan pcclle, se ei ehkc tarjoa 
riittcvcc suojaa onnettomuusti-
lanteessa.
Onnettomuuden tapahduttua, vie 
jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-

leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Lasten turvajcrjestelmcn (CRS) 
valinta

Kun valitset lasten turvajcrjestel-
mcc, ota seuraavat asiat aina huo-
mioon:

Varmista, ettc lasten turvajcrjes-
telmcssc on merkintc, jonka 
mukaan istuin tcyttcc oman 
maasi sovellettavat turvallisuuss-
tandardit.
Lasten turvajcrjestelmcn saa 
asentaa vain, jos se on hyvcksytty 
vaatimusten ECE-R44 tai ECE-
R129 mukaisesti.
Valitse lasten 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.
Katso lasten turvajcrjestelmcn 
sopivuus auton eri istuimiin asen-
nustaulukoista.
Lue lasten turvajcrjestelmcn 
mukana tulleet varoitukset sekc 
asennus- ja kcyttuohjeet ja nou-
data niitc.
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Lasten turvajcrjestelmien tyypit

Lasten turvajcrjestelmic on kolmea 
pcctyyppic: kasvot menosuuntaan, 
selkc menosuuntaan ja 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 lasta turvajcrjestelmcssc ja 
vchentcc arkoihin kaulan ja selkc
rangan alueisiin kohdistuvaa rasi
tusta.

Kaikkien alle yksivuotiaitten lasten 
on aina matkustettava selkc 
menosuuntaan asennetussa turva
jcrjestelmcssc. On olemassa erilaisia 
selkc menosuuntaan asennettuja 
turvajcrjestelmic: vain vauvoille tar
koitettuja turvajcrjestelmic voidaan 
kcyttcc vain selkc menosuuntaan. 

Vaihdettavissa ja kolmitoimisissa (3-
in-1) lasten turvajcrjestelmissc on 
tyypillisesti suuremmat pituus- ja 
painorajoitukset selkc menosuun
taan -asennossa, joten lasta voi 
pitcc pidempccn selkc menosuun
taan.

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

Kasvot menosuuntaan -turvajcr
jestelmc

Kasvot menosuuntaan -turvajcrjes
telmcssc lapsen keho kiinnitetccn 
vuiden avulla. Pidc lapset kasvot 
menosuuntaan asennetussa turva
jcrjestelmcssc turvavuillc kiinnitet
tync, kunnes he saavuttavat lasten 
turvajcrjestelmcn valmistajan 
ilmoittaman pituus- tai painorajan.

Kun lapsi kasvaa ulos kasvot 
menosuuntaan asennetusta lasten 
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turvajcrjestelmcstc, hcn on valmis 
istuinkorokkeelle.

Istuinkorokkeet

Korokeistuin on lasten turvajcrjes-
telmc, joka on suunniteltu 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 pccntuet estcvct turva-
jcrjestelmcn oikean asennuksen, 
kyseisen istuimen pccntukea on 
sccdettcvc tai se on poistettava 
kokonaan.

Kun olet valinnut lapsellesi oikean 
turvaistuimen ja tarkastanut, ettc 
istuin sopii oikein istumapaikkaan, 
oikeassa asennuksessa on yleensc 
kolme yleisvaihetta:

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.
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 turvaistuin-
jcrjestelmc on asennettava mah-
dollisimman tiukalle. Jonkin verran 
sivuttaisliikettc voidaan kuitenkin 
odottaa.
Kun asennat lasten turvajcrjestel-
mcc, sccdc auton istuinta ja sel-
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kcnojaa (ylus ja alas, eteenpcin ja 
taaksepcin) niin, ettc lapsen 
asento turvajcrjestelmcssc on 
mukava.
Kiinnitc lapsi turvajcrjestelmccn. 
Varmista, ettc lapsi on kiinnitetty 
turvajcrjestelmccn oikein sen val-
mistajan ohjeiden mukaisesti.

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

ISOFIX-kiinnityspisteet 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.

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

ODEEV058037NR
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Tyyppi A

Tyyppi B

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

* (1): ISOFIX-kiinnikkeen paikan 
ilmaisin (tyyppi A- , tyyppi B- )

(2) : ISOFIX-kiinnike

Lasten turvaistuimen kiinnittcmi
nen ISOFIX-kiinnitysjcrjestelmcllc

Asenna i-Size- tai ISOFIX-yhteenso
piva lasten turvajcrjestelmc toiseen 
takaistuimen reunapaikoista:
1. Siirrc turvavyun solki pois ISOFIX-

kiinnityspisteiden 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.
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.

OYB030017L
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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-jcrjestelmc onnettomuu
den jclkeen. Onnettomuus voi 
vaurioittaa ISOFIX-jcrjestelmcc 
eikc se encc ole riittcvc turvais
tuimen kiinnittcmiseen.

Lasten turvajcrjestelmcn kiinnittc
minen ylchihnakiinnityksellc (jos 
kuuluu varustukseen)

Lasten turvajcrjestelmien ylchihna
kiinnitysjcrjestelmc on takaistuinten 
selkcnojien takana.

1. Vedc turvajcrjestelmcn ylchihna 
selkcnojan yli. Aseta ylcvyun 
hihna lasten turvajcrjestelmcn 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Kytke ylchihna ylchihnan kiinni
tyspisteeseen ja kiinnitc lasten 
turvajcrjestelmc tiukasti istui
meen kiristcmcllc ylchihna sitten 
lasten turvajcrjestelmcn valmis
tajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia asen
taessasi ylchihnaa:

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

OYB030019L
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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.
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Kunkin istuinpaikan sopivuus turvavuillc kiinnitettcville ja ISOFIX-turvais-
tuimille YK:n mccrcysten mukaisesti (tietoja auton kcyttcjille ja turvais-
tuinten valmistajille)

Kyllc: Soveltuu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
Ei: Ei sovellu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
-  : Ei koske
Taulukko perustuu LHD-autoon. Lukuun ottamatta etumatkustajan 
istuinpaikkaa, taulukko pctee oikealta ohjattaviin autoihin (RHD). RHD-
autoissa etumatkustajan numero 1 tietoihin pctevct istuimen numero 2 
tiedot.

CRS-luokat

Istuinpaikat

Huomau-
tuksia1

2

3 4 5Turva-
tyyny 
ON

Turva-
tyyny 
Off

Yleinen, turvavyulli-
nen lastenistuin*1

- Ei
Kyllc 
E, T

Kyllc 
F,R

Kyllc*2 
F,R

Kyllc 
F,R

F: Kasvot 
ajosuun-
taan
R: Kasvot 
taaksepcin

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

- Ei Ei Kyllc*3 
F,R

Ei Kyllc*3 
F,R

Kantokoppa (ISOFIX 
sivuttain asennet-
tava lasten turvajcr-
jestelmc)

ISOFIX CRF: 
L1, L2

- Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX-lastenistuin* 
CRS (*: ISOFIX-laste-
nistuin CRS)

ISOFIX CRF : R1 - Ei Ei Kyllc R Ei Kyllc R

ISOFIX lasten turva-
jcrjestelmc  pieni

ISOFIX CRF : 
F2,F2X, R2,R2X

- Ei Ei Kyllc*3 
F,R

Ei Kyllc*3 
F,R

ISOFIX lasten turva-
jcrjestelmc  suuri* 
(*: ei istuinkorok-
keita)

ISOFIX CRF : 
F3,R3

- Ei Ei Kyllc*3 
F,R

Ei Kyllc*3 
F,R

Istuinkoroke  pie-
nempi leveys

ISO CRF: B2 - Ei Ei Kyllc*3 Ei Kyllc*3

Istuinkoroke  tcys-
levec

ISO CRF: B3 - Ei Ei Kyllc*3 Ei Kyllc*3

*1. Yleinen, turvavyullinen lastenistuin koskee kaikkia ryhmic.
*2. Istuinpaikka (numero 5) ei ole sopiva tukijalalla varustetun lastenistuimen kiinnitykseen.
*3. R2, R3,B2, B3 kokoisen CRS:n (lasten turvajcrjestelmc) asennus.
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- Kuljettajan istuin: Kuljettajan istuin on siirrettcvc keskiasentoon ja ja scc-
dettcvc korkeimpaan asentoon.

- Etumatkustajan istuin: Matkustajan istuin on siirrettcvc etummaisimpaan 
asentoon.

 Clc koskaan aseta kasvot menosuuntaan asennettua lasten turvajcrjes-
telmcc matkustajan etuistuimelle, ellei turvatyynyc ole kytketty pois 
pccltc.

 Puoli-yleismalliselle tai ajoneuvokohtaiselle turvaistuimelle (ISOFIX tai tur-
vavuihin kiinnitettcvc) katso ohjeita turvaistuimen kcsikirjan ajoneuvoluet-
telosta.

Istuinnumero Auton asemat

1 Edessc vasemmalla

2 Edessc oikealla

3 2. rivi vasemmalla

4 2. rivi keskellc

5 2. rivi oikealla

OYB030088L
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Lasten turvajcrjestelmcn kiinnittc
minen lantio/olkavyun avulla

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

Lastenistuinjcrjestelmcn asenta
minen lantio/olkavyun avulla

Asenna lasten turvajcrjestelmc 
takaistuimille seuraavasti:
1. Sijoita lasten turvajcrjestelmc 

takaistuimelle ja vedc lantio/olka
vyu turvajcrjestelmcn ympcri tai 
lcpi lasten turvajcrjestelmcn val
mistajan 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.

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

4. Tyunnc ja vedc turvaistuinjcrjestel
mcc varmistaaksesi, ettc turvavyu 
pitcc sen tiukasti paikoillaan.

Jos lasten turvaistuimesi valmistaja 
suosittelee ylchihnan kcyttuc lan
tio/olkavyun kanssa.

Poista lasten turvajcrjestelmc pai
namalla soljen vapautuspainiketta ja 
vetcmcllc lantio/olkavyu sitten pois 
turvajcrjestelmcstc. Anna vyun 
vetcytyc kokonaan sisccn.

OYB030075L
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Kunkin istumapaikan sopivuus yleisluokan  turvavyutc kcyttcvclle lasten 
turvajcrjestelmclle ECE-mccrcysten mukaisesti (Eurooppa)

Kcytc virallisesti hyvcksyttyjc ja lapsillesi sopivia lasten turvajcrjestelmic. 
Kcyttcesscsi lasten turvajcrjestelmcc, katso seuraava taulukko.

U = Sopii tclle massaryhmclle hyvcksytylle yleisluokan lasten turvajcrjestel-
mclle.

U* = Istuinpaikka ei ole sopiva tukijalalla varustetun lasten turvajcrjestelmcn 
kiinnitykseen.

UF = Sopii tclle massaryhmclle hyvcksytylle kasvot menosuuntaan asennet-
tavalle yleisluokan turvajcrjestelmclle.

L = Sopii tietylle, oheisessa luettelossa ilmoitetulle turvajcrjestelmclle. Ncmc 
turvaistuimet kuuluvat luokkaan ajoneuvokohtainen , rajoitettu  tai puoli-
yleismallinen .

B = Tclle massaryhmclle hyvcksytty kiintec turvavyu.

X = Istuimen paikka ei sovi tcmcn massaryhmcn lapsille.

Massaryhmc

Istumapaikka

Etu matkustajan reu-
napaikka

Toinen rivi

Turva-
tyyny 
kcytussc

Turva-
tyyny ei 
kcytussc

Reuna-
paikka 
vasen

Keski-
paikka (3-
pistetur-
vavyu)

Reuna-
paikka 
oikea

Ryhmc 0 (0 9 kk)
enintccn 
10 kg

X U U U* U

Ryhmc 0 + (0 2 vuotta)
enintccn 
13 kg

X U U U* U

Ryhmc I (9 kk  4 
vuotta)

9 18 kg X U U U* U

Ryhmc II (15 25 kg) 15 25 kg UF U U U* U

Ryhmc III (22 36 kg) 22 36 kg UF U U U* U
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Kunkin istumapaikan sopivuus yleisluokan turvavyutc kcyttcvclle lasten 
turvajcrjestelmclle ECE-mccrcysten mukaisesti (paitsi Eurooppa)

Kcytc virallisesti hyvcksyttyjc ja lapsillesi sopivia lasten turvajcrjestelmic. 
Kcyttcesscsi lasten turvajcrjestelmcc, katso seuraava taulukko.

U = Sopii tclle massaryhmclle hyvcksytylle yleisluokan lasten turvajcrjestel-
mclle.

UF = Sopii tclle massaryhmclle hyvcksytylle kasvot menosuuntaan asennet-
tavalle yleisluokan turvajcrjestelmclle.

X = Istuimen paikka ei sovi tcmcn massaryhmcn lapsille.

Massaryhmc

Istumapaikka

Etu matkustajan 
reunapaikka

Toinen rivi

Turva-
tyyny 
kcy-
tussc

Turva-
tyyny ei 
kcy-
tussc

Reuna-
paikka 
vasen

Keski-
paikka(3-
PISTETUR-
VAVYU)

Keski-
paikka(2-
PISTETUR-
VAVYU)

Reuna-
paikka 
oikea

Ryhmc 0 (0 9 kk)
enintccn 
10 kg

X U U U UF U

Ryhmc 0 + (0 2 
vuotta)

enintccn 
13 kg

X U U U UF U

Ryhmc I (9 kk  4 
vuotta)

9 18 kg X U U U UF U

Ryhmc II (15 25 
kg)

15 25 kg UF U U U UF U

Ryhmc III (22 36 
kg)

22 36 kg UF U U U UF U
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I-koon lasten turvajcrjestelmc  ECE-mccrcysten mukainen

i-U = Sopii kasvot tai selkc menosuuntaan asennettaville i-koon yleiskcyt-
tuisille lasten turvajcrjestelmille

X = Istuimen paikka ei sovi i-koon lasten turvaistuimelle.

Suositeltavat lasten turvajcrjestelmct - Euroopassa

* Graco Junior III: a kcytetccn ilman selkcnojaa

Turvaistuinvalmistajien tietoja

Britax Romer http://www.britax.com

Graco http://www.gracobaby.com

Massaryhmc

Istumapaikka

Etu mat-
kustajan 
reunapaikka

Toinen rivi

Reuna-
paikka 
vasen

Keskipaikka
Reuna-

paikka oikea

i-koon lasten turvajcrjes-
telmct

X i-U X i-U

Massa-
ryhmc

Nimi Valmistaja Kiinnityksen tyyppi

ECE-
R44Ap-
proval 
hyvck-
syntcnro

Ryhmc 0-
1

Baby Safe 
Plus

Britax 
Rumer

Selkc menosuuntaan asennet-
tava, ISOFIX-perus

E1 
04301146

Ryhmc 1 Duo Plus
Britax 
Rumer

Kasvot menosuuntaan asennet-
tava, ISOFIX ja ylchihna

E1 
04301133

Ryhmc 2
KidFix II 

XP
Britax 
Rumer

Kasvot menosuuntaan asennet-
tava, ISOFIX ja auton vyu

E1 
04301323

Ryhmc 3 Junior III Graco
Kasvot menosuuntaan asennet-

tava auton vyullc

E11 
03.44.164

E11 
03.44.165
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Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc (jos kuuluu varustuk
seen)

* Auton turvatyynyt voivat poiketa kuvissa esitetystc.

1. Kuljettajan etuturvatyyny*

2.Matkustajan etuturvatyyny*

3. Sivuturvatyyny*

4. Turvaverhot*

5. Etumatkustajan turvatyynyn ON/OFF-katkaisin*

* : jos kuuluu varusteisiin

OYB030029L
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VAROITUS
Jopa ajoneuvoissa, joissa on tur-
vatyyny, niin kuljettajan ettc 
matkustajien on kcytettcvc tur-
vavuitc, jotta vammojen riski ja 
vakavuus voidaan minimoida tur-
mcyksen tai kaatumisen tapahtu-
essa.
SRS ja esikiristimet siscltcvct 
rcjchtcvic materiaaleja.
Ajoneuvon romuttaminen poista-
matta SRS: ic ja esikiristimic voi 
aiheuttaa tulipalon. Ennen ajo-
neuvon romuttamista, 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 (ovat 
valmiina tcyttymccn tarvit-
taessa) vain, kun virta-avain on 
kccnnettync ON- tai START-
asentoon.
Turvatyynyt avautuvat vclittu-
mcsti vakavan etu- tai sivutur-
mcyksen sattuessa (jos 
varusteisiin kuuluu sivuturva-
tyyny tai verhoturvatyyny) suoja-

takseen matkustajia vakavilta 
fyysisiltc vahingoilta.
Normaaliolosuhteissa turvatyyny 
on suunniteltu avautumaan tietyn 
turmcyskulman ja voimakkuuden 
perusteella. Ncmc kaksi tekijcc 
ovat ratkaisevia pcctettcessc, 
lchetetccnku turvatyynyn avau-
tumissignaali vai kcynniste-
tccnku schkutoiminta.
Turvatyyny avautuu turmcyskul-
man ja voimakkuuden perusteella. 
Se ei avaudu kaikissa onnetto-
muus- tai turmcystilanteissa
Etuturvatyynyt tcyttyvct ja tyh-
jentyvct kokonaan hetkessc. On 
kcytcnnussc mahdotonta nchdc 
turvatyynyn tcyttymistc onnet-
tomuustilanteessa.
On todennckuisempcc, ettc ncet 
tyhjentyneet tyynyt roikku-
massa scilytyspaikoistaan tur-
mcyksen jclkeen.
Auttaakseen suojaamisessa, 
vakavan turmcyksen tapahtu-
essa, turvatyynyjen on tcytyt-
tcvc nopeasti. Turvatyynyn 
tcyttymisnopeus on seuraus siitc 
ccrimmcisen lyhyestc ajasta, jona 
onnettomuus tapahtuu ja turva-
tyynyn on ehdittcvc tcyttymccn 
matkustajan ja auton rakentei-
den vcliin ennen kuin matkustaja 
turmcc kyseisiin rakenteisiin.
Tcmc nopea tcyttyminen vchen-
tcc hengenvaarallisten vammo-
jen riskic vakavan onnettomuuden 
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yhteydessc ja on siten osa turva-
tyynyjen suunnittelua.
Turvatyynyn tcyttyminen voi kui-
tenkin myus aiheuttaa vammoja, 
joihin voi siscltyc kasvojen han-
kautumia,
mustelmia ja murtuneita luita, 
koska nopea tcyttyminen aiheut-
taa turvatyynyjen laajenemisen 
suurella voimalla.
Joissakin olosuhteissa osuminen 
ohjauspyurcn turvatyynyyn voi 
aiheuttaa kuolemaan johtavia 
vammoja, etenkin jos matkustaja 
sijaitsee liian lchellc ohjauspyurcc.

VAROITUS
Turmcyksessc avautuvan turva-
tyynyn aiheuttamien vakavien 
henkiluvahinkojen tai kuoleman 
vclttcmiseksi, kuljettajan tulee 
istua mahdollisimman kaukana 
ohjauspyurcn turvatyynystc 
(vchintccn 250 mm (10 tuumaa) 
pccssc). Etumatkustajan tulisi 
aina siirtcc istuintaan mahdolli-
simman taakse ja istua istuimel-
laan asianmukaisesti.
Turvatyynyt tcyttyvct vclittu-
mcsti turmcyksen sattuessa, ja 
matkustajat voivat loukkaantua 
turvatyynyn laajennusvoiman 
vaikutuksesta, jos eivct ole 
oikeassa asennossa.
Turvatyynyn tcyttyminen voi 
aiheuttaa vammoja, mukaan 
lukien kasvojen tai ruumiin hierty-

mct, rikkoutuneiden lasien 
aiheuttamat vammat tai palo-
vammat.

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. Vchentccksesi pitkcaikai-
sen savulle ja jauheelle altistumisen 
aiheuttaman epcmukavuuden tun-
teen, avaa ovet ja/tai ikkunat tur-
mcyksen jclkeen niin pian kuin 
mahdollista.

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

VAROITUS
Kun turvatyynyt avautuvat, turva-
tyynyihin liittyvct osat ohjauspyu-
rcssc ja/tai kojelaudassa ja/tai etu- 
ja takaovien ylcpuolella olevien kat-
tokaiteiden molemmilla puolilla ovat 
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erittcin kuumia. Henkiluvahinkojen 
estcmiseksi, clc kosketa turvatyy-
nyn scilytysalueen siscosiin heti sen 
jclkeen, kun turvatyyny on tcytty-
nyt.
Clc asenna tai aseta tavaroita tur-
vatyynyjen avausalueiden, kuten 
kojetaulun, ikkunoiden, pilareiden ja 
kattokaiteiden lcheisyyteen.

Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitusetiketti lasten turvajcrjes-
telmcstc

Clc koskaan aseta taaksepcin suun-
nattua lasten turvaistuinta etumat-
kustajan istuimelle. Jos turvatyyny 
avautuu, se osuu taaksepcin suun-
tautuvaan lasten turvaistuimeen 
aiheuttaen vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

Clc myuskccn aseta eteenpcin 
suunnattuja lasten turvaistuimia 
etumatkustajan istuimelle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny tcyttyy, se 
voi aiheuttaa lapselle vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

Jos ajoneuvosi on varustettu mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkimellc, voit tarvittaessa ottaa 
etumatkustajan turvatyynyn kcyt-
tuun tai poistaa sen kcytustc.

VAROITUS
Ccrimmcisen vakava vaara! Clc 
kcytc taaksepcin suunnattua las-
ten turvaistuinta istuimelle, joka 
on suojattu edessc turvatyynyllc.
CLC KOSKAAN kcytc taaksepcin 
suuntautuvaa lasten turvaistuinta 
istuimella, jonka edessc on AKTII-
VINEN TURVATYYNY -merkintc.
Siitc voi aiheutua LAPSELLE 
VAKAVIA VAMMOJA tai KUOLEMA.
Clc koskaan aseta lasten turvais-
tuinta etumatkustajan istuimelle. 
Jos etumatkustajan turvatyyny 
tcyttyy, se voi aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja.
Kun lapset laitetaan takana istu-
maan reunapaikoille autoissa, 
joissa on sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot, varmista, ettc lasten 
turvaistuinjcrjestelmc on mahdol-
lisimman etccllc auton sivusta, 
kiinnitc myus lasten turvaistuin-
jcrjestelmc varmasti paikoilleen.
Sivu- ja/tai verhoturvatyynyjen 
tcyttyminen voi aiheuttaa vaka-
van vamman tai kuoleman vau-
valle tai lapselle.

OYDESA2042
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Turvatyynyn varoitusvalo

Kojelaudassa olevan turvatyynyn 
varoitusvalon tarkoituksena on 
varoittaa sinua turvatyynyn tcy
dentcvccn turvajcrjestelmccn (SRS) 
liittyvcstc mahdollisesta ongel
masta.

Kun virta-avain kytketccn ON-
asentoon, varoitusvalon pitcisi syt
tyc noin 6 sekunnin ajaksi ja sitten 
sammua.

Tarkistuta jcrjestelmc, jos:
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 virta-avain on 
On-asennossa.

Matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo (jos kuuluu varustuk
seen)

Matkustajan etuturvatyynyn 
ON-merkkivalo palaa suunnil
leen neljc (4) sekuntia, kun 

virta-avain kccnnetccn ON-asen
toon.

Matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy myus, kun mat
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin asetetaan ON-asentoon ja 
sammuu noin 60 sekunnin kuluttua.

ODEEV068100NR
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Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo (jos kuuluu varustuk
seen)

Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo palaa noin 

neljc (4) sekuntia, kun virta-avain 
kccnnetccn ON-asentoon.

Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo syttyy myus, kun mat
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin asetetaan OF-asentoon ja 
sammuu, kun matkustajan etutur
vatyynyn ON/OFF-kytkin asetetaan 
ON-asentoon.

HU O MIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin vioittuu, matkusta
jan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo 
ei syty (matkustajan etuturvatyy
nyn ON-merkkivalo syttyy ja sam
muu noin 60 sekunnin kuluttua) ja 
matkustajan etuturvatyyny tcyt
tyy etuturmcyksen yhteydessc, 
vaikka matkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-kytkin olisikin asetettu 
OFF-asentoon.
Vie tcssc tapauksessa matkustajan 
etuturvatyynyjen ON/OFF-kytkin ja 
SRS-turvatyynyjcrjestelmc tarkas
tettavaksi ammattikorjaamoon.
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin luona.

SRS-turvatyynyjcrjestelmcn kom
ponentit ja toiminnot

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

duuli*

2. Matkustajan etuturvatyynymo

duuli*

3. Sivuturvatyynymoduulit*

4. Turvaverhomoduulit*

5. Sisccnvetolaitteen esikiristimen 

rakenneosat*

6. Turvatyynyn varoitusvalo
7. SRS-ohjausmoduuli(SRSCM)*

8. Sivuturmcysanturit*

OYB030077L
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9.Matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin*

10.Matkustajan etuturvatyynyn 

OFF-merkkivalo*

11.Etuturmcysanturi
12.Sivupaineanturi

* : jos kuuluu varusteisiin

SRSCM seuraa jatkuvasti kaikkia 
SRS-komponentteja, kun virtalukko 
on asennossa ON mccrittcckseen, 
onko tapahtunut riittcvcn voimakas 
sivuturmcys, jotta turvatyynyjen tai 
turvavuiden esikiristimien laukaisu 
olisi tarpeen.

SRS-turvatyynyn varoitusvalo " " 
syttyy mittaristoon noin kuuden (6) 
sekunnin ajaksi, kun virta-avain on 
kccnnetty ON-asentoon, jonka jcl
keen SRS turvatyynyn merkkivalon 
" " olisi sammuttava.

VAROITUS
Jonkin seuraavista tilanteista 
tapahtuminen viittaa SRS: n toimin
tahciriun. Vie jcrjestelmc tclluin tar
kastukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/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 virta-avain on 
On-asennossa.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Turvatyynymoduulit sijaitsevat sekc 
ohjauspyurcn keskellc ettc etumat
kustajan paneelissa hansikasloke
ron ylcpuolella. Kun SRSCM 
havaitsee riittcvcn voimakkaan 
iskun auton etuosaan, se laukaisee 
etuturvatyynyt automaattisesti.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Laukeamisen jclkeen suoraan peh
musteisiin muovatut saumat irtoa
vat toisistaan turvatyynyjen 
laajentumisen paineen takia. Kan

ODEEV058048NR

ODEEV058049NR



Auton turvallisuusominaisuudet

503

Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

sien suurempi aukeaminen mahdol
listaa sitten turvatyynyjen 
tcyttymisen tcyteen.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Tcysin tcyttynyt turvatyyny 
yhdessc oikein kcytetyn turvavyun 
kanssa hidastaa kuljettajan tai mat
kustajan eteenpcin suuntautuvaa 
liikettc, mikc vchentcc pccn ja rin
takehcn 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 (jos kuuluu 
varustukseen)

VAROITUS
Clc asenna tai aseta mitccn tava
roita (juomapidike, tarrat jne.) 
etumatkustajan paneeliin hansi
kaslokeron ylcpuolelle, ajoneu
voon, jossa on varusteena 
matkustajan turvatyyny. Sellai
set esineet voivat muuttua vaa
rallisiksi ammuksiksi ja aiheuttaa 
vammoja, jos matkustajan turva
tyyny tcyttyy.
Kun asennat nestemcisen ilman
raikastimen sciliun ajoneuvoon, 
clc aseta sitc lchelle mittaristoa 
clckc kojetaulun pintaan.
Se voi muuttua vaaralliseksi 
ammukseksi ja aiheuttaa vam
moja, jos matkustajan turva
tyyny tcyttyy.

VAROITUS
Jos turvatyyny avautuu, siitc voi 
tulla kovaa ccntc, jota seuraa ajo

ODEEV058050NR
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neuvoon vapautuva hieno puly. 
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 kaikki 
altistuneet ihoalueet huolellisesti 
kylmcllc vedellc ja miedolla saip-
pualla onnettomuuden jclkeen, 
jossa turvatyynyt avautuivat.
SRS voi toimia vain, kun virta-
avain on ON-asennossa. Jos SRS 
" "-varoitusvalo ei syty tai jcc 
palamaan 6 sekunnin palamisajan 
jclkeen, kun virta-avain kccnne-
tccn ON-asentoon tai kun moot-
tori kcynnistetccn, tai jos se 
syttyy ajon aikana, SRS ei toimi 
oikein. Ncin tapahtuessa, vie jcr-
jestelmc tarkistettavaksi ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai 
irrotat akun napaa, kccnnc virta-
avain LOCK-asentoon ja poista 
virta-avain. Clc koskaan poista tai 
vaihda turvatyynyyn liittyvic 
sulakkeita, kun virta-avain on ON-
asennossa. Tcmcn varoituksen 
huomiotta jcttcminen johtaa, SRS 

-varoitusvalon syttymiseen.

Kuljettajan ja matkustajan etutur-
vatyyny (jos kuuluu varustukseen)

Kuljettajan etuturvatyyny

Matkustajan etuturvatyyny

Ajoneuvosi on varustettu tcydentc-
vcllc turvajcrjestelmcllc (Turva-
tyyny), ja lantio/olkavuillc sekc 
kuljettajan ettc matkustajan istuin-
paikoilla.

Jcrjestelmcn olemassaoloon viittaa 
kirjaimet "AIRBAG", jotka on kaiver-
rettu ohjauspyurcn turvatyynyn 
suojaan ja matkustajan etupaneelin 
verhoiluun hansikaslokeron ylcpuo-
lelle.
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SRS koostuu turvatyynyistc, jotka 
on asennettu suojien alle 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-
nystc saadaan suurin mahdollinen 
hyuty. Vaikka turvatyynyjc olisikin 
ajoneuvossa, vccrin kiinnitetyt ja 
kiinnittcmcttumct matkustajat voi-
vat loukkaantua vakavasti, kun tur-
vatyyny tcyttyy. Noudata aina 
tcssc kcsikirjassa olevia turvavuitc, 
turvatyynyjc ja matkustajien turval-
lisuutta koskevia varotoimia.

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.
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 oveen tai keski-
konsoliin - istu aina pystyasen-
nossa.
Clc anna matkustajan matkustaa 
etuistuimella kun matkustajan 
etuturvatyynyn POIS-merkkivalo 
palaa, koska turvatyyny ei aukea 
jos tapahtuisi edestc tapahtuva 
kohtalainen tai vakava turmcys.
Mitccn esineitc ei saa sijoittaa 
turvatyynymoduulien pcclle tai 
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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 aukeamisen.
Clc peukaloi tai irrota SRS:n joh-
toja tai muita SRS-jcrjestelmcn 
osia. Se voi johtaa loukkaantumi-
seen turvatyynyjen vahingossa 
tapahtuvan aukeamisen vuoksi tai 
SRS: n toimintakyvyttumyyden 
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 ovat kertakcyttui-
sic- vie jcrjestelmc vaihdettavaksi 
ammattikorjaamoon.
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.
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.
Parhaan suojan takaamiseksi kai-
kentyyppisissc turmcyksissc, 
kaikkien matkustajien, kuljettaja 
mukaan lukien, on aina kcytettcvc 
turvavyutc riippumatta siitc, onko 
heillc myus turvatyyny apunaan, 
jotta vakavien vammojen tai kuo-
leman riski voidaan minimoida 
onnettomuuden sattuessa. Clc 
istu tai nojaa tarpeettoman 
lchelle turvatyynyc ajoneuvon 
liikkuessa.
Vccrc istumisasento voi johtaa 
kolarin tapahtuessa vakaviin tai 
hengenvaarallisiin vammoihin. 
Kaikkien matkustajien on istut-
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tava pystyssc selkcnoja pysty
asennossa, keskellc istuintyynyc 
turvavyut kiinnitettync, jalat 
mukavasti ojennettuna ja jalat 
lattialla, kunnes auto pysckui
dccn ja virta-avain poistetaan.
SRS-turvatyynyjcrjestelmcn on 
aktivoiduttava erittcin nopeasti 
varmistaakseen suojauksen 
onnettomuustilanteissa. Jos mat
kustaja on pois paikoiltaan koska 
turvavyu ei ole kiinnitettync, tur
vatyyny voi iskec voimakkaasti 
matkustajaan, aiheuttaen vaka
via tai kohtalokkaita vammoja.

Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin (jos kuuluu varustuk
seen)

Matkustajan etuturvatyyny voi
daan deaktivoida matkustajan etu
turvatyynyn ON/OFF-kytkimellc, jos 
etumatkustajan istuimelle on asen
nettu lasten turvaistuin tai jos etu
matkustajan istuimella ei ole 
matkustajaa.

Lapsesi turvallisuuden varmistami
seksi matkustajan etuturvatyyny on 
kytkettcvc pois pccltc, kun poikke
uksellisissa olosuhteissa on tarpeen 
asentaa taaksepcin suunnattava 
lastenistuin etumatkustajan istui
melle.

Matkustajan etuturvatyynyn pois
taminen kcytustc tai ottaminen 
uudelleen kcyttuun:

Poista matkustajan etutyyny kcy
tustc asettamalla mestariavain 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimeen ja kccntcmcllc se 
OFF-asentoon. Matkustajan etutur

vatyynyn OFF-ilmaisin ( ) syttyy 

ja jcc palamaan, kunnes matkusta
jan etuturvatyyny aktivoidaan 
uudelleen.

Ota matkustajan etutyyny kcyttuun 
asettamalla mestariavain matkus
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-kyt
kimeen ja kccntcmcllc se ON-
asentoon.

OYB030030L
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Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
ilmaisin sammuu ja matkustajan 
etuturvatyynyn ON-merkkivalo ( ) 
syttyy palamaan noin 60 sekunniksi.

VAROITUS
Etuturvatyynyn PCCLLE/POIS -kyt-
kin voidaan kccntcc kcyttcmcllc sen 
aukkoon sopivaa pientc jcykkcc esi-
nettc. Tarkista aina etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkimen ja 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-merkkivalon tila.

HUOMAA
Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin asetetaan ON-
asentoon, matkustajan etuturva-
tyyny aktivoituu, eikc lasten- tai 
vauvaistuinta saa asentaa etu-
matkustajan istuimelle.
Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin asetetaan OFF-
asentoon, matkustajan etuturva-
tyyny poistetaan kcytustc.

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin ei toimi asianmu-
kaisesti, turvatyynyn varoitusvalo 
( ) syttyy kojelautaan.
Ja, matkustajan etuturvatyynyn 

OFF-merkkivalo ( ) ei syty 

(matkustajan etuturvatyynyn 

ON-merkkivalo syttyy ja sam-
muu noin 60 sekunnin kuluttua), 
SRS-ohjausmoduuli asettaa mat-
kustajan etuturvatyynyn kcyt-
tuun ja matkustajan 
etuturvatyyny tcyttyy etutur-
mcyksen yhteydessc, vaikka 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin olisikin asetettu OFF-
asentoon.
Ncin tapahtuessa, vie jcrjestelmc 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo 
vilkkuu tai ei syty, kun virta-avain 
kccnnetccn ON-asentoon, tai jos 
se syttyy ajoneuvoa ajettaessa, 
vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa matkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkimen oikeasta asennosta.
Poista matkustajan etuturva-
tyyny kcytustc vain, kun virta-
avain on kytketty OFF-asentoon, 
muuten SRS-ohjausmoduulissa 
voi tapahtua toimintahciriu.
Siitc saattaa esiintyc vaara, ettc 
kuljettajan ja/tai etumatkustajan 
ja/tai sivu- ja verhoturvatyynyt 
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eivct ehkc laukea tai eivct laukea 
asianmukaisesti onnettomuusti-
lanteessa.
Clc koskaan asenna taaksepcin 
suunnattua lastenistuinta etu-
matkustajan istuimelle, ellei mat-
kustajan etuturvatyyny ole 
kytketty pois pccltc. Vauva tai 
lapsi voi onnettomuuden sattu-
essa loukkaantua vakavasti tai 
kuolla turvatyynyn avautumisen 
takia.
Vaikka ajoneuvosi on varustettu 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimellc, clc asenna las-
ten turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Lasten turvajcrjestel-
mcc ei saa koskaan sijoittaa 
etuistuimelle. Kun lapsi on liian iso 
lasten turvajcrjestelmiin, hcnet on 
aina sijoitettava takaistuimelle ja 
hcnen on kcytettcvc auton lantio/
olkavuitc. Onnettomuuden 
tapauksessa lasten turvallisuus 
on paras kun he ovat kiinnitet-
tyinc asianmukaiseen turvajcrjes-
telmccn takapenkillc.
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.
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Sivuturvatyyny (jos kuuluu varus
tukseen)

Edessc

Ajoneuvosi on varustettu sivuturva
tyynyllc molemmilla etuistuimilla. 
Turvatyynyn tarkoitus on tarjota 
auton kuljettajalle ja etumatkusta
jalle liscsuojaa turvavyun tarjoaman 
suojan liscksi.

Sivuturvatyynyt on suunniteltu lau
keamaan vain tietyissc sivutur
mcyksissc turmcyksen vakavuuden, 
kulman, nopeuden ja osumakohdan 
perusteella. Sivuturmcysturvatyy
nyjc ei ole suunniteltu laukeamaan 
kaikissa sivuturmcystilanteissa.

VAROITUS
Clc anna matkustajien nojata pcc
tccn tai vartaloaan ovien pcclle, 
asettaa kcsivarsiaan oville, ojentaa 
kcsic ikkunasta tai asettaa esineitc 
ovien ja matkustajien vcliin kun he 
istuvat paikoilla joissa on varustuk
sena sivuturvatyynyt ja/tai turva
verhot.

VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyujcr
jestelmien tcydentcvc ominaisuus 
eikc se korvaa niitc. Siksi turva
vuitc on kcytettcvc aina ajoneu
von liikkuessa. Sivuturvatyynyt 
tcyttyvct vain mccrctyissc sivu
turmcyksissc, jotka ovat riittcvcn 
vakavia auton matkustajien 
vahingoittumiseksi.
Sivuturvatyynyjcrjestelmcn par
haan suojan varmistamiseksi ja 
avautuvan sivuturvatyynyn 
aiheuttamien loukkaantumisten 
ehkcisemiseksi, sekc etu- ettc 
takaistuimen (jos varusteena) 
matkustajien tulee istua pysty
asennossa turvavyun ollessa kun
nolla kiinni.
Clc kcytc mitccn istuimien lisc
pccllisic.
Istuinpcclliset voivat vchentcc 
jcrjestelmcn tehoa tai estcc sen 
toiminnan.
Mahdollisiin henkiluvahinkoihin 
johtavan sivuturvatyynyn odotta
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mattoman avautumisen ehkcise
miseksi, vcltc iskuja 
sivuturmcysanturiin, kun virta-
avain on ON-asennossa.
Istuimen tai istuinpccllisen vauri
oitumisen tapahtuessa, vie jcrjes
telmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon.
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.
Clc ripusta painavia esineitc vaa
teripustimiin turvallisuussyistc.

Turvaverhot (jos kuuluu varustuk
seen)

Turvaverhot sijaitsevat kattokaitei
den molemmilla puolilla keskipilarin 
ylcpuolella.

Ne on suunniteltu auttamaan suo
jaamaan etumatkustajien ja takais
tuimen sivupaikkojen matkustajien 
pcctc tietyissc sivuturmcyksissc.

Turvaverhot on suunniteltu laukea
maan vain tietyissc sivuturmcyk
sissc turmcyksen vakavuuden, 
kulman, nopeuden ja turmcysvoi
man perusteella. Turvaverhoja ei ole 
suunniteltu avautumaan kaikissa 
sivuturmcyksissc, ajoneuvon edestc 
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tai takaa tapahtuvissa turmcyksissc 
tai useimmissa kaatumistilanteissa.

VAROITUS
Sivu- ja verhoturvatyynyjen par-
haan mahdollisen suojan varmis-
tamiseksi, etuistuimien ja 
takaistuimien matkustajien tulisi 
istua pystyasennossa turvavyun 
ollessa kunnolla kiinni. On tcrkecc, 
ettc lapset istutetaan asianmu-
kaiseen lasten turvajcrjestel-
mccn takaistuimella.
Kun lapset istutetaan takaistui-
men reunapaikoille, heidct on ase-
tettava asianmukaiseen lasten 
turvajcrjestelmccn. Aseta lasten 
turvaistuin mahdollisimman kauas 
ovesta ja lukitse lasten turvajcr-
jestelmc kunnolla paikalleen.
Clc anna matkustajien nojata 
pcctccn tai vartaloaan ovien 
pcclle, asettaa kcsivarsiaan oville, 
ojentaa kcsic ikkunasta tai aset-
taa esineitc ovien ja matkustajien 
vcliin kun he istuvat paikoilla 
joissa on varustuksena sivuturva-
tyynyt ja/tai turvaverhot.
Clc koskaan yritc avata tai korjata 
mitccn turvaverhojcrjestelmcn 
osia. Tarpeen vaatiessa, vie jcr-
jestelmc huollettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Edellc annettujen ohjeiden noudat-
tamatta jcttcminen voi johtaa 

onnettomuustilanteessa ajoneuvon 
matkustajien loukkaantumiseen tai 
kuolemaan.

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 kovia tai scrkyvic esi-
neitc vaateripustimeen.

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 turmcysanturit

* Auton turvatyynyn turmcysanturit voivat poiketa kuvissa esitetystc.
1. SRS-ohjausmoduuli
2. Etuturmcysanturi (jos kuuluu varustukseen)
3. Sivupaineanturi (jos kuuluu varustukseen)
4. Sivuturmcysanturi (jos kuuluu varustukseen)
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VAROITUS
Clc osu esineisiin tai anna niiden 
iskujen kohdistua paikkoihin, joi
hin turvatyynyt tai anturit on 
asennettu.
Tcmc voi aiheuttaa turvatyynyn 
odottamattoman avautumisen, 
mikc voi johtaa vakaviin henkilu
vahinkoihin tai kuolemaan.
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 ilmetc, jos etupusku
rin, rungon tai B-pylvciden (joihin 
sivuturmcysanturit on asennettu) 
epcmuodostumisen vuoksi, anturei
den asennuskulmat muuttuvat. 
Tcssc tapauksessa, vie jcrjestelmc 
huollettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin luona.
Ajoneuvo on suunniteltu absor
boimaan iskuja ja avaamaan tur
vatyyny(jc) tietyissc 
turmcystilanteissa. Puskuriohjai

mien asentaminen tai puskurin 
korvaaminen ei-alkupercisillc 
osilla voi vaikuttaa haitallisesti 
ajoneuvon turmcys- ja turvatyy
nyn avautumissuorituskykyyn.

Turvatyynyn tcyttymisolosuhteet

Etuturvatyynyt

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

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot (jos 
kuuluu varustukseen)
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu tcyttymccn, kun sivu
turmcysanturit havaitsevat tur
mcyksen, riippuen sen 
voimakkuudesta, nopeudesta ja kul
mista.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan turvatyynyt) on 
suunniteltu laukeamaan vain etu
turmcyksissc, ne voivat laueta 
myus muun tyyppisissc turmcyk
sissc, jos etuosan anturit havaitse
vat riittcvcn iskun. Sivuturvatyynyt 
ja turvaverhot on suunniteltu tcyt
tymccn vain sivuturmcyksissc, 
mutta ne voivat tcyttyc muissa tur
mcyksissc, jos sivuturmcysanturit 
havaitsevat riittcvcn iskun.

Jos auton koriin iskee tuyssy tai 
huonolaatuisen tien kohta, turva
tyynyt voivat laueta. Aja varovasti 
kunnostamattomilla teillc tai pin
noilla, joita ei ole tarkoitettu autolii
kenteelle, jotta vcltetccn 
turvatyynyjen laukeaminen.

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 sellaisissa onnettomuusti
lanteissa.

Etuturvatyynyjc ei ole suunniteltu 
tcyttymccn takaturmcyksissc, 
koska matkustajat iskeytyvct 
taaksepcin turmcyksen vaikutuk
sesta. Tcssc tapauksessa tcytty
neet turvatyynyt eivct voi tarjota 
liscetuja.
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Etuturvatyynyt eivct ehkc laukea 
sivuturmcyksissc, koska matkus
tajat liikkuvat turmcyksen suun
taan ja siten sivuturmcyksessc 
etuturvatyynyt eivct tarjoa heille 
liscsuojaa.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
eivct kuitenkaan vclttcmcttc 
tcyty iskun voimakkuudesta, 
auton nopeudesta ja turmcyskul
masta 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 alleajotilan
teessa, koska anturien havaitse
mat hidastumisvoimat voivat 
heikentyc merkittcvcsti allea
jossa.

Turvatyynyt eivct tcyty useim
missa kaatumisonnettomuuk
sissa, vaikka ajoneuvo olisi 
varustettu sivuturvatyynyillc ja 
turvaverhoilla.

OYB030080L

OYB030084L

OYB030085L

OYB030087L



Auton turvallisuusominaisuudet

643

Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

HU O MAA
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
eivct kuitenkaan ehkc tcyty, kun 
ajoneuvo kccntyy ympcri sivutur
mcyksessc, vaikka auto olisi varus
tettu sivuturvatyynyillc ja 
turvaverhoilla.

Turvatyynyt eivct ehkc laukea, jos 
auto turmcc esineisiin kuten valo
tolppiin tai puihin, missc isku kes
kittyy yhteen kohtaan eikc iskun 
tcysi voima vclity antureihin.

SRS:n hoito

SRS on kcytcnnussc huoltovapaa, 
eikc siinc ole osia, joita voit itse 
huoltaa turvallisesti. Jos SRS-turva
tyynyjen varoitusvalo ei syty tai jcc 
palamaan ajoneuvoa ajaessa, vie 
jcrjestelmc tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin 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.
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 suosittelee kcyntic valtuute
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto
kumppanin luona.
Clc peukaloi tai irrota SRS:n joh
toja tai muita SRS-jcrjestelmcn 
osia. Se voi johtaa loukkaantumi
seen turvatyynyjen vahingossa 

OYB030086L



65

3

3

Auton turvallisuusominaisuudet Turvatyyny  tcydentcvc turvajcrjestelmc

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 takaistuimen 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.
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 aseta esineitc tur-
vatyynyjen suojakansien pcclle tai 
lchelle.Mikc tahansa etu- tai sivu-
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turvatyynyjen suojakansiin tai nii
den eteen asetettu esine voi 
hciritc turvatyynyjen asianmu
kaista toimintaa.
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.

Varusteiden lisccminen turvatyy
nyillc varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen

Jos teet muutoksia auton koriin, 
puskurijcrjestelmccn, etu- tai taka
lokasuojiin tai ajokorkeuteen, se voi 
vaikuttaa autosi turvatyynyjcrjes
telmcn toimintaan.

Turvatyynyn varoitusetiketti

Turvatyynyjen varoitusmerkinnct 
on kiinnitetty varoittamaan kuljet
tajaa ja matkustajia turvatyynyjcr
jestelmien mahdollisista vaaroista.

Huomaa, ettc ncmc hallituksen 
varoitukset keskittyvct lasten ris
kialttiuteen. Haluamme sinun ole
van tietoinen riskeistc, joille myus 
aikuiset altistuvat. Ne on kuvailtu 
aiemmilla sivuilla.
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Avaimet

Tallenna avainnumerosi

Avaimen koodinumero on 
painettu avaimeen kiinni
tettyyn avainkoodietiket

tiin. Jos hukkaat avaimesi, Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuu
tettuun Kia-jclleenmyyjccn/huolto
kumppaniin. Poista 
avainkoodietiketti ja scilytc se tur
vallisessa paikassa. Tallenna myus 
avainkoodinumero ja scilytc sitc 
turvallisessa ja kctevcssc paikassa, 
clc kuitenkaan ajoneuvossa.

Avaintoiminnot

Taitto-avain

Taitto-avain

Taita avain auki painamalla vapau
tuspainiketta, jolloin se kccntyy auki 
automaattisesti.

Taittaaksesi avaimen kokoon 
kccnnc sitc kcsin samalla painaen 
vapautuspainiketta.

HUO MIO
Clc taita avainta painamatta vapau
tuspainiketta. Se voi vaurioittaa 
avainta.

Clyavain

Clyavain

Poistaaksesi mekaanisen avaimen, 
pidc vapautuspainiketta (1) painet
tuna ja poista mekaaninen avain (2).

Asentaaksesi mekaanisen avaimen 
uudelleen aseta avain reikccn ja 
paina sitc, kunnes kuuluu napsah
tava ccni.

VAROITUS
Virta-avain (Clyavain)
Lasten jcttcminen ilman valvontaa 
ajoneuvoon virta-avaimella (cly
avaimella) on vaarallista, vaikka 

OYB040575L

OYB040576L
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Avaimet

avain ei olisi virtalukossa tai jos 
kcynnistyspainike olisi ACC tai ON-
asennossa.
Lapset matkivat aikuisia, ja he saat-
tavat asettaa avaimen virtalukkoon 
tai painaa kcynnistyspainiketta. 
Virta-avaimen avulla lapset voisivat 
kcyttcc schkuikkunoita tai muita 
ohjauksia, tai jopa saada auton liik-
keelle, mistc voi aiheutua vakavia 
henkiluvahinkoja tai jopa kuolema. 
Clc koskaan jctc avainta autoosi las-
ten kanssa ilman valvontaa, kun 
moottori on kcynnissc.

VAROITUS
Kia suosittelee vaihto-osien hankki-
misen valtuutetulta Kia-jclleenmyy-
jcltc/huoltokumppanilta. Jos 
kcytetccn jclkimarkkinoilta hankit-
tua avainta, virta-avain ei vclttc-
mcttc palaa ON -tilaan 
kcynnistyksen jclkeen. Jos ncin 
tapahtuu, kcynnistin jatkaa toimin-
taansa ja aiheuttaa kcynnistys-
moottorin vaurioitumisen ja 
mahdollisen tulipalon johdotuksessa 
olevan ylivirran vuoksi.

Ajonestojcrjestelmc

Ajoneuvossasi voi olla varusteena 
schkuinen moottorin ajonestojcrjes-
telmc ajoneuvon luvattoman kcytun 
estcmiseksi.

Ajonestojcrjestelmcsi koostuu virta-
avaimessa olevasta pienestc vas-
taanottimesta ja ajoneuvon siscllc 
olevista elektronisista laitteista.

Autot, joissa ei ole clyavainjcrjes-
telmc

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.

Ajonestojcrjestelmcn aktivoiminen:
Kccnnc virta-avain OFF-asentoon. 
Ajonestojcrjestelmc aktivoituu 
automaattisesti. Moottori ei kcyn-
nisty ilman voimassa olevaa virta-
avainta.
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Autot, joissa on clyavainjcrjestelmc

Aina kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike asetetaan ON-
asentoon, ajonestojcrjestelmc tar-
kistaa ja varmistaa, onko avain voi-
massa.

Jos avain on voimassa, moottori 
kcynnistyy.

Jos avain ei ole voimassa, moottori 
ei kcynnisty.

Ajonestojcrjestelmcn deaktivoimi-
nen:
Aseta MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ON-asentoon.

Ajonestojcrjestelmcn aktivoiminen:
Aseta 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. Muutoin moottori ei 

ehkc kcynnisty tai se voi sammua 
pian kcynnistymisen jclkeen. Kcyn-
nistysvirheiden vclttcmiseksi, pidc 
kaikki avaimet erillccn.

HUOMIO
Clc laita metallisia varusteita virta-
lukon 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. Voi ilmetc 
ajonestojcrjestelmcn toimintahciriu.

HUOMIO
Clc muuta, muunna tai sccdc ajo-
nestojcrjestelmcc, koska se voi 
aiheuttaa sen toimintahciriun. Tcssc 
tapauksessa, vie jcrjestelmc huol-
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lettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Ajoneuvon valmistajan takuu ei kata 
toimintahciriuitc, jotka johtuvat ajo-
nestojcrjestelmcn sopimattomista 
muutoksista, sccduistc tai muun-
noksista.

Etcinen avaimeton pccsy (jos 
kuuluu varustukseen)

Etcisen avaimettoman jcrjestelmcn 
kcyttu

Taitto-avain

Clyavain

Lukitus (1)

Kaikki ovet (ja takaluukku) lukittu-
vat, jos lukituspainiketta painetaan, 
kaikkien ovien ollessa kiinni.

Varoitusvalot vilkahtavat kerran 
merkkinc siitc, ettc kaikki ovet on 
lukittu.

OUM046432L

OUM046433L
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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)

Kaikki ovet (ja takaluukku) avautuu, 
kun avauspainiketta painetaan.

Varoitusvalot vilkahtavat kaksi ker-
taa merkkinc siitc, ettc kaikkien 
ovien lukitus on avattu.

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

Takaluukun lukituksen avaaminen 
(3)

Takaluukun lukitus avautuu, jos pai-
niketta painetaan yli 1 sekunnin 
ajan. Varoitusvalot vilkahtavat kaksi 
kertaa merkkinc siitc, ettc takaluu-
kun lukitus on avattu.

Painikkeen painamisen jclkeen, jos 
et avaa takaluukkua 30 sekunnin 
sisccn, takaluukku lukkiutuu uudel-
leen automaattisesti.

Liscksi, kun takaluukku on avattu ja 
sitten suljettu, takaluukku lukittuu 
automaattisesti.

Kun takaluukku on auki ja clyavain 
on hallussasi, paina takaluukun 
avauskytkintc. Sitten takaluukku 
aukeaa.

* Sana HOLD  on merkitty painik-
keeseen ilmaisemaan, ettc sinun 
on painettava ja pidettcvc sitc 1 
sekunnin ajan.

Lchettimen varotoimenpiteet

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 matkapuhelimen tai 
clypuhelimen lchellc, matkapuhe-
limen tai clypuhelimen normaali 
toiminta voi estcc lchettimen sig-
naalin. Tcmc on erityisen tcrkecc, 
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kun puhelin on toiminnassa, kuten 
soitettaessa ja vastaanotettaessa 
puheluja sekc tekstiviestejc ja/tai 
lch etettcessc/vastaanotettaessa 
sch kuposteja.
Vcltc sijoittamasta lchetintc ja 
matkapuhelintasi tai clypuhelintasi 
samaan housun- tai takintaskuun, 
ja scilytc aina riittcvc vclimatka 
nciden kahden laitteen vclillc.

HU O MIO
Pidc lchetin poissa vedestc tai 
muista nesteistc. Jos avaimeton 
pccsyjcrjestelmc menee epckun
toon vedelle tai nesteille altistu
misen vuoksi, valmistajan 
ajoneuvotakuu ei kata sitc.
Pidc lchetin poissa schkumag
neettisista materiaaleista, jotka 
rajoittavat schkumagneettiset 
aallot avaimen pinnalle.

HU O MIO
Muutokset tai muokkaukset, joita 
vaatimustenmukaisuudesta vas
tuussa oleva osapuoli ei ole erikseen 
hyvcksynyt voivat mitctuidc kcyt
tcjcn oikeuden kcyttcc laitetta. Jos 
avaimeton pccsyjcrjestelmc ei toimi 
sellaisten muutosten takia, joita ei 
vaatimustenmukaisuudesta vas
tuussa oleva osapuoli ei ole erikseen 
hyvcksynyt, autosi valmistajan 
takuu ei kata tctc.

Pariston vaihtaminen

Taitto-avain - Tyyppi A

Taitto-avain - Tyyppi B

Clyavain

Lchetin kcyttcc 3 voltin litiumparis
toa, joka kestcc yleensc useita vuo

OJA040473

OJA040591

OYB040577L
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sia. Kun vaihto on tarpeen, toimi 
seuraavasti.
1. Aseta kapea tyukalu aukkoon ja 

vedc lchettimen keskikansi varo-
vasti auki.

2. Vccnnc paristokansi varovaisesti 
auki ohuella tyukalulla (taittoavain 
 tyyppi B).

3. Vaihda paristo uuteen (CR2032) -
tyyppiseen paristoon. Vaihtaes-
sasi pariston, varmista, pariston 
sopiva sijoittuminen.

4. Asenna paristo irrotukseen nch-
den pcinvastaisessa jcrjestyk-
sessc.

Kia suosittelee, lchettimen vaihtoon, 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Avaimeton pccsyjcrjestelmc -
lchetin on suunniteltu vuosien 
ongelmattomaan kcyttuun, mutta 
se voi vioittua, jos altistuu kos-
teudelle tai staattiselle schkulle. 
Jos olet epcvarma pariston kcy-
tustc tai vaihtamisesta, Kia suo-
sittelee ottamaan yhteyttc 
valtuutettuun Kian jclleenmyy-
jccn/huoltokumppaniin.
Vccrcnlaisen pariston kcyttu voi 
aiheuttaa lchettimen tai clyavai-
men toimintahciriun. Varmista, 
ettc kcytct oikeaa paristoa.
Lchettimen tai clyavaimen vahin-
goittumisen estcmiseksi, clc 
pudota sitc, clc anna sen kastua 

clckc altista sitc kuumuudelle tai 
auringonvalolle.

HUOMIO
Vccrin hcvitetty paristo voi olla hai-
tallinen ympcristulle ja ihmisten ter-
veydelle. Hcvitc akku paikallisen 
lainsccdcnnun ja mccrcysten 
mukaisesti.
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Clyavain

Clyavain (jos kuuluu varustuk
seen)

Clyavaimella voit avainta asetta
matta lukita tai avata oven (ja taka
luukun) lukituksen ja jopa 
kcynnistcc moottorin.

Clyavaimen painikkeiden toiminnot 
ovat samat kuin taitto-avaimen toi
minnot.

Clyavaimen toiminnot

Clyavaimella varustettuna voit 
lukita ja avata ajoneuvon ovien (ja 
takaluukun) lukituksen. Voit myus 

kcynnistcc moottorin. Katso lisctie
toja seuraavasta.

Lukitseminen

etu-ulko-ovien kahvojen painiketta 
painamalla lukitaan kaikki ovet (sekc 
takaluukun) kun kaikki ovet (ja taka
luukku) ovat kiinni ja jos jokin ovista 
ei ole lukossa. Jos kaikki ovet (ja 
takaluukku) sekc konepelti ovat 
kiinni, varoitusvalot vilkahtavat ker
ran osoittaen, ettc kaikki ovet (ja 
takaluukku) on lukittu.

Painike toimii vain, kun clyavain on 
0,7 1 m (28 40 tuuman) etcisyy
dellc ovenkahvasta. Jos haluat var
mistaa oven lukittuneen, tarkista 
ajoneuvon siscllc oleva oven lukitus
painike tai vedc oven ulkokahvasta.

Vaikka painat ulkopuolisia ovenkah
van painikkeita, ovet eivct lukitu ja 
kuuluu 3 sekunnin varoitusccni, jos 
jokin seuraavista ilmenee:

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

OXM043002

OYB040010L
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Lukituksen avaaminen

Etu-ulko-ovien kahvojen painiketta 
painamalla avataan kaikkien ovien 
(sekc takaluukun) lukitus kun kaikki 
ovet (ja takaluukku) ovat kiinni 
lukossa. Varoitusvalot vilkahtavat 
kaksi kertaa merkkinc siitc, ettc 
kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus 
on avattu.

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

Kun clyavain tunnistetaan 0,7 - 1 m 
(28 - 40 tuuman) pccssc etummai-
sesta ovenkahvasta, kuka tahansa 
voi avata oven ilman clyavainta.

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

Takaluukun lukituksen avaaminen

Jos olet 0,7 - 1 m (28 - 40 tuuman) 
pccssc takaluukkua ja clyavain on 
hallussasi, takaluukun lukitus avau-
tuu ja aukeaa kun painat takaluukun 
kahvan kytkintc.

Varoitusvalot vilkahtavat kaksi ker-
taa merkkinc siitc, ettc takaluukun 
lukitus on avattu.

Liscksi, kun takaluukku on avattu ja 
sitten suljettu, takaluukku lukittuu 
automaattisesti.

Kcynnistcminen

Voit kcynnistcc moottorin asetta-
matta avainta paikoilleen. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 
"MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-12.

Clyavain-varotoimet

HUOMAA
Jos jostain syystc hukkaat cly-
avaimesi, et voi kcynnistcc moot-
toria. Hinauta ajoneuvosi ja ota 
tarvittaessa yhteyttc ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-jclleenmyyjccn/huoltokump-
paniin.
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.
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Kun clyavain ei toimi oikein, 
avaa ja sulje ovi mekaanisella 
avaimella. Jos clyavaimessasi 
olisi ongelmia, Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-jclleenmyyjccn/huolto-
kumppaniin.

Jos clyavain on matkapuhelimen 
tai clypuhelimen lchellc, matka-
puhelimen tai clypuhelimen nor-
maali toiminta voi estcc 
clyavaimen signaalin. Tcmc on 
erityisen tcrkecc, kun puhelin on 
toiminnassa, kuten soitettaessa 
ja vastaanotettaessa puheluja 
sekc tekstiviestejc ja/tai lchetet-
tcessc/vastaanotettaessa schku-
posteja. Vcltc sijoittamasta 
clyavainta ja matkapuhelintasi tai 
clypuhelintasi samaan housun- 
tai takintaskuun, ja scilytc aina 
riittcvc vclimatka nciden kahden 
laitteen vclillc.

HUOMIO
Pidc clyavain poissa vedestc tai 
muista nesteistc. Jos avaimeton 
pccsyjcrjestelmc menee epckun-
toon vedelle tai nesteille altistumi-
sen vuoksi, valmistajan 
ajoneuvotakuu ei kata sitc.

Varashclytinjcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)

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

Jcrjestelmc on suunniteltu estc-
mccn luvattoman pccsyn autoon. 
Tcllc jcrjestelmcllc on kolme toimin-
tavaihetta: ensimmcinen on akti-
voitu  vaihe, toinen on 
varashclytin  vaihe ja kolmas on 
deaktivoitu  vaihe. Jcrjestelmc 
antaa lauetessaan varoitusccnen ja 
vilkuttaa varoitusvaloja.

OJC040170
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Aktivoitu vaihe

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 ovenkahvan painiketta hal-
lussasi olevalla clyavaimella.
Yllc olevien vaiheiden suoritta-
misen jclkeen varoitusvalot 
vclchtcvct kerran osoittaen, 
ettc jcrjestelmc on aktivoitu.
Jos jokin ovi jcc auki, ovet eivct 
lukkiudu ja ccnimerkki kuuluu 3 
sekunnin ajan. Sulje kyseinen 
ovi ja yritc taas lukita ovet.
Jos takaluukku tai konepelti jcc 
auki, varoitusvalot eivct 
vclchdc ja varashclytin ei akti-
voidu. Jos tcmcn jclkeen taka-
luukku ja konepelti suljetaan, 
varoitusvalot vclchtcvct kerran.
Lukitse ovet painamalla cly-
avaimen lukituspainiketta.
Yllc olevien vaiheiden suoritta-
misen jclkeen varoitusvalot 
vclchtcvct kerran osoittaen, 
ettc jcrjestelmc on aktivoitu.
Jos jokin ovista (tai takaluukku) 
tai konepelti jcc auki, varoitus-
valot eivct vclchdc ja varashc-
lytin ei aktivoidu. Jos tcmcn 

jclkeen kaikki ovet (ja taka-
luukku) ja konepelti suljetaan, 
varoitusvalot vclchtcvct kerran.

Lchettimen 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 

takaluukku) sekc konepelti ovat 
kiinni.

3. Lukitse ovet painamalla lchetti-
men lukituspainiketta.
Kun olet tehnyt yllckuvatut vai-
heet, varoitusvalot vilkkuvat ker-
ran ilmoittaen, ettc jcrjestelmc on 
viritetty pcclle.
Jos jokin ovista (tai takaluukku) tai 
konepelti jcc auki, varoitusvalot 
eivct vclchdc ja varashclytin ei 
aktivoidu. Jos tcmcn jclkeen kaikki 
ovet (ja takaluukku) ja konepelti 
suljetaan, varoitusvalot vclchtc-
vct kerran.
Clc aktivoi jcrjestelmcc ennen 
kuin kaikki matkustajat ovat pois-
tuneet ajoneuvosta. Jos jcrjes-
telmc on aktivoituna, kun 
matkustaj(i)a on jccnyt ajoneu-
voon, hclytin voi laueta, kun loput 
matkustajista poistuvat ajoneu-
vosta. Jos jokin ovi, takaluukku tai 
konepelti avataan 30 sekunnin 
kuluessa hclyttimen aktivoimi-
sesta, jcrjestelmc deaktivoituu 
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estcckseen tarpeettoman hcly-
tyksen.

Varashclytin vaihe

Hclytys laukeaa, jos jokin seuraa-
vista tapahtuu jcrjestelmcn ollessa 
aktivoituna.

Ovi avataan ilman lchetintc (tai 
clyavainta).
Takaluukku avataan ilman lche-
tintc (tai clyavainta).
Konepelti avataan.

Ccnimerkki kuuluu ja varoitusvalot 
vilkkuvat jatkuvasti noin 30 sekun-
nin ajan. Jcrjestelmc deaktivoituu, 
kun ovien lukitus avataan lchetti-
mellc (tai clyavaimella).

Virittcmctun vaihe

Jcrjestelmc deaktivoituu, kun:

Lchetin
Oven lukituksen avaaminen -pai-
niketta painetaan.
Moottori kcynnistetccn.
Virta-avain on ON-asennossa yli 
30 sekunnin ajan.

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
Ajonestojcrjestelmc

Jos jcrjestelmc ei deaktivoidu 
lchettimellc, tyunnc avain virta-
lukkoon ja kcynnistc moottori. 
Jcrjestelmc deaktivoituu.
Jos hukkaat avaimesi, Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Clc muuta, muunna tai sccdc varas-
hclytinjcrjestelmcc, koska se voi 
aiheuttaa sen toimintahciriun. Vie 
jcrjestelmc huollettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Ajoneuvon valmistajan takuu ei kata 
toimintahciriuitc, jotka johtuvat 
varashclytinjcrjestelmcn sopimat-
tomista muutoksista, sccduistc tai 
muunnoksista.
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Ovien lukot

Ovien lukkojen kcyttcminen auton 
ulkopuolelta

Mekaaninen avain

Kccnnc avainta auton takaosan 
suuntaan lukitaksesi ja auton 
etuosan suuntaan avataksesi lukon.
Jos lukitset/avaat oven lukituksen 
avaimella, ovet lukittuvat/avautu
vat.
Jos lukitset/avaat kuljettajan oven 
avaimella, kaikki auton ovet lukit
tuvat/avautuvat automaattisesti. 
(jos kuuluu varustukseen)
Kun ovien lukitus on avattu, ne 
voidaan avata vetcmcllc ovenkah
vasta.
Kun suljet oven, vedc ovea kcdellc. 
Varmista, ettc ovet on lukittu tur
vallisesti.

Lchetin/Clyavain
Ovet voidaan lukita ja avata lchet
timellc (tai clyavaimella. (jos kuu
luu varusteisiin)
Voit lukita ja avata ovet paina
malla ulkoisen ovenkahvan paini
ketta hallussasi olevalla 
clyavaimella.
Kun ovien lukitus on avattu, ne 
voidaan avata vetcmcllc ovenkah
vasta.
Kun suljet oven, vedc ovea kcdellc. 
Varmista, ettc ovet on lukittu tur
vallisesti.

HUO MAA
Kylmcssc ja mcrcssc ilmastossa 
oven lukot ja oven mekanismit 
eivct vclttcmcttc toimi kunnolla 
jcctymisen takia.
Jos ovi on lukittu/lukitus avattu 
useita kertoja nopeasti perckkcin 
joko auton avaimella tai oven luk
kokytkimellc, jcrjestelmc voi tila
pcisesti lakata toimimasta piirin 
suojaamiseksi ja jcrjestelmckom
ponenttien vaurioitumisen estc
miseksi.

VAROITUS
Jos et sulje ovea kunnolla, se 
saattaa avautua uudestaan.
Ole varovainen, ettei jonkun var
talo ja kcdet olisi vclissc kun suljet 
oven.

OYB040011L
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VAROITUS
Jos ihmisten on jcctcvc pidemmcksi 
aikaa ajoneuvoon, kun ulkona on 
erittcin kuuma tai kylmc, on ole
massa loukkaantumisriski tai hen
genvaara. Clc lukitse ajoneuvoa 
ulkopuolelta, kun siinc on ihmisic.

HU O MIO
Clc toista usein ovien avaamista ja 
sulkemista tai kohdista liikaa voimaa 
siihen, kun ovensuljin on toimin
nassa.

Hctctilanteessa (jos kuuluu varus
tukseen)

Jos schkutoiminen oven lukituskyt
kin ei toimi, ovet voi lukita vain 
mekaanisella avaimella ulkopuoli
sesta avaimenreicstc.

Ovet, joissa ei ole avaimenreikcc 
ulkopuolella, voi lukita seuraavasti:
1. Avaa ovi.
2. Tyunnc avain oven hctclukitusrei

kccn ja lukitse ovi kccntcmcllc 
avainta vaakasuunnassa (1).

3. Sulje ovi kunnolla.

HU O MAA
Kun takaluukku on suljettu eikc sch
kutoiminen oven lukituskytkin toimi, 
et voi avata takaluukkua.

OYB040012L
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Ovien lukkojen kcyttcminen auton 
siscpuolelta

Oven kahvalla

Etuovi

Jos oven siscpuolista kahvaa vede
tccn kun ovi on lukittuna, oven luki
tus aukeaa ja ovi aukeaa.

Takaovi

Jos oven siscpuolista kahvaa vede
tccn kerran, kun ovi on lukittuna, 
oven lukitus aukeaa.

Jos oven siscpuolista kahvaa vede
tccn 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 lukitus/
avauskytkimellc

Se toimii painamalla ovien lukitus/
avauskytkimellc.

Jos painat keskuslukituksen ovien 
lukituskytkintc, kaikki auton ovet 
lukittuvat ja kytkimen merkkivalo 
syttyy.
Jos jokin ovi n avattu, kun kytkintc 
painetaan, mikccn ovi ei lukkiudu.

OYB040013L
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Jos jonkin oven lukitus on auki, 
keskuslukituksen ovien lukitus-
kytkimen merkkivalo sammuu.
Jos painat keskuslukituksen ovien 
lukituskytkintc, auton kaikkien 
ovien lukitus avautuu.
Jos jokin ovi ei ole lukossa, kun 
kaikki ovet lukitaan, merkkivalo 
vilkkuu.

HUOMAA
Kun ovet on lukittu lchettimellc tai 
clyavaimella, ovien lukitusta ei voi 
avata keskuslukituksen ovien luki-
tus/avauskytkimellc.

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.

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. 
Lapsia tai elcimic ei saa koskaan jct-
tcc autoon ilman valvontaa.
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Iskun tunnistava ovien lukituksen 
avausjcrjestelmc (jos kuuluu varus
tukseen)

Kaikkien ovien lukitus aukeaa auto
maattisesti turmcyksen aiheutta
man turvatyynyjen laukeamisen 
jclkeen.

Nopeuden tunnistava ovien lukitus
jcrjestelmc (jos kuuluu varustuk
s een)

Kaikki ovet lukittuvat automaatti
sesti, kun auton nopeus ylittcc 15 
km/h. Ja kaikkien ovien lukitus avau
tuu automaattisesti, kun sammutat 
moottorin ja poistat virta-avaimen. 
(jos kuuluu varusteisiin)

Takaoven lapsilukko

Lapsilukko on tarkoitettu estcmccn 
lapsia avaamasta takaovia vahin
gossa ajoneuvon siscpuolelta. Taka
ovien turvalukkoja tulee kcyttcc 
aina, kun lapsia on ajoneuvossa.
1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvitaltta) 

koloon ja kccnnc sen lukitus ( )-
asentoon. Kun lapsilukko on luki
tusasennossa, takaovi ei aukea 
vaikka sisckahvaa vedetccn.

3. Sulje takaovi.

Voit avata takaoven vetcmcllc 
ulkoista ovenkahvaa.

Vaikka ovet olisivat lukitsematto
mat, takaovi ei avaudu siscoven 
kahvasta vetcmcllc, kunnes taka
oven lapsilukkoa ei avata.

VAROITUS
Takaovien lukot
Jos lapsi vahingossa avaa takaoven 
auton liikkuessa, hcn voi pudota ja 
saada vakavia vammoja tai kuolla. 
Estccksemme lapsia avaamasta 
takaovia siscpuolelta. Takaovien 
turvalukkoja tulee kcyttcc aina, kun 
lapsia on ajoneuvossa.

OYB040015L
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Takamatkustajavaroitin (ROA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Takamatkustajan hclytysjcrjestel-
mcn (ROA) tarkoitus on auttaa 
estcmccn autosta poistuminen, kun 
takamatkustaja jcc autoon.

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.

Valinnan voi luytcc seuraavasta 
valikosta:
1. Paina MODE-painiketta useaan 

kertaan ohjauspyurcllc, kunnes 
Kcyttcjcn asetukset  -valikko 
tulee LCD-ncyttuun.

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

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) kcyt-
tcc takaoven avaus- ja sulkemishis-
toriaa.
Takaoven kcyttuhistoria nollautuu, 
kun kuljettaja katkaisee virran nor-
maalisti, nousee autosta ja lukitsee 
oven kcyttcen etcavainta. Joten 
vaikka takaovea ei avata takamat-
kustajavaroittimen hclytys voi 
laueta.
Esimerkiksi, jos kuljettaja ei lukitse 
ovat ja ajaa uudelleen, takamatkus-
tajavaroittimen hclytys voi laueta.

OYB040608FI
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Takaluukku

Takaluukun avaaminen

Takaluukku lukittuvat tai avautu
vat, kun kaikki ovet lukitaan tai 
avataan lchettimellc, (tai clyavai
mella) tai keskuslukituksen luki
tuskytkimellc.
Jos takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukun voi avata painamalla 
kahvaa ja vetcmcllc sitc yluspcin.
Kun kaikki ovet ovat lukittuina, jos 
clyavaimen takaluukun lukituk
sen avauspainiketta painetaan yli 
1 sekunnin ajan, takaluukun luki
tus avautuu. Kun takaluukku on 
avattu ja sitten suljettu, taka
luukku lukittuu automaattisesti.

* Ei ole avaimenreikcc.

HU O MAA
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.

HUO MIO
Varmista, ettc suljet takaluukun 
ennen kuin ajat autollasi. Takaluu
kun kaasunostimet ja kiinnikkeet 
voivat vaurioitua, jos takaluukkua ei 
suljeta ennen ajoa.

Takaluukun sulkeminen

Sulje takaluukku laskemalla se ja 
painamalla sitc tukevasti alas. Var
mista, ettc takaluukku on turvalli
sesti kiinni.

VAROITUS
Varmista, ettc kcdet, jalat ja muut 
ruumiinosat ovat turvallisesti poissa 
tieltc, ennen kuin suljet takaluukun.

OYB040039L
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HU O M IO
Varmista, ettc takaluukun salvan ja 
vastalevyn vclissc ei ole mitccn, kun 
suljet takaluukun. Se voi vaurioittaa 
takaluukun salpaa.

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

VAROITUS
Tavaratila
Matkustajien ei tule koskaan matkus
taa tavaratilassa, jossa ei ole turva
vuitc. Jotta loukkaantuminen voidaan 
vclttcc onnettomuus- tai ckkipyscys
tilanteessa, matkustajat tulee aina 
kiinnittcc asianmukaisesti.

VAROITUS
Hctctilannetta varten ole tcysin 
tietoinen takaluukun hctcavauksen 
sijainnista autossa ja siitc, miten 
avata takaluukku, jos joudut vahin
gossa lukituksi tavaratilaan.
Kukaan ei saa olla auton tavarati
lassa missccn tilanteessa. Tava
ratila on erittcin vaarallinen 
paikka turmcyksen sattuessa.
Kcytc vapautusvipua vain hctcti
lanteissa. Kcytc noudattaen 
ccrimmcistc varovaisuutta, eten
kin auton liikkuessa.

Takaluukun hctcavauksen turvava
pautin

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

Takaluukku voidaan avata seuraavasti:
1. Aseta mekaaninen avain avai

menreikccn.
2. Paina mekaaninen avain oikealle (1).

3. Tyunnc takaluukku ylus.
OYB040017L
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Ikkunat

1. Kuljettajan oven schkuikkunan kytkin
2. Etumatkustajan oven schkuikkunan kytkin

3. Takaoven (vasen) schkuikkunan kytkin*

4. Takaoven (oikea) schkuikkunan kytkin*

5. Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

6. Automaattinen schkutoiminen ikkuna ylus*/alas* (Kuljettajan ikkuna)

7. Schkutoimisen ikkunan lukituskytkin*

* : jos kuuluu varusteisiin

HU O MAA
Kylmcssc ja mcrcssc sccssc schkutoimiset ikkunat eivct ehkc toimi oikein 
jcctymisen vuoksi.

OYB040018L
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Schkuikkunat (jos kuuluu varustuk
seen)

Virta-avaimen on oltava ON-asen
nossa, jotta schkutoimiset ikkunat 
toimisivat.

Jokaisessa ovessa on schkuikkunan 
kytkin kyseisen oven ikkunan hallin
taan. Kuljettajalla on schkuikkunoi
den lukituskytkin, jolla voidaan estcc 
takamatkustajien ikkunoiden toi
minta. Schkuikkunat toimivat vielc 
noin 3 minuuttia sen jclkeen, kun 
virta-avain poistetaan tai kccnne
tccn ACC tai LOCK -asentoon. Kui
tenkin jos etuovi avataan, 
schkuikkunoita ei voi kcyttcc tcmcn 
3 minuutin jakson aikana. Jos ikku
naa ei voida sulkea, koska jokin esine 
estcc sen, poista esineet ja sulje 
ikkuna. (jos kuuluu varustukseen)

HU O MAA
Ajettaessa takaikkunat auki tai kat
toikkuna (jos kuuluu varusteisiin) 
avattuna (tai osittain avattuna), 
autossasi voi ilmetc tuulenpyur
teitc tai sykkivcc melua. Tcmc melu 
on normaalia ja sitc voidaan vchen
tcc tai poistaa seuraavilla toimenpi
teillc. Jos melu ilmenee yhden tai 
molempien takaikkunoiden ollessa 
auki, avaa molempia etuikkunoita 
noin tuuman verran (2,5 cm). Jos 
edelleen huomaat melua kattoikku
nan ollessa auki, sulje aukko pie
nemmclle.

VAROITUS
Clc asenna ikkunoiden alueelle 
mitccn liscvarusteita. Se voi vaikut
taa kiinnijccmissuojaukseen.

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

Kuljettajan ovessa on schkuikkunan 
mestarikytkin, joka ohjaa kaikkia 
ajoneuvon ikkunoita.

Tyyppi A

Avaa tai sulje ikkuna painamalla tai 
vetcmcllc vastaavan kytkimen 
etuosa ensimmciseen lukitusasen
toon (5).

Tyyppi B - Ikkunan automaattinen 
lasku (jos kuuluu varustukseen)

Schkuikkunan kytkimen hetkellinen 
painaminen toiseen kohtaan (6) las
kee ikkunan kokonaan, vaikka kytkin 
vapautettaisiin. Pyscyttccksesi 
ikkunan haluttuun asentoon ikkunan 
ollessa toiminnassa, vedc kytkintc 
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hetkeksi yluspcin, ikkunan liikkeen 
vastakkaisen suuntaisesti.

Tyyppi C - 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. Pyscyttccksesi ikkunan 
haluttuun asentoon ikkunan ollessa 
toiminnassa, vedc tai paina ja sitten 
vapauta kytkin liikkeen vastakkaisen 
suuntaisesti.

Jos schkuikkuna ei toimi asianmu
kaisesti, automaattinen schkuikku
najcrjestelmc on nollattava 
seuraavasti:
1. Kccnnc virtalukko ON-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan 

schkuikkunan kytkimen vetcmistc 
yluspcin vchintccn 1 sekunnin 
ajan ikkunan sulkeutumisen jcl
keen.

Automaattiperuutus

Jos jokin esine tai kehon osa estcc 
ikkunan yluspcin liikkumisen, ikkuna 
havaitsee vastuksen ja pyscyttcc 
yluspcin suuntautuvan liikkeen. 
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 tuuman).
Ja, jos schkuikkunan kytkintc vede
tccn jatkuvasti ylus uudelleen 5 
sekunnin kuluessa siitc, kun auto
maattinen ikkunan peruutusominai

OJA040567L
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suus laski ikkunaa, automaattinen 
ikkunan peruutusominaisuus ei 
toimi.

HU O MAA
Kuljettajan puolen ikkunan auto
maattinen peruutusominaisuus on 
aktiivinen vain, kun Automaattinen 
nosto  -toimintoa on kcytetty vetc
mcllc kytkin tcysin ylus. Ikkunan 
automaattinen peruutusominaisuus 
ei toimi, jos ikkuna nostettiin vetc
mcllc schkuikkunan kytkintc vain 
puolivcliin.

VAROITUS
Tarkista aina, ennen ikkunan nosta
mista, vclttccksesi mahdolliset 
loukkaantumiset tai ajoneuvovau
riot. Jos ikkunan ja ylemmcn ikkuna
kanavan vcliin jcc kiinni 
halkaisijaltaan alle 4 mm (0,16 tuu
maa) esine, ikkunan automaattinen 
peruutusmekanismi ei ehkc havaitse 
vastusta eikc se pyschdy ja kccnnc 
suuntaa.

VAROITUS
Automaattinen peruutustoiminto ei 
aktivoidu kun schkuikkunajcrjes
telmc 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 (jos kuuluu varustukseen)

Kuljettaja voi poistaa takamat
kustajien schkuikkunoiden kytki
met kcytustc painamalla 
kuljettajan ovessa sijaitsevan sch
kuikkunan lukituspainikkeen 
LOCK-asentoon (painettu).
Kun schkutoimisen ikkunan luki
tuspainike on LOCK-asennossa 
(painettuna), kuljettajan mestari
kytkin voi ohjata kaikkia schkuik
kunoita. Etumatkustajan kytkin 
voi kcyttcc etumatkustajan sch
kuikkunaa.

HU O M IO
Schkuikkunajcrjestelmcn mahdol
lisen vaurioitumisen estcmiseksi 
clc avaa tai sulje kahta tai useam
paa ikkunaa samaan aikaan. Tcmc 
myus varmistaa sulakkeen pitkcn 
kcyttuicn.
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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 virta-avainta 
ajoneuvoon lasten kanssa ilman 
valvontaa, 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 varmis
taaksesi, ettc kaikki kcsivarret, 
kcdet, pcct ja muut esteet ovat 
poissa 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 kurota pcctc tai kcsivarsia 
ikkuna-aukon ulkopuolelle ajaes
sasi.

Manuaaliset ikkunat (jos kuuluu 
varustukseen)

Voit nostaa tai laskea ikkunan, kier
tcmcllc ikkunan scctukahvaa myu
tcpcivccn tai vastapcivccn.

VAROITUS
Kun avaat tai suljet ikkunoita, var
mista, ettc matkustajien kcsivarret, 
kcdet ja vartalo ovat turvallisesti 
poissa tieltc.
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Konepelti

Konepellin avaaminen
1. Vedc vapautusvipua avataksesi 

konepellin salvan. Konepelti pon
nahtaa hieman auki.

VAROITUS
Avaa konepelti, kun olet sammutta
nut moottorin, siirrc vaihdevipu 
automaatti/kaksoiskytkinvaihteis
tossa P (pysckuinti) -asentoon ja 
manuaali/clykkccssc manuaalivaih
teistossa 1. vaihteelle tai R (peruu
tus) -asentoon manuaali/clykkccssc 
manuaalivaihteistossa ja kytke sei
sontajarru.

2. Siirry auton etuosaan, nosta 
konepeltic hieman, paina siscpuo
lista turvasalpaa (1) konepellin 
keskeltc, ja nosta konepelti (2).

3. Vedc tukitanko ulos.

4. Pidc konepelti avoimena tukitan
gon avulla.

VAROITUS
Kuumat osat
Tartu tukitankoon sen kumilla pccl
lystetystc osasta. Kumi auttaa 
estcmccn kuuman metallin aiheut
tamat palovammat, kun moottori on 
kuuma.
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Konepelti auki -varoitus (jos kuuluu 
varustukseen)

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

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

Konepellin sulkeminen
1. Ennen kuin suljet konepellin, tar-

kista seuraavat:
Kaikkien moottoritilan tcyttukork-
kien on oltava oikein paikoillaan.
Kaikki hansikkaat, rctit ja muu 
palava materiaali on poistettu 
moottoritilasta.

2. Palauta tukitanko pidikkeeseensc 
estccksesi sitc kolisemasta.

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

4. Tarkista, ettc konepelti on kun-
nolla kiinni. Jos konepeltic voidaan 
noutaa hieman, se ei ole kunnolla 

kiinni. Avaa se uudelleen ja sulje se 
vchcn 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.
Moottoritilaan ei saa jcttcc han-
sikkaita, rcttejc tai muuta palavaa 
materiaalia. Ne voivat aiheuttaa 
kuumenemisesta syttyvcn tulipa-
lon.

VAROITUS
Tarkista aina ennen ajoon lchtuc 
kaksi kertaa varmistaaksesi, ettc 
konepelti on tiukasti lukittunut 
paikoilleen. Jos se ei ole lukittu, 
konepelti voi singahtaa auki, ajo-
neuvoa ajettaessa, aiheuttaen 
nckyvyyden tcyden menetyksen, 
mikc voi johtaa onnettomuuteen.
Tukitanko on asetettava konepel-
lissc olevaan koloonsa kokonaan 
aina, kun tarkistat moottoritilaa. 
Tcmc estcc konepeltic putoa-
masta ja mahdollisesti vahingoit-
tamasta sinua.
Autoa ei saa liikuttaa, kun konepelti 
on nostettu. Konepelti peittcc 
nckyvyyden eteenpcin, joten seu-
rauksena voi olla onnettomuus.
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Auton ominaisuudet

344

Polttoaineen tcyttuluukku

Polttoaineen tcyttuluukku

Polttoaineen tcyttuluukun avaami
nen

Polttoaineen tcyttuluukku on avat
tava auton siscltc, vetcmcllc poltto
aineen tcyttuluukun avausvipu ylus, 
joka sijaitsee kuljettajan istuimen 
etuosan alueella.

HU O MAA
Jos polttoaineen tcyttuluukku ei 
avaudu koska sen ympcrillc on jcctc, 
napauta sitc kevyesti tai paina 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.

1. Sammuta moottori.
2. Avaa polttoaineen tcyttuluukku 

vetcmcllc polttoaineen tcyttuluu
kun avausvipu ylus.

3. Vedc polttoaineen tcyttuluukkua 
(1) ulospcin avataksesi sen koko
naan.

4. Poista polttoainesciliun korkki (2) 
kiertcmcllc sitc vastapcivccn.

5. Tankkaa tarvittaessa.

VAROITUS
Tarkista ennen tankkaamista, minkc 
tyyppistc polttoainetta ajoneuvosi 
kcyttcc.
Jos laitat dieseluljyc bensiinikcyttui
seen ajoneuvoon tai bensiinic diesel
kcyttuiseen ajoneuvoon, se voi 
vaikuttaa polttoainejcrjestelmccn ja 
aiheuttaa vakavia vaurioita ajoneu
volle.
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Polttoaineen tcyttuluukun sulke-
minen
1. Kiinnitc korkki kiertcmcllc sitc 

myutcpcivccn, kunnes se nap-
sahtaa . Tcmc ilmaisee, ettc 
korkki on tiukasti kiinni.

2. Sulje polttoainesciliun luukku ja 
tyunnc sitc kevyesti. Varmista, 
ettc se on kunnolla kiinni.

VAROITUS
Tankkaaminen

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.
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.

VAROITUS
Tankkaamisen vaarat
Autopolttoaineet ovat palavaa 
materiaalia. Tankkaamisen yhtey-

dessc huomioi seuraavat ohjeet 
huolellisesti. Nciden ohjeiden nou-
dattamatta jcttcminen voi johtaa 
vakaviin henkiluvahinkoihin, vakaviin 
palovammoihin tai tulipalon tai 
rcjchdyksen aiheuttamaan kuole-
maan.

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 mahdolli-
sesti vaarallisen staattisen sch-
kupurkauksen koskettamalla 
auton metalliosaa turvallisen 
etcisyyden pccssc polttoaineen 
tcyttuaukosta, suuttimesta tai 
muusta bensiinilchteestc.
Clc istu takaisin ajoneuvoon, kun 
olet aloittanut tankkauksen, 
koska voit tuottaa staattista sch-
kuc koskettamalla, hankautumalla 
tai liukumalla mitc tahansa esi-
nettc tai kangasta (polyesteri, 
satiini, nylon jne.) vasten, joka voi 
tuottaa staattista schkuc. Staat-
tisen schkun purkaus voi sytyttcc 
polttoainehuyryt ja aiheuttaa 
nopean tulipalon.
Jos sinun on mentcvc takaisin 
autoon, poista uudelleen mahdol-
linen staattinen schku kosketta-
malla auton metalliosaa etccllc 
polttoaineen tcytun kaulasta, 
suuttimesta tai muuta bensiinic 
siscltcvcstc osasta.
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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, koske-
tus autoon on scilytettcvc, kun-
nes polttoainesciliu on tcynnc.
Kcytc vain hyvcksyttyjc kannet-
tavia muovisia polttoaineastioita, 
jotka on tarkoitettu bensiinin kul-
jetukseen ja scilytykseen.
Clc kcytc matkapuhelimia tcytun 
aikana. Schkuvirta ja/tai schkuiset 
hciriut matkapuhelimista voivat 
mahdollisesti sytyttcc polttoai-
nehuyryt aiheuttaen tulipalon.
Sammuta moottori aina tank-
kauksen ajaksi. Moottoriin liitty-
vien schkuosien tuottamat kipinct 
voivat sytyttcc polttoainehuyryt 
ja aiheuttaa tulipalon. Kun tank-
kaus on valmis, tarkista ennen 
moottorin kcynnistcmistc, ettc 
tcyttuaukon korkki ja luukku ovat 
kunnolla kiinni.
CLC kcytc tulitikkuja tai sytytintc, 
CLCKC TUPAKOI tai jctc palavaa 
savuketta autoosi huoltoasemalla 
kcynnin ajaksi, erityisesti tank-
kauksen aikana. Autopolttoaine 
on helposti syttyvcc ja voi syt-
tyessccn aiheuttaa tulipalon.
Jos tankkauksen aikana syttyy 
tulipalo, poistu auton lcheltc ja 
ota vclittumcsti yhteyttc hctcnu-

meroon. Noudata kaikkia heidcn 
antamiaan turvaohjeita.

HUOMIO
Varmista, ettc tankkaat ajoneu-
vosi "Polttoainevaatimukset" 
sivulla 1-3  kohdan mukaisesti.
Jos polttoainesciliun korkki on 
vaihdettava, varmista, ettc kcy-
tct ajoneuvoosi suunniteltua 
vaihto-osaa.
Vccrc polttoaineen tcyttuaukon 
korkki voi aiheuttaa vakavia polt-
toainejcrjestelmcn tai pccstujen 
hallintajcrjestelmcn virhetoimin-
toja. Tarkempien tietojen saami-
seksi Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-jclleenmyyjccn/huoltokump-
paniin.
Clc roiskuta polttoainetta auton 
ulkopinnoille. Mikc tahansa maali-
pinnalle roiskuva polttoaine voi 
vahingoittaa maalia.
Varmista tankkaamisen jclkeen, 
ettc polttoaineen tcyttukorkki on 
hyvin kiinnitetty, jotta estetccn 
polttoaineen vuotaminen onnet-
tomuustapauksissa.
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Kattoluukku (jos kuuluu varus
tukseen)

Jos autosi on varustettu kattoikku
nalla, voit liu uttaa tai kallistaa sitc 
kattoikkunan ohjausvivulla, joka on 
ylckonsolissa.

Kattoikkuna voidaan avata, sulkea 
tai kallistaa vain, kun virta-avain on 
ON-asennossa.

HU O MAA
Kylmissc ja mcrissc ilmastoissa 
kattoikkuna ei ehkc toimi oikein 
jcctcvien olosuhteiden takia..
Kun ajoneuvo pestccn tai se jou
tuu rankkasateeseen, varmista, 
ettc pyyhit kattoikkunalta mah
dollisen veden ennen kuin kcytct 
sitc.

HU O MIO
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 kattoikkuna on 
kokonaan suljettu, kun poistut 
autostasi.
Jos kattoikkuna on auki, sen 
kautta voi vuotaa sadetta tai 
lunta kastelemaan sisustuksen tai 
se voi houkutella varkaita.

HUO MAA
Kattoikkuna ei voi liukua, kun se on 
kallistusasennossa, eikc sitc voida 
kallistaa sen ollessa avattuna tai liu
kuasennossa.

VAROITUS
Clc koskaan sccdc kattoikkunaa tai 
hcikcisysuojaa ajon aikana. Tcmc 
voi johtaa hallinnan menetykseen ja 
aiheuttaa onnettomuuden, mistc 
seuraa kuolema, vakavia vammoja 
tai omaisuusvahinkoja.

VAROITUS
Estccksesi kattoikkunan tahatto
man toiminnan etenkin lapsen 
toimesta clc anna lapsen kcyttcc 
kattoluukkua.
Clc istu auton katolla. Se voi 
aiheuttaa ajoneuvon vaurioitumi
sen.

OYB040027L
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Kattoikkunan liu uttaminen

Avaa kattoikkuna vedc kattoluukun 
hallintavipua taaksepcin.

Sulje kattoikkuna painamalla kat
toikkunan hallintavipua eteenpcin.

Kattoikkunan automaattinen avaa
minen

Vedc kattoikkunan hallintavipu 
kokonaan taaksepcin toiseen pykc
lccn ja vapauta se. Kattoikkuna liu
kuu auki suositeltuun asentoon 
(noin 5 cm ennen enimmcisliuku
asentoa).

Voit pyscyttcc kattoikkunan liikkeen 
koska tahansa painamalla kattoik
kunan ohjausvipua hetken ajan.

Kattoikkunan automaattinen sul
keminen

Paina kattoluukun ohjausvipua 
eteenpcin toiseen pykclccn ja 
vapauta se. Kattoikkuna sulkeutuu 
kokonaan automaattisesti.

Voit pyscyttcc kattoikkunan liikkeen 
koska tahansa painamalla kattoik
kunan ohjausvipua hetken ajan.

HU O MAA
Vchentccksesi tuulen ccntc ajon 
aikana suositellaan, ettc ajat kat
toikkuna hieman suljettuna 
(pyscytc kattoikkuna noin 5 cm (2 
tuumaa) ennen kuin se on kokonaan 
auki).

VAROITUS
Varmista ennen ikkunan sulke
mista, ettc pcct, muut kehon osat 
tai muut esineet ovat turvallisesti 
poissa reitiltc, jotta vcltetccn vam
mat ja ajoneuvon vauriot.
Automaattinen peruutusmekanismi 
ei ehkc havaitse kattoikkunan ja 
ikkunan etukanavan vcliin jccneitc 
alle 4 mm (0,16 tuuman) esineitc, 
eikc ikkuna siten pyschdy ja palaa 
taaksepcin.
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Automaattiperuutus

Jos jcrjestelmc havaitsee esineen tai 
ruumiinosan, kun kattoikkuna sul
keutuu automaattisesti, se kccntcc 
toimintasuunnan ja sitten pyschtyy.

Automaattinen peruutus ei toimi, 
jos liukuvan lasin ja kattoikkunan 
kehyksen vclissc on hyvin pieni este. 
Tarkista aina ennen kattoikkunan 
sulkemista, ettc kaikki matkustajat 
ja esineet ovat etccllc siitc.

VAROITUS
Clc koskaan laita mitccn kehon 
osaa tarkoituksella vcliin aktivoi
daksesi automaattisen peruutus
toiminnon.
Automaattinen peruutustoiminto 
ei ehkc toimi, jos jotain joutuu 
vcliin juuri ennen kattoikkunan 
sulkeutumista kokonaan.

Kattoikkunan kallistaminen

Avaa kattoikkuna tyuntcmcllc kat
toikkunan ohjausvipua yluspcin, 
kunnes kattoikkuna siirtyy halut
tuun asentoon.

Sulje kattoikkuna painamalla kat
toikkunan vipua eteenpcin, kunnes 
kattoikkuna siirtyy haluttuun asen
toon.

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.
Clc koskaan sccdc kattoikkunaa 
tai hcikcisysuojaa ajon aikana. 
Tcstc voi aiheutua auton hallin
nan menetys, mistc aiheutuu 
onnettomuus.
Vakavien vammojen tai kuoleman 
vclttcmiseksi, clc kurota pcctcsi, 
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kcsivarsiasi tai vartaloasi ulos 
kattoikkunasta ajon aikana.

HUOMIO
Poista kaikki ohjauskiskoon mah-
dollisesti kertynyt lika sccnnullisin 
vcliajoin.
Jos yritct avata kattoikkunan kun 
lcmputila on pakkasen puolella tai 
kun kattoikkuna on lumen tai jccn 
peitossa, ikkunan moottori voi 
vaurioitua.
Kun kattoikkunaa kcytetccn pit-
kccn, kattoikkunan ja kattopa-
neelin vcliin joutuva puly voi 
aiheuttaa melua.
Avaa kattoikkuna ja poista puly 
sccnnullisesti puhtaalla liinalla.
Kattoikkuna liukuu yhdessc hci-
kcisysuojan kanssa. Clc jctc 
aurinkosuojaa suljetuksi kun kat-
toikkuna on auki.

Hcikcisysuoja

Aurinkosuoja avautuu lasipaneelin 
kanssa automaattisesti, kun lasipa-
neelia liu'utetaan. Jos haluat sulkea 
sen, se tcytyy tehdc manuaalisesti.

Kattoluukun asetusten palauttami-
nen

Kattoikkuna pitcc nollata (seuraa-
vissa tilanteissa)

Akku on tyhjentynyt tai irrotettu, 
tai vastaava sulake on vaihdet-
tava tai se on irrotettu.
Kattoikkunan yhden kosketuksen 
liukuohjaus ei toimi normaalisti.

1. Virta-avaimen on oltava ON-
asennossa.

2. Kattoikkunan sulkeminen koko-
naan

3. Vapauta ohjausvipu.
4. Paina ohjausvipua eteenpcin, kun-

nes kattoikkuna kallistuu ja liikkuu 
hiukan ylus ja alas. Vapauta sitten 
vipu.

5. Paina ohjausvipua eteenpcin, kun-
nes kattoikkuna toimii seuraa-
vasti:

ORBC040097
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KALLISTA AUKI → LIU UTA AUKI → 
LIU UTA KIINNI.
Vapauta ohjausvipu sen jclkeen.

Jos kattoikkuna ei toimi kunnolla 
nollauksen jclkeen, vie jcrjestelmc 
ammattikorjaamon tarkastetta-
vaksi. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Jos kattoikkuna ei nollaudu kun 
auton akku irrotetaan tai tyhjenee, 
tai sen sulake palaa, kattoikkuna voi 
toimia epcnormaalisti.

Ohjauspyurc

Schkutoiminen ohjaustehostin

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.

Moottorikcyttuistc ohjaustehos-
tinta ohjaa ohjaustehostimen 
ohjausyksikku, joka tunnistaa 
ohjauspyurcn vccntumomentin, 
ohjauspyurcn asennon ja ajoneuvon 
nopeuden ja ohjaa moottoria nciden 
tietojen perusteella.

Ohjauspyurcn kccntcminen muut-
tuu raskaammaksi, kun auton 
nopeus lisccntyy, ja muuttuu kevy-
emmcksi, kun auton nopeus piene-
nee, 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 syty.
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Ohjaus vaatii runsaasti voimaa 
heti sen jclkeen, kun virtalukko on 
kytketty ON-asentoon. Tcmc 
tapahtuu, koska jcrjestelmc suo-
rittaa EPS-jcrjestelmcn diagnos-
tiikkaa. Kun diagnostiikka on 
suoritettu, ohjauspyurc palaa 
normaalitilanteeseen.
EPS-releestc voi kuulua naksah-
dus, kun virtalukko asetetaan ON- 
tai LOCK-asentoon.
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 pyschtyy. Silloin 
mittaristoon syttyy tai siinc vilk-
kuu varoitusvalo. Ohjauspyurcstc 
voi tulla hankala hallita tai kcyt-
tcc. Anna vclittumcsti tarkastaa 
autosi kun se on ensin siirretty 
turvalliselle alueelle.
Jos schkutoiminen ohjaustehos-
tinjcrjestelmc ei toimi normaalisti, 
varoitusvalo syttyy mittaris-
tossa. Ohjauspyurcstc voi tulla 
hankala hallita tai se voi kcyttcy-
tyc epcnormaalisti. Ncin tapahtu-
essa, vie jcrjestelmc 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon.
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.

Ohjaukseen tarvittava voima 
lisccntyy, jos ohjauspyurcc pyuri-
tetccn jatkuvasti, kun ajoneuvo ei 
ole liikkeessc. Se kuitenkin palau-
tuu normaaliolosuhteisiin muuta-
man minuutin kuluttua.
Kun kcytct ohjauspyurcc kyl-
mcllc sccllc, voi aiheutua epcnor-
maalia ccnic. Lcmputila noustessa 
ccnet katoavat. Tcmc kuuluu 
asiaan.
Kun latausjcrjestelmcn varoitus-
valo syttyy tai jcnnite on alhainen 
(Kun generaattori (tai akku) ei 
toimi normaalisti tai se ei toimi), 
ohjaaminen voi muuttua ras-
kaammaksi ja siitc voi tulla vaikea 
hallita.

Ohjauspyurcn korkeus- ja syvyys-
sccdun vipu (jos kuuluu varustuk-
seen)

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.
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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.

Voit muuttaa ohjauspyurcn kulmaa 
vetcmcllc lukitusvipua (1), scctc
mcllc ohjauspyurcn haluttuun kul
maan (2) ja korkeuteen (3, jos 
kuuluu varustukseen) ja vetcmcllc 
sitten lukitusvipua ylus lukitaksesi 
ohjauspyurcn paikalleen. Varmista, 
ettc ohjauspyurc on sccdetty halut
tuun asentoon ennen ajoa.

Ohjauspyurcn lcmmitys (jos kuuluu 
varustukseen)

Kun virta-avain on ON-asennossa, 
ohjauspyurcn lcmmityspainikkeen 
painaminen lcmmittcc ohjauspyu
rcn. Painikkeen merkkivalo palaa.

Kytkecksesi ohjauspyurcn lcmmi
tyksen pois pccltc, paina painiketta 
uudelleen. Painikkeen merkkivalo 
sammuu.

Ohjauspyurcn lcmmitys sammuu 
automaattisesti noin 30 minuuttia 
sen jclkeen, kun se kytkettiin pcclle.

Jos kccnnct sytytyksen pois 30 
minuutin sisccn painettuasi ohjaus
pyurcn lcmmittimen painiketta, 
seuraavaan sytytys ON-asentoon 
sakka, lcmmitin on kytketty POIS 
PCCLTC.

HUO MIO
Clc asenna mitccn kccntukahvaa 
ohjauspyurccn. Tcmc voi vahin
goittaa ohjauspyurcn lcmmitys
jcrjestelmcc.

OYB040037L

OYB040030L
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Ohjauspyurc

Puhdistettaessa lcmmitettcvcc 
ohjauspyurcc, clc kcytc orgaani
sia liuottimia, kuten tinneric, 
bentseenic, alkoholia ja bensiinic. 
Se voi vaurioittaa ohjauspyurcn 
pintaa.
Jos tercvc esine vaurioittaa 
oh jauspyurcn pintaa, ohjauspyu
rcn lcmmitysosat voivat myuskin 
vaurioitua.

Ccnimerkki

Antaaksesi ccnimerkin paina 
oh jauspyurcn ccnitorvisymboleja. 
Tarkista sccnnullisesti ccnimerkin 
asianmukainen toiminta.

HU O MAA
Antaaksesi ccnimerkin paina 
oh jauspyurcn ccnitorvisymbolilla 
merkittyc aluetta (ks. kuva). Ccni
merkki toimii vain, kun tctc aluetta 
painetaan.

HU O MIO
Clc iske ccnimerkkic kovaa tai nyrk
kisi avulla kcyttccksesi sitc. Clc 
paina ccnimerkkic tercvcllc esi
neellc.

OJA040479
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Peilit

Siscpuolinen taustapeili

Sccdc siscpuolinen taustapeili kes
kittcmcllc takaikkunan nckymc sii
hen. Tee tcmc ennen kuin lchdet 
ajamaan.

VAROITUS
Takanckyvyys
Clc aseta takaistuimelle, tai tavara
tilaan sellaisia esineitc, jotka voivat 
haitata nckymccsi takaikkunasta.

VAROITUS
Clc scctele taustapeilic ajoneuvon 
liikkuessa. Tcmc voi johtaa hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa onnetto
muuden, mikc voi johtaa kuolemaan, 
vakaviin vammoihin tai omaisuusva
hinkoihin.

VAROITUS
Clc muuta siscpeilic clckc asenna 
levecc peilic. Se voi johtaa henkilu
vahinkoon, onnettomuuden tai tur
vatyynyn laukeamisen aikana.

Pcivc-/yutaustapeili

* (1) : Pcivc, (2): Yu

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

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

Muista, ettc yuasennossa menetct 
osan kuvan tarkkuudesta.

OYB040548L
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Schkukromipeili (ECM) (jos kuuluu 
varustukseen)

Schkuinen taustapeili hallitsee yullc 
tai hcmcrcssc ajettaessa auto-
maattisesti takaa tulevan auton 
ajovalojen hcikcisyc taustapeilistc. 
Pieliin (3) asennettu anturi havait-
see valoisuutta auton ympcrillc ja 
tekee automaattisen sccdun ohja-
takseen ajovalojen hcikcisyc taka-
nasi tulevista ajoneuvoista.

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

Aina kun vaihdevipu asetetaan R-
asentoon (peruutus), peili siirtyy 
automaattisesti kirkkaimpaan ase-
tukseen parantamaan nckyvyyttc 
auton taakse.

HUOMIO
Kun puhdistat peilic, kcytc paperilii-
naa tai vastaavaa materiaalia, joka 
on kostutettu lasinpuhdistusainee-
seen. Clc ruiskuta lasinpuhdistajaa 

suoraan peiliin. Silloin puhdistusnes-
tettc voi pccstc peilin koteloon.

Schkutoimisen taustapeilin kcyttu:
Peilin oletusasento on pccllc (ON) 
aina, kun virtalukko on ON-asen-
nossa.
Poista automaattinen himmen-
nystoiminto kcytustc painamalla 
ON/OFF-painiketta (1). Peilin 
merkkivalo (2) sammuu.
Ota automaattinen himmennys-
toiminto kcyttuun painamalla ON/
OFF-painiketta (1). Peilin merkki-
valo (2) syttyy.

Ulkopuolinen taustapeili

Muista scctcc peilien kulmat ennen 
ajamista.

Autosi on varustettu sekc oikean 
ettc vasemman puolen ulkopuoli-
sella taustapeilillc. Peilejc voidaan 
scctcc etcnc kaukoscctimellc. Pei-
lien pcct voidaan taittaa takaisin 
auttamaan estcmccn vahinkoja 
automaattisen autopesun aikana tai 
kuljettaessa kapealla kadulla.

VAROITUS
Taustapeilit

Ulkopuolinen taustapeili on 
kupera. Peilissc nckyvct kohteet 
ovat lchempcnc, kuin ne ncyttc-
vct olevan.

OYB040549L
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Mccritc todellinen etcisyys 
takana tuleviin ajoneuvoihin kais
taa vaihtaessasi siscpuolisesta 
taustapeilistc tai katsomalla niitc 
suoraan.

HU O MIO
Clc raaputa jcctc pois peilin pin
nasta, se voi vahingoittaa peilin 
lasia. Jos jcc rajoittaa peilin liikku
mista, clc yritc scctcc peilic pakolla. 
Jccn poistamiseksi kcytc jccnpois
tosuihketta tai sientc tai pehmecc 
kangasta ja erittcin lcmmintc vettc.

HU O MIO
Jos peili on jccn takia juuttunut, clc 
sccdc peilic voimaa kcyttcmcllc. 
Kcytc hyvcksyttyc, suihkutettavaa 
jccnpoistoainetta (ei jcchdytysnes
tettc) jcctyneen mekanismin 
vapauttamiseen, tai siirrc ajoneuvo 
lcmpimccn paikkaan ja anna jccn 
sulaa.

VAROITUS
Clc sccdc tai taita ulkopuolisia taus
tapelejc ajoneuvon liikkeen aikana. 
Tcmc voi johtaa hallinnan menetyk
seen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
mikc voi johtaa kuolemaan, vakaviin 
vammoihin tai omaisuusvahinkoihin.

Kaukosccdin

Schkutoiminen tyyppi (jos kuuluu 
varustukseen)

Schkutoimisen ulkotaustapeilin etc
ohjauskytkin tarjoaa mahdollisuu
den scctcc vasemman ja oikean 
ulkotaustapeilin asentoa. Kumman
kin peilin asennon scctcmiseksi vir
takytkimen on oltava ACC-
asennossa.

Voit scctcc kummankin peilin asen
toa painamalla R- tai L-painiketta 
(1) valitaksesi oikean tai vasemman 
peilin, ja paina sitten vastaavaa koh
taa (▲) peilin scctulaitteessa (2) 
valitun peilin scctcmiseksi ylus, alas, 
vasemmalle tai oikealle.

Scctujen suorittamisen jclkeen, 
paina R tai L painiketta uudelleen 
estccksesi tahattomat sccdut.

HUO MIO
Peilit lakkaavat liikkumasta kun ne 
saavuttavat sccdun maksimikul
mat, mutta moottori jatkaa toi

OYB040032L
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mintaa, jos kytkintc painetaan 
edelleen. Clc paina kytkintc 
pitempccn kuin on tarpeen, koska 
moottori voi vaurioitua.
Clc yritc scctcc ulkopuolisia taus
tapeilejc kcsin. Se voi vaurioittaa 
sen osia.
Peilic sccdettcessc paina tarkal
leen ▲  (2) kohtaa. Muuten, peili 
voi liikkua vccrccn suuntaan tai 
vioittua.

Ulkopuolisen taustapeilin taittami
nen

Schkutoiminen tyyppi (jos kuuluu 
varustukseen)

Taita ulkotaustapeili painamalla pai
niketta.

Avaa ulkotaustapeili painamalla pai
niketta uudestaan.

HU O MIO
Schkutoiminen ulkopuolinen tausta
peili toimii, vaikka virtalukko on OFF-
asennossa. Clc kuitenkaan sccdc 

peilejc pitempccn kuin on tarpeen, 
kun moottori ei ole kcynnissc, jotta 
akku ei purkaudu tarpeettomasti.

HU O MIO
Mikcli ulkotaustapeili on schkutoi
mista tyyppic, clc taita sitc kcsin. Se 
voi aiheuttaa moottorivian.

Manuaalinen tyyppi

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

OYB040033L

OYB040034L
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Mittaristo

Tyyppi A

Tyyppi B

1. Kierroslukumittari
2. Nopeusmittari
3.Moottorin jcchdytysnesteen lcmpumittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot
6. LCD-ncyttu

* Auton kojelauta voi poiketa kuvissa esitetystc. Katso lisctietoja osasta 
"Mittarit" sivulla 4-51.

OYB040100R
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Mittariston hallinta

Mittariston valaistuksen scctcmi
nen (jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
Clc koskaan sccdc mittaristoa ajon 
aikana. Tcmc voi johtaa hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa onnetto
muuden, mistc seuraa kuolema, 
vakavia vammoja tai materiaalin 
vaurioita.

Kojelaudan valaistuksen kirkkautta 
muutetaan painamalla valaistuksen 
( +  tai - ) scctupainiketta, kun 
virta-avain tai MOOTTORIN KCYN
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa tai takavalot ovat pccllc.

Tyypin A kojelauta

Tyypin B kojelauta

Jos pidct valaistuksen ( +  tai - ) 
ohjauspainiketta painettuna, kirk
kaus muuttuu jatkuvasti.
Jos kirkkaus saavuttaa maksimi- 
tai minimitason, kuuluu varoitu
sccni.

OYB040035L
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LCD-ncytun ohjaus

LCD-ncytun tilaa voidaan vaihtaa 
oh jauspyurcllc olevilla ohjauspyu
rcllc.

Tyyppi A

1. TRIP: TRIP-painike tilojen vaihta
miseen.

2. RESET: RESET-painike valitun 
kohteen nollaukseen.

Tyyppi B

1. : MODE-painike LCD-tilojen 

muuttamiseen
2.  / : MOVE-vierityskytkin 

kohteiden valitsemiseksi

3. OK: SET/RESET-painike kohtei
den asettamiseksi tai kohteiden 
nollaamiseksi

Mittarit

Nopeusmittari

Tyyppi A (km/h)

Tyyppi B (MPH, km/h)

Nopeusmittari ncyttcc auton 
nopeuden. Se on kalibroitu yksikuihin 
maileja tunnissa (mph) ja/tai kilo
metrejc tunnissa (km/h).

OJA040037

OJA040482
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Kierroslukumittari

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 (Muualla kuin Euroopassa)

Tyyppi B (Euroopassa)

Tcmc mittari ilmaisee moottorin 
jcchdytysnesteen lcmputilan, kun 
virta-avain tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike on ON-
asennossa.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin siirtyy normaa-
lin alueen ulkopuolelle, kohti 130 tai 
H  -asentoa, se ilmaisee ylikuume-
nemista, joka voi vaurioittaa moot-
toria.

OYB046106

OYB046110
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Clc jatka ajamista ylikuumentu-
neella moottorilla. Ajoneuvon yli-
kuumentuessa, katso "Jos moottori 
ylikuumentuu" sivulla 7-8.

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 (Muualla kuin Euroopassa)

Tyyppi B (Euroopassa)

Mittari ilmaisee polttoainesciliussc 
jcljellc olevan polttoaineen arvio-
mccrcn.

HUOMAA
Polttoainesciliun tilavuus on mai-
nittu "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" sivulla 9-7.
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 lisc-

OYB046108
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polttoainetta mahdollisimman pian, 
kun varoitusvalo syttyy tai kun mit-
tarin neula lchestyy 0 - tai E 
(tyhjc)" -kohtaa.

HUOMIO
Vcltc ajamista, kun polttoaine on 
erittcin vchissc. Polttoaineen loppu-
minen voi aiheuttaa moottorissa 
sytytyshciriuitc, mikc vaurioittaa 
katalysaattoria.

Matkamittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Matkamittari ncyttcc autolla ajetun 
kokonaismatkan. Sen avulla mccri-
tetccn, milloin suunnitellut huollot 
on suoritettava.

Matkamittarin alue: 0 ~ 1 599 999 
km tai 999 999 maili.

Ajomatka ennen tyhjentymistc

Tyyppi A

Tyyppi B

Etcisyys ennen polttoaineen lop-
pumista on arvioitu etcisyys, joka 
autolla voidaan ajaa jcljellc olevalla 
polttoaineella.
- Etcisyysalue: 1 9 999 km tai 1
9 999 mailia.

OYB040123L
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Jos arvioitu etcisyys on alle 1 km, 
osamatkamittari ncyttcc etci-
syytenc tyhjcc --- .

HUOMIO
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.
Etcisyys ennen polttoaineen lop-
pumista voi vaihdella merkittc-
vcsti ajo-olosuhteiden, ajotavan ja 
auton kunnon perusteella.

Ulkoilman lcmputilamittari

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttu ilmaisee tcmcnhetki-
sen ulkoilman lcmputilan 1 /C (1 /F) 
tarkkuudella.

Lcmputila-alue:
- Tyyppi A: - 40/C ~ 85/C (- 40/F 

~ 199/F)
- Tyyppi B: - 40/C ~ 85/C (- 40/F 

~ 211/F)

Ncytullc, ulkolcmputila ei ehkc 
muutu heti kuten tavallinen lcmpu-
mittari, jottei kuljettaja hciriintyisi.

OYB040124L
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Mittaristo

Vaihda lcmputilan yksikku (/C:sta 
/F:iin tai /F:ista /C:een:)

Tyypin A kojelauta
- Nopeusmittariyksikku on km/h: 

Paina TRIP-painiketta 5 sekun-
tia, polttoainetalouden yksikku 
vilkkuu. Paina TRIP-painiketta, 
polttoainetalouden yksikku vilk-
kuu. Ja paina sitten RESET-pai-
niketta, polttoainetalouden 
yksikku vaihtuu.

- Nopeusmittariyksikku on MPH: 
Paina TRIP-painiketta 5 sekun-
tia, lcmputilan yksikku vilkkuu. 
Ja paina sitten RESET-paini-
ketta, polttoainetalouden 
yksikku vaihtuu.

Tyyppi B kojelauta

Lcmputilayksikku voidaan muuttaa 
LCD-ncytun Kcyttcjcasetukset  -
tilasta.

* Lisctietoja on kohdassa "LCD-
ncyttu (Tyypin B kojelauta)" sivulla 
4-68.

Vaihdon ilmaisin

Automaattisen vaihteenvaihdon 
ilmaisin (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttcc, mikc automaatti-
vaihteen vaihde on valittuna.

Pysckuinti: P
Peruutus: R
Vapaa: N
Ajo: D
Sports-tila: 1, 2, 3, 4, 5, 6

OYB040551L
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Automaattivaihteiston vaihdeilmai-
sin manuaalitilassa (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Sports-tilassa tcmc ilmaisin ncyt-
tcc, mitc vaihdetta kannattaa kcyt-
tcc ajettaessa, jotta polttoainetta 
sccstyy.

Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6

Esimerkiksi
▲3 : Ilmoittaa, ettc on sopivaa vaih-
taa yluspcin 3. vaihteelle (tcllc het-
kellc vaihdevipu on 2. tai 1. 
vaihteella). Kun jcrjestelmc ei toimi 
oikein, ilmaisinta ei ncytetc.

Clykkccn manuaalivaihteiston vaih-
don ilmaisin/Manuaalivaihteiston 
vaihdon ilmaisin (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ilmaisin ncyttcc, mitc vaih-
detta kannattaa kcyttcc ajettaessa, 
jotta polttoainetta sccstyy.

Manuaalivaihteisto
5-nopeuksinen vaihteisto
- Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5

- Vaihto alas: ▼3, ▼4

6-nopeuksinen vaihteisto

OYB040137L
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Mittaristo

- Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲

6

- Vaihto alas: ▼3, ▼4, ▼5

Clykcs manuaalivaihteisto
6-nopeuksinen vaihteisto
- Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,▲6

- Vaihto alas: ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Esimerkiksi

: Ilmoittaa, ettc on sopivaa vaih-
taa yluspcin 3. vaihteelle (tcllc het-
kellc vaihdevipu on 2. tai 1. 
vaihteella).

: Ilmoittaa, ettc on sopivaa vaih-
taa alaspcin 3. vaihteelle (tcllc het-
kellc vaihdevipu on 4., 5. tai 6. 
vaihteella).

Kun jcrjestelmc ei toimi oikein, 
ilmaisinta ei ncytetc.

Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tcmc ncyttcc, mikc vaihdevipu on 
valittuna.

Pysckuinti: P
Peruutus: R
Vapaa: N
Ajo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
Sports-tila: S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7

Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdon 
ilmaisin Sports-tilassa (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A

OYB040551L
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Tyyppi B

Sports-tilassa tcmc ilmaisin ncyt-
tcc, mitc vaihdetta kannattaa kcyt-
tcc ajettaessa, jotta polttoainetta 
sccstyy.

Vaihto ylus: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 

▲7

Esimerkiksi

: Ilmoittaa, ettc on sopivaa vaih-
taa yluspcin 3. vaihteelle (tcllc het-
kellc vaihdevipu on 2. tai 1. 
vaihteella).

Kun jcrjestelmc ei toimi oikein, 
ilmaisinta ei ncytetc.

Osamatkamittari (jos kuuluu 
varustukseen)

Osamatkatiedot (osamatkamittari) 
(Tyypin A kojelauta)

Osamatkamittari-laskuri on tieto-
koneohjattu ajotietojcrjestelmc, 
joka ncyttcc ajamiseen liittyvic tie-
toja.

HUOMAA
Jotkin osamatkamittari-laskuriin 
tallennetut ajotiedot (esimerkiksi 
auton keskinopeus) nollautuvat, jos 
akku irrotetaan.

Osamatkatilat

OJA040569L
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Osamatka A/B

Osamatkamittari (1)
Osamatkamittari ncyttcc koko-
naisajomatkaa edellisestc osa-
matkamittarin nollauksesta.
- Etcisyysalue: 0,0 ~ 9999,9 km 

tai mi.
Nollaa osamatkamittari paina-
malla RESET-painiketta ohjaus-
pyurcssc pitempccn kuin 1 
sekunnin, kun osamatkamittari on 
nckyvissc.

Kulunut aika (2)
Kulunut aika on kokonaisajoaika 
viimeisimmcstc ajan nollauksesta.
- Aikavcli (tt:mm): 00:00 ~ 99:59
Nollaa kulunut aika painamalla 
RESET-painiketta ohjauspyu-
rcssc pitempccn kuin 1 sekunnin, 
kun kulunut aika on nckyvissc.

HUOMAA
Vaikka ajoneuvo ei olisi liikkeessc, 
kuluneen ajan laskeminen jatkuu 
moottorin kcydessc.

Ajoneuvon keskinopeus (3)
Auton keskinopeus lasketaan 
kokonaisajomatkasta ja ajoajasta 
viimeisimmcn nopeusasetuksen 
nollauksen jclkeen.
- Nopeusalue: 0 ~ 999 km/h tai 

mph
Nollataksesi keskimccrcisen 
auton nopeuden, paina ohjaus-
pyurcn RESET-painiketta pitem-
pccn kuin 1 sekunnin, kun auton 
keskinopeus on nckyvissc.

HUOMAA
Auton keskimccrcistc nopeutta ei 
ncytetc, jos ajomatka on alle 300 
metric (0,19 mailia) tai ajoaika on 
alle 10 sekuntia siitc, kun virta-
avain tai MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike asetet-
tiin ON-asentoon.
Vaikka ajoneuvo ei olisi liikkeessc, 
ajoneuvon keskimccrcisen nopeu-
den laskeminen jatkuu moottorin 
kcydessc.

OUC046118
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Polttoaineen kulutus

Keskimccrcinen polttoainetalous 
(1)

Keskimccrcinen polttoainetalous 
lasketaan kokonaisajomatkasta ja 
polttoaineenkulutuksesta viimei-
simmcn keskimccrcisen polttoai-
netalouden nollauksen jclkeen.
- Polttoainetalouden alue: 0 - 

99,9 L/100km, km/L tai MPG 
(mailia gallonalla)

Keskimccrcinen polttoainekulu-
tus voidaan nollata sekc manuaa-
lisesti ettc automaattisesti.

Manuaalinen nollaus
Tyhjentccksesi keskimccrcisen 
polttoainekulutuksen manuaali-
sesti, paina ohjauspyurcn RESET-
painiketta pitempccn kuin 1 
sekunnin, kun keskimccrcinen 
polttoainekulutus on nckyvissc.
Automaattinen nollaus
Keskimccrcinen polttoaineen 
kulutuksen automaattinen nol-
laus.

- Kun liscct polttoainetta: Kun 
tankkaat yli 1,6 litraa (1,6 gallo-
naa) ja ajonopeus on yli 1 km/h 
(1 mph), ajoneuvo palautuu ole-
tusasetuksiin automaattisesti.

HUOMAA
Tarkemman laskennan varmistami-
seksi, keskimccrcistc polttoaineku-
lutusta ei ncytetc, jos ajoneuvo ei 
aja enempcc kuin 10 sekuntia tai 
300 metric (0,19 mailia), virta-avai-
men tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon asettamisen jclkeen.

Tcmcnhetkinen polttoainetalous 
(2)

Tcmc tila ncyttcc tcmcnhetkisen 
polttoainetalouden muutaman 
viime sekunnin ajalta, kun auton 
nopeus on yli 8 km/h (5 mph).
- Polttoaineen kulutusvcli: 0,0 - 

30 L/100km, km/L tai 0,0 - 50,0 
MPG (mailia gallonalla)

Polttoainetalouden yksikun vaihta-
miseksi (km/L ↔ L/100km)
Paina TRIP-painiketta 5 sekuntia, 
polttoainetalouden yksikku vilkkuu. 
Ja paina sitten RESET-painiketta, 
polttoainetalouden yksikku vaihtuu.

OYB040128L
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Huoltomuistutus

Jos jcljellc oleva mittarilukema tai 
aika saavuttaa 1 500 km (900 mai-
lia) tai 30 pcivcc, huoltosymboli 
( ) vilkkuu usean sekunnin ajan 
joka kerta, kun virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike asetetaan ON-asen-
toon.

Jos ylitct mccritetyn huoltovcin, 
huoltosymboli ( ) vilkkuu aina, kun 
kcynnistct auton.

Nollaa huoltovcli painamalla RESET-
painiketta pitempccn kuin 5 sekun-
tia, ja kun km- ja pcivclukemat vilk-
kuvat, paina RESET-painiketta 
pitempccn kuin 1 sekunti.

Jos huoltovclic ei ole asetettu, huol-
tosymbolia ( ) ei ncytetc.

HUOMAA
Jos sitc ei ole kcytettcvissc autosi 
huoltovclin scctcmiseksi, vie jcrjes-
telmc huolettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kccntymistc 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin puoleen.

Digitaalinen nopeusmittari

Tcmc tila ncyttcc auton tilan.

Digitaalinen nopeusmittari pcclle/
pois

OYB040130L
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Kytke digitaalinopeustila kcyttcen 
osamatkamittaria osamatkamitta-
ritilassa, paina ja pidc painettuna 
RESET-painiketta vchintccn 1 
sekunti. Se siirtyy sitten SPEED ON 
-tilasta SPEED OFF-tilaan tai toisin-
pcin.

Osamatkatiedot (osamatkamittari) 
(tyypin B kojelauta)

Osamatkamittari on tietokoneoh-
jattu ajotietojcrjestelmc, joka ncyt-
tcc ajamiseen liittyvic tietoja.

HUOMAA
Jotkin osamatkamittari-laskuriin 
tallennetut ajotiedot nollautuvat, jos 
akku irrotetaan.

Osamatkatilat

Vaihtaaksesi osamatkatilaa, vaihda 
ohjauspyurcn (  / ) -kytkimen 
asetusta.

* 1: jos kuuluu varustukseen

* 2: 48-Voltin hybridiauto

OYB060066FI
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Polttoaineen kulutus

Keskimccrcinen polttoainetalous 
(1)

Keskimccrcinen polttoainetalous 
lasketaan kokonaisajomatkasta ja 
polttoaineenkulutuksesta viimei-
simmcn keskimccrcisen polttoai-
netalouden nollauksen jclkeen.
- Polttoaineen kulutus: 0.0 - 99.9 

L/100km, km/L tai MPG (mailia 
gallonalla)

Keskimccrcinen polttoainekulu-
tus voidaan nollata sekc manuaa-
lisesti ettc automaattisesti.

Manuaalinen nollaus
Tyhjentccksesi keskimccrcisen 
polttoainetalouden manuaali-
sesti, paina ohjauspyurun OK-pai-
niketta pitempccn kuin 1 
sekunnin, kun keskimccrcinen 
polttoainetalous on nckyvissc.
Automaattinen nollaus
Jos haluat, ettc keskimccrcinen 
polttoainekulutus nollataan auto-
maattisesti aina tankkauksen jcl-
keen, valitse LCD-ncytun 

Kcyttcjcasetukset-valikossa 
Polttoainekulutuksen nollaus  -
tila (katso "Kcyttcjcasetukset-
tila" sivulla 4-71).
- Pois pccltc : Voit asettaa ole-
tusasetuksen manuaalisesti osa-
matkatietojen palautuspainiketta 
kcyttcmcllc.
- Ajoneuvon kcynnistyksen jcl-
keen: Ajoneuvo asettuu auto-
maattisesti oletusasetuksiin 4 
tunnin kuluttua sytytysvirran 
katkaisemisesta.
- Tankkaamisen jclkeen: Kun 
tankkaat yli 6 litraa ja ajonopeus 
on yli 1 km/h, ajoneuvo palautuu 
oletusasetuksiin automaattisesti.

HUOMAA
Tarkemman laskennan varmistami-
seksi, keskimccrcistc polttoaineku-
lutusta ei ncytetc, jos ajoneuvo ei 
aja enempcc kuin 10 sekuntia tai 
300 metric (0,2 mailia), virta-avai-
men tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon asettamisen jclkeen.

Tcmcnhetkinen polttoainetalous 
(2)

Tcmc tila ncyttcc tcmcnhetkisen 
polttoainetalouden muutaman 
viime sekunnin ajalta, kun auton 
nopeus on yli 8 km/h (5 mph).
- Polttoaineen kulutus:

0 - 30 L/100km, km/L tai 0 - 50 
MPG (mailia gallonalla)

OYB040611FI
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Kertyneen ajon tiedonsaantitila

Tcmc ncyttu ncyttcc kertyneen 
osamatkaetcisyyden (1), keskimcc-
rcisen polttoainekulutuksen (2) ja 
kokonaisajoajan (3).

Kertyneet tiedot lasketaan, kun 
ajoneuvolla ajetaan yli 300 metric 
(0.2 mailia).
Jos painat "OK" -painiketta yli 
yhden (1) sekunnin ajan sen jcl-
keen, kun kumulatiiviset tiedot 
ilmestyvct, tiedot nollataan.
Jos moottori on kcynnissc, tietoja 
kerctccn, vaikka ajoneuvo ei liik-
kuisi.

Ajotietoncyttu

Tcmc ncyttu ncyttcc osamatkae-
tcisyyden (1), keskimccrcisen polt-
toainekulutuksen (2) ja 
kokonaisajoajan (3) tiedot, kerran 
joka kcynnistyksen jclkeen.

Polttoainekulutusta lasketaan, 
kun ajoneuvolla ajetaan yli 300 
metric (0.2 mailia).
Ajotiedot nollataan 4 tuntia syty-
tysvirran sammuttamisen jclkeen. 
Joten, jos ajoneuvon sytytysvirta 
kytketccn pcclle 4 tunnin siscllc, 
tietoja ei nollata.
Jos painat "OK" -painiketta yli 
yhden (1) sekunnin ajan sen jcl-

OYB040612FI
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keen, kun ajotiedot ilmestyvct, 
tiedot nollataan.
Jos moottori on kcynnissc, tietoja 
kerctccn, vaikka ajoneuvo ei liik-
kuisi.

Automaattipyscytyksen aika (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc tila ncyttcc sammutusauto-
matiikan pyschdyksissc kuluneen 
ajan. Lisctietoja on kohdassa "Sam-
mutusautomatiikka (Idle Stop & Go 
(ISG)) jcrjestelmc (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-17.

Energiavirta (48V HEV) (jos kuuluu 
varustukseen)

Kevythybridijcrjestelmc ilmoittaa 
kuljettajalle energiavirtauksistaan 
eri kcyttutiloissa. Ajon aikana sen-
hetkinen energiavirtaus mccrite-
tccn 3 tilassa.

Auto pyschtynyt

Auto on pyschtynyt. (Ei energiavir-
tausta)

Moottorigenerointi/regenerointi

Moottori ja latausjarrujcrjestelmc 
lataavat suurjcnniteakkua. (Moot-
tori ja pyurct → Akku)

OYB040616FI
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Tehoavustaja

Sekc schkumoottorin ettc mootto-
rin tehoa kcytetccn auton liikutta-
miseen. (Akku ja moottori → Pyurct)

OYB040558FI
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LCD-ncyttu (Tyypin B kojelauta)

LCD-ncytun tilat

Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

* Katso LCD-tilojen hallintaa kohdasta "LCD-ncytun ohjaus" sivulla 4-51.

 Tila

Osamatkamittari Kuljettajan avus-
taja

Kcyttcjcasetuk-
set

Tietoja Pccvaroitus

Ylus/alas

Polttoaineen 
kulutus

Kaistallapysy-
misavustaja
Kaistan seu-
raamisavus-
taja

Kuljettajan avus-
taja

Digitaalinen 
nopeusmittari

Pccvaroitustila 
ncyttcc varoi-
tusviestejc, jotka 
liittyvct autoon 
tilanteessa, jossa 
yksi tai useampi 
jcrjestelmc ei 
toimi normaa-
listi.

Kuljettajan tark-
kaavaisuusvaroi-
tus

Valot

Kertyneet tiedot
Ovi

Clykcs nopeus-
rajoitusvaroitus

Mukavuustoi-
minnot

Ajotiedot Huoltovcli

Automaattipy-
scytys

Tilan valinta

Energiavirtaus Muut

Kieli

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-
katiedot (osamatkamittari) (tyy-
pin B kojelauta)" sivulla 4-63.

Ajon avustajan tila (jos kuuluu 
varustukseen)

Tcmc tila ncyttcc seuraavat tilat:
- Clykcs vakionopeussccdin (jos 
kuuluu varustukseen)
- Kaistallapysymisavustaja (jos 
kuuluu varustukseen)

- Kaistan seuraamisavustaja (jos 
kuuluu varustukseen)
- Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus (jos kuuluu varustukseen)
Clykcs nopeusrajoitusvaroitus (jos 
kuuluu varustukseen)

* Lisctietoja kustakin jcrjestelmcn 
tiedoista luydct osassa "Ajaminen 
autollasi" sivulla 6-1.

Asetukset
Jos haluat muuttaa kuljettajan 
avustajan asetuksia, paina ohjaus-
pyurcn OK-painiketta yli 1 sekunnin 
ajan, kun ajon avustajatila tulee 
nckyviin.

VAROITUS
Clc vaihda asetustilaa ajon aikana. 
Se voi hciritc sinua ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

OYB040617FI
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Kohta Selitys

Kuljettajan 
avustaja

Nopeusrajoitusvaroitus

Varoituksen 
ajastus

Normaali/Myuhcinen

Kuljettajan 
tarkkaavai-
suusvaroitus

Edeltcvcn ajoneuvon pois-
tumishclytys/Epctarkkaa-
vaisen ajamisen varoitus

Etuturvalli-
suus

Aktiivinen avustaja/Vain 
varoitus/Pois

Kaistaturvalli-
suus

Kaistallapysymisavustaja/
Kaistalta poistumisen 
varoitus/Pois

Sokean pis-
teen turvalli-
suus

Aktiivinen avustaja/Vain 
varoitus/Pois
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HUOMAA
Annetut tiedot voivat erota riippuen 
siitc, mitc toimintoja autossasi on.

Tietoja

Digitaalinen nopeusmittari
Digitaalinen nopeusmittarincyttu 
ncyttcc auton nopeuden.

Pccvaroitustila

Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista.

Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan virhe (jos kuuluu varusteisiin)
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jajcrjestelmcn tutka estetty (jos 
kuuluu varusteisiin)
Sokean pisteen turmcysvaroitus-
jcrjestelmcn virhe (jos kuuluu 
varusteisiin)
Sokean pisteen turmcysvaroitus-
tutka estetty (jos kuuluu varus-
teisiin)
Clykkccn nopeusrajoitusvaroituk-
sen toimintahciriu (jos kuuluu 
varustukseen)
Kaukovaloavustajan virhetoi-
minto (jos kuuluu varusteisiin)
Clykkccn vakionopeusscctimen 
toimintahciriu (jos kuuluu varus-
tukseen)
Clykkccn vakionopeusscctimen 
tutka estetty (jos kuuluu varus-
teisiin)
LED-ajovalojen virhetoiminto (jos 
kuuluu varusteisiin)

Pysckuintitur-
vallisuus

Pysckuintietcisyyden 
varoitus - Auto ON/Poikit-
taisen liikenteen takatur-
vallisuus

Kohta Selitys

ODL3049152
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TPMS (rengaspaineiden valvonta-
jcrjestelmc) virhe, alhainen paine 
(jos kuuluu varustukseen), jne.

Tclluin LCD-ncytulle ilmestyy pcc-
varoituskuvake ( ). Jos varoitus-
tilanne ratkaistaan, pccvaroitusvalo 
sammuu ja pccvaroituskuvake pois-
tuu.

Kcyttcjcasetukset-tila

Tcssc tilassa voit vaihtaa mittaris-
ton, ovien, lamppujen jne. asetuksia.
1. Kuljettajan avustaja
2. Valot
3. Ovi
4.Mukavuustoiminnot
5. Huoltovcli
6. Tilan valinta
7.Muut
8. Kieli
9. Nollaus

Annetut tiedot voivat erota riippuen 
siitc, mitc toimintoja autossasi on.

Vaihda P-asemaan muokataksesi 
asetuksia/Kytke seisontajarru 
muokataksesi asetuksia
Tcmc varoitusviesti tulee nckyviin, 
jos yritct scctcc kcyttcjcn asetuk-
sia ajon aikana.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Oman turvallisuutesi takia muuta 
kcyttcjcasetuksia vasta pysckui-
tycsi auton, kytkettycsi seisonta-
jarrun ja siirrettycsi vaihteen P-
asentoon (pysckuinti).

Manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto

Oman turvallisuutesi takia vaihda 
kcyttcjcn asetuksia vasta kun olet 
kytkenyt seisontajarrun.

OYB040554FI
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1. Kuljettajan avustaja (jos varusteena)

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc jcrjestelmic ajoneuvossasi on.

Kohdat Selitys

SCC-reaktio

Nopea/normaali/hidas
Clykkccn vakionopeusscctimen herkkyyden scctcminen.
* Lisctietoja on kohdassa "Clykcs vakionopeussccdin (SCC) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-114.

Kuljettajan 
avustaja

Nopeusrajoitusvaroitus
Tcllc kytketccn clykcs nopeusrajoituksen varoitustoiminto pcclle tai pois pccltc.
* Lisctietoja on kohdassa "Clykcs ajonopeuden varoitusavustaja (ISLW) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-100.

Varoituksen 
ajastus

Normaali/Myuhcinen
Varoitusajan valinta

Kuljettajan 
tarkkaavai-
suusvaroitus

Edeltcvcn ajoneuvon poistumishclytys/Epctarkkaavaisen ajamisen varoitus
Toiminnon valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-105.

Etuturvalli-
suus

Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois
Toimintojen valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Etuturmcyksen vclttcmisavustaja (FCA) (antu-
rifuusio) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-65.

Kaistatur-
vallisuus

Kaistallapysymisavustaja/Kaistalta poistumisen varoitus/Pois
Toimintojen valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Kaistallapysymisavustaja (LKA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-80.

Sokean pis-
teen turvalli-

suus

Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois
Toiminnon valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Sokean pisteen turmcysvaroitus (BCW) (jos 
kuuluu varustukseen) / sokean pisteen turmcyksen vclttcmisavustaja 
(BCA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-86.

Pysckuinti-
turvallisuus

Pysckuintietcisyyden varoitus - Auto On
Toiminnon valinta.
* Lisctietoja on kohdassa "Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroitus (PDW) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 4-96.
Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus

Toiminnon valinta.
* Katso lisctietoja osasta "Poikittaisen liikenteen takaturmcysvaroitus 
(RCCW) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-134ja "Poikittaisen liiken-
teen takaturmcyksen vclttcmisavustaja (RCCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-141.
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2. Valot

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

3. Ovi

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc jcrjestelmic ajoneuvossasi 
on.

Kohdat Selitys

Yhden kosketuk-
sen suuntavilkku

Pois: Yhden kosketuksen suuntavalotoiminto poistetaan kcy-
tustc.
3, 5, 7 vilkahdusta: Suuntavilkkujen merkkivalo vilkahtaa 3, 5, tai 
7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua liikutetaan hieman.

* Lisctietoja on kohdassa "Valot" sivulla 4-105.

Ajovalojen viive
Tcllc otetaan kcyttuun tai poistetaan kcytustc ajovalojen viive-
toiminto.

Kaukovaloavusta-
jan (jos kuuluu 
varusteisiin)

Tcllc kytketccn kaukovaloavustajatoiminto pcclle tai pois 
pccltc.

Kohdat Selitys

Automaattinen 
lukitus

Vaihteen vaihdolla aktivointi (jos varustettuna automaattivaih-
teistolla/Kaksoiskytkinvaihteistolla): Kaikki ovet lukitaan auto-
maattisesti, jos auton vaihde vaihdetaan P (pysckuinti) -
asennosta R (peruutus)-, N (vapaa)- tai D (ajo) -asentoon (jos 
Moottori PCCLLC on aktivoitu.)
Aktivoi nopeudessa: Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun 
auton nopeus ylittcc 15 km/h (9,3 mph).
Pois: Automaattinen ovien lukitus kytketccn pois pccltc.

Automaattinen 
lukituksen avaus

P -vaihteeseen vaihdolla aktivointi (jos varustettuna automaat-
tivaihteistolla/Kaksoiskytkinvaihteistolla): Kaikkien ovien lukitus 
avataan automaattisesti, jos vaihde asetetaan P (pysckuinti) -
asentoon (jos Moottori PCCLLC on aktivoitu.)
Auto Off/On avain ulkona: Kaikkien ovien lukitus aukeaa auto-
maattiset, kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
laitetaan OFF-asentoon tai virta-avain poistetaan virtakytki-
mestc.
Off: Automaattinen ovien lukituksen avaus peruutetaan.



Auton ominaisuudet

744

LCD-ncyttu (Tyypin B kojelauta)

4. Mukavuustoiminnot (jos kuuluu varusteisiin)

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

5. 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.

6. Tilan valinta

Kohdat Selitys

Takamatkustajan hclytys
Jos tcmc kohde valittu, takamatkustajan hclytystoiminto 
aktivoitu.

Pyyhkimen/valojen ncyttu
Jos tcmc kohde on valittu, pyyhkijcn/valojen ncyttu akti-
voituu

Jcisen tien varoitus
Jos tcmc kohde on valittu, jcisen tien varoitusncyttu akti-
voidaan.

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

Tilan valinta
Tila A/Tila B/Tila C

LCD-ncytun mittariston tilavalinta.
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7. Muut

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siitc, mitc toimintoja autossasi on.

8. Kieli

9. Nollaus

Kohdat Selitys

Polttoaineen kul. Nollaus

Pois pccltc: Keskimccrcinen polttoaineen kulutus ei nol-
laudu.
Ajoneuvon kcynnistyksen jclkeen/Tankkaamisen jclkeen: 
Keskimccrcinen polttoainekulutus nollautuu automaatti-
sesti, kun ajoneuvo kcynnistetccn/tankataan.

Nopeusmittariyksikku
km/h, MPH

Valitse nopeusmittarin yksikku.

Polttoainetalouden 
yksikku

L/100km, km/L tai US gallonaa, UK gallonaa
Polttoaineen kulutuksen yksikun valinta.

Lcmputilan yksikku
/C//F

Valitse lcmputilan yksikku.

Rengaspaineen yksikku 
(jos kuuluu varustukseen)

psi, kPa, bar
Rengaspaineen yksikun valinta.

Kohdat Selitys

Kieli Valitse kieli.

Kohdat Selitys

Nollaus
Voit nollata valikot kcyttcjcn asetukset -tilassa. Kaikki 
kcyttcjcn asetusten valikot nollautuvat tehdasasetuksiin, 
paitsi kielivalinta ja huoltovcli.
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Varoitusviestit (Tyypin B kojelauta)

Varoitusviestit ilmestyvct LCD-
ncyttuun, varoittaakseen kuljetta-
jaa. Se sijaitsee keskellc mittaristoa.

Varoitusviesti voi erota mittariston 
tyypistc riippuen, ja jotkut mittaris-
tot eivct vclttcmcttc ncytc varoi-
tusviestic ollenkaan.

Varoitusviesti nckyy joko symbolina, 
symbolina ja tekstinc tai vain teks-
tinc.

Ovi, konepelti, takaluukku auki

Tcmc varoitus ncytetccn ilmaise-
maan, mikc ovi tai konepelti tai 
takaluukku on auki.

Kattoikkuna auki (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tcmc varoitus ncytetccn, jos 
sammutat moottorin kun kattoik-
kuna on auki.

OYB040559L

OYB040560L
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Valojen tila

Tyyppi A

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.

OYB040571FI

OYB040572FI

OYB040618FI

OYB040619FI
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Moottori ylikuumentunut
Tcmc varoitusviestin ilmestyy, 
kun moottorin jcchdytysnesteen 
lcmputila on korkeampi kuin 120 
/C (248 /F). Tcmc tarkoittaa sitc, 
ettc moottori on ylikuumentunut 
ja voi vaurioitua.

* Jos autosi ylikuumentuu, katso 
kohta "Jos moottori ylikuumentuu" 
sivulla 7-8.

Vaihda P-asentoon (clyavainjcrjes-
telmc ja automaattivaihteisto/kak-
soiskytkinvaihteisto).

Tcmc varoitus syttyy, jos yritct 
sammuttaa moottorin asetta-
matta vaihdevipua P-asentoon 
(pysckuinti).
Samaan aikaan MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
vaihtuu ACC-asentoon (jos painat 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta vielc ker-
ran, se vaihtuu ON-asentoon).

Avaimen paristo vchissc (clyavain-
jcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
clyavaimen paristo on purkautu-
nut, kun MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painike asettuu 
OFF-asentoon.

Paina START-painiketta kccntces-
scsi ohjauspyurcc (clyavainjcrjes-
telmcssc)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
ohjauspyurcn lukitus ei avaudu 
normaalisti, kun MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta painetaan.
Se tarkoittaa, ettc paina MOOT-
TORIN KCYNNISTYS/PYSCYTTYS -
painiketta kccntcesscsi ohjaus-
pyurcc oikealle ja vasemmalle.

Tarkista ohjauspyurcn lukkojcrjes-
telmc (clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
ohjauspyurc ei lukitu normaalisti, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTTYS -painike vaihtuu 
OFF-asentoon.

Kcynnistc moottori jarrupoljinta 
painamalla (clyavainjcrjestelmc ja 
automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto).

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu ACC-
asentoon kaksi kertaa, kun paini-
ketta painellaan ilman, ettc jarru-
poljinta painetaan.
Se tarkoittaa, ettc jarrupoljinta on 
painettava moottorin kcynnistc-
miseksi.
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Paina kytkinpoljinta moottorin 
kcynnistcmiseksi (clyavainjcrjes-
telmc ja manuaalivaihteisto)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu ACC-
asentoon kaksi kertaa, kun paini-
ketta painellaan ilman, ettc kyt-
kinpoljinta painetaan.
Se tarkoittaa, ettc kytkinpoljinta 
on painettava moottorin kcynnis-
tcmiseksi.

Paina jarru- ja kytkinpoljinta moot-
torin kcynnistcmiseksi (clyavain-
jcrjestelmc ja clykcs 
manuaalivaihteisto)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike vaihtuu ACC-
asentoon kaksi kertaa, kun paini-
ketta painellaan ilman, ettc jarru- 
ja jarrupoljinta painetaan.
Se tarkoittaa, ettc jarru- ja kyt-
kinpoljinta on painettava mootto-
rin kcynnistcmiseksi.

Avain ei autossa (clyavainjcrjestel-
mcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
clyavain ei ole autossa, kun painat 
ENGINE START/ STOP-painiketta.
Se tarkoittaa, ettc clyavaimen 
pitcisi aina olla mukanasi.

Avainta ei havaittu (clyavainjcrjes-
telmcssc)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
jcrjestelmc ei havaitse cly-
avainta, kun painat ENGINE 
START/ STOP-painiketta.

Paina START-painiketta uudelleen 
(clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
et voi kcyttcc MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painiketta, 
kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikejcrjestel-
mcssc on jokin ongelma.
Tcmc tarkoittaa, ettc voisit kcyn-
nistcc moottorin, painamalla 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta vielc kerran.
Jos varoitusviesti ilmestyy aina, 
kun painat MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta, suo-
sittelemme, ettc annat 
valtuutetun ammattikorjaamon 
tarkastaa auton. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Paina START-painiketta avaimella 
(clyavainjcrjestelmcssc)

Tcmc varoitusviesti ilmestyy, jos 
painat MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta kun varoi-
tusviesti Avainta ei havaittu  on 
nckyvissc.
Silloin ajonestolaitteen merkki-
valo vilkkuu.
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Tarkista BRAKE SWITCH -sulake 
(clyavainjcrjestelmc ja automaatti-
vaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
jarrukytkimen sulake on irrotettu.
Se tarkoittaa, ettc sulake on vaih-
dettava uuteen. Jos se ei ole mah-
dollista, voit kcynnistcc moottorin 
painamalla MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta 10 
sekunnin ajan ACC-asennossa.

Kcynnistc moottori vaihtamalla P- 
tai N-asentoon (clyavainjcrjes-
telmc ja tomaattivaihteisto/kak-
soiskytkinvaihteisto).

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
yritct kcynnistcc moottorin aset-
tamatta vaihdevipua P- (pysc-
kuinti) tai N-asentoon (vapaa).

HUOMAA
Voit kcynnistcc moottorin vaihde-
vipu N-asennossa (vapaa). Mutta 
oman turvallisuutesi takia suositte-
lemme, ettc kcynnistct moottorin 
vaihdevipu P-asennossa (pysc-
kuinti).

Tarkasta pakojcrjestelmc (jos kuu-
luu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti syttyy, jos 
GPF-jcrjestelmcssc on toiminta-
hciriu.
Silloin myus GPF-varoitusvalo 
vilkkuu.

Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Polttoaine vchissc
Tcmc varoitusviesti ncytetccn, 
jos polttoainesciliu on lches tyhjc.
Kun tcmc viesti ncytetccn, mitta-
riston vchcisen polttoainemccrcn 
varoitusvalo syttyy.
Suositellaan, ettc etsit lchimmcn 
huoltoaseman ja tankkaat mah-
dollisimman pian.

Pesulaitteen nesteen taso matala 
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, 
jos pesuneste on lches lopussa 
sciliustc.
Anna tcyttcc pesunestesciliu.

Moottoriuljyn taso matala (jos kuu-
luu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, 
kun moottoriuljyn taso tulee tar-
kistaa.
Jos varoitusviesti ncytetccn, tar-
kista moottoriuljyn taso mahdolli-
simman pian ja liscc uljyc 
tarvittaessa.
Kaada suositeltua uljyc hitaasti 
suppiloon. (Uljyntcyttutilavuus: 
noin 0,6 1,0 l)
Kcytc vain ohjeen mukaista 
moottoriuljyc. (Katso kohta "Suo-
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sitellut voiteluaineet ja tilavuudet" 
sivulla 9-7.)
Clc ylitcytc moottoriuljyc. Var-
mista, ettc uljyn pinta ei ole mit-
tatikun F (tcysi) -merkinncn 
ylcpuolella.

HUOMAA
Jos viesti nckyy toistuvasti mootto-
riuljyn lisccmisen jclkeen ja kun on 
ajettu noin 50 100 km moottorin 
lcmmettyc, suosittelemme auton 
tarkastuttamista ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Tarkista LED-ajovalot (jos kuuluu 
varustukseen)

Tcmc varoitusviesti tulee ncyt-
tuun, jos LED-ajovaloissa on 
ongelma.
Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Tarkasta 48V-jcrjestelmc (jos kuu-
luu varustukseen)

Tcmc varoitusviesti syttyy, kun 
kevythybridi-ohjausjcrjestel-
mcssc on ongelma.
Pidcttcydy ajamasta, kun varoi-
tusviesti ncytetccn.

Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
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Varoitus- ja merkkivalot

Varoitusvalot

HUOMAA
Varoitusvalot
Ennen moottorin kcynnistcmistc 
varmista, ettc kaikki varoitusvalot 
ovat sammuneet (OFF). Jos jokin 
valo palaa (ON) edelleen, se ilmaisee 
tilannetta, joka vaatii huomiota.

Turvatyynyn varoitusvalo  

(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 6 sekunnin ajaksi 

ja sammuu sitten.
Kun SRS:ssc on toimintahciriu.
Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Turvavyun varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle, ettc turvavyutc ei ole kiinni-
tetty.

* Lisctietoja on kohdassa "Turva-
vyut" sivulla 3-15.

Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se syttyy noin 3 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 
"Jarru/kytkinneste (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 8-33). Tar-
kista sitten kaikki jarrukomponen-
tit vuotojen varalta. Jos 
jarrujcrjestelmcstc luytyy edel-
leen vuoto, varoitusvalo palaa 
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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, 
vaihda pienemmclle vaihteelle kcyt-
tccksesi moottorijarrutusta, ja 
pyscytc auto heti kun sen voi tehdc 
turvallisesti.

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 
jarrunesteen pinta on matalalla.

Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) 
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 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 jarruvoimanjakamisen 
jcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo 

 (jos kuuluu varustukseen)

Ncmc kaksi varoitusvaloa syttyvct 
samaan aikaan ajon aikana:

Kun ABS- ja tavallinen jarrujcrjes-
telmc eivct ehkc toimi normaa-
listi.
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Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Schkuisen jarruvoimanjakamisen 
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.
Vie ajoneuvo tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon mahdollisim-
man nopeasti. Kia suosittelee kcyn-
tic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Schkuisen jarruvoimanjakamisen 
jcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo
Kun ABS:n varoitusvalo palaa tai 
sekc ABS:n ettc seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalo palavat, 
nopeusmittari, matkamittari tai 
osamatkamittari eivct ehkc toimi. 
Myus EPS-varoitusvalo voi syttyc ja 
tarvittava ohjausvoima voi lisccn-
tyc tai vchentyc.

Tcssc tapauksessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon mahdollisimman nopeasti.
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

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 kccnnetccn ON-
asentoon. Merkkivalo sammuu 
noin 3 sekunnin kuluttua.

Kun EPS:ssc on toimintahciriu.
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.
- Se palaa, kunnes moottori 

kcynnistetccn.
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Kun pccstujen hallinnan jcrjestel-
mcssc on toimintahciriu.
Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Toimintahciriun merkkivalo (MIL)
Ajaminen toimintahciriun merkkiva-
lon (MIL) palaessa voi aiheuttaa 
vaurioita pccstujen hallintajcrjestel-
mille, mikc voi vaikuttaa ajettavuu-
teen ja/tai polttoainetalouteen.

HUOMIO
Smartstream T-GDi -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
Bensiinimoottori
Jos toimintahciriun merkkivalo (MIL) 
syttyy, katalysaattorin vaurioitumi-
nen on mahdollista, ja se voi aiheut-
taa moottorin tehon menetyksen.

Tcssc tapauksessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon mahdollisimman nopeasti. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Latausjcrjestelmcn varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se palaa, kunnes moottori 

kcynnistetccn.
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.
Tcssc tapauksessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon mahdollisimman nopeasti.
Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.
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Moottorin uljynpaineen varoitus-
valo 

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun asetat virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon.
- Se palaa, kunnes moottori 

kcynnistetccn.
Kun moottorin uljypaine on 
matala.

Muu kuin Smartstream T-GDi -
moottori
Jos moottorin uljypaine on matala:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalli-

seen paikkaan, ja pyscytc auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista 

moottoriuljyn mccrc (lisctietoja 
on kohdassa "Moottoriuljy (ben-
siini)" sivulla 8-27). 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 T-GDi -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 8-27) ja liscc sitc tarvit-
taessa.
Jos moottoriuljyc on liian vchcn 
tai jos varoitusvalo palaa edelleen 
uljyn lisccmisen jclkeen, Kia suo-
sittelee kcymccn valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona. Ajaminen varoitusva-
lon palaessa saattaa aiheuttaa 
moottorivian.
 Kun uljynpaine palautuu ihanneta-

solle, uljynpaineen varoitusvalo ja 
moottoritehoa rajoittava suojaus-
jcrjestelmc sammuvat. Vaikka uljyn-
paine palautuisi normaaliksi, tarkista 
moottori uudelleen turvallisessa 
paikassa.

HUOMIO
Moottorin uljynpaineen varoitusvalo

Jos moottoria ei pyscytetc vclit-
tumcsti kun moottorin uljynpai-
neen varoitusvalo syttyy, voi 
aiheutua vakavia 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.
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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.

Moottorin matalan uljynpinnan 
varoitusvalo  (jos kuuluu 
varustukseen)

Moottoriuljyn mccrcn varoitusvalo 
syttyy, kun moottoriuljyn mccrc on 
tarkistettava.

Jos varoitusvalo syttyy, tarkista 
moottoriuljy mahdollisimman pian ja 
liscc uljyc tarvittaessa.

Kaada suositeltua uljyc hitaasti sup-
piloon.(Uljyn tcyttukapasiteetti: noin 
0,6 l~1,0 l)

Kcytc vain ohjeen mukaista moot-
toriuljyc.(katso"Suositellut voiteluai-
neet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)

Clc tcytyy liikaa moottoriuljyc, var-
mista, ettc uljyn taso ei ylitc F-
merkkic mittatikulla.

HUOMAA
Jos ajat noin 50 km moottoriuljyn 
lisccmisen jclkeen, varoitusvalo 
sammuu.
Kierrctc sytytysvirtaa OFF-asen-
nosta ON-asentoon 3 kertaa 10 
sekunnin aikana, ja varoitusvalo 
sammuu vclittumcsti. Mutta jos 
sammutat varoitusvalon liscc-
mcttc moottoriuljyc, se syttyy 
uudelleen, kun on ajettu 50 km.

HUOMIO
Jos varoitusvalo palaa jatkuvasti 
uljyn lisccmisen jclkeen ja ajat noin 
50 km, anna valtuutetun ammatti-
korjaamon tarkastaa ajoneuvo mah-
dollisimman pian. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona. Vaikka 
valo ei syty moottorin kcynnistcmi-
sen jclkeen, moottoriuljyn mccrc 
tulee tarkistaa sccnnullisesti ja uljyc 
lisctc ajoittain.

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
Polttoaineen taso matala
Ajaminen vchcisen polttoainemcc-
rcn varoitusvalon palaessa tai polt-
toaineen mccrcn ollessa alle 0 - tai 
E -merkinncn voi aiheuttaa moot-
torin sytytyshciriuitc ja vaurioittaa 
katalysaattoria. (jos kuuluu varus-
tukseen)

Matalan rengaspaineen varoitus-

valo  (jos kuuluu varustuk-

seen)

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 vajaa.

* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 7-9.

Tcmc varoitusvalo jcc palamaan 
vilkuttuaan 70 sekuntia tai vilkkuu 
ajoittain noin 3 sekunnin vclein:

Kun TPMS:ssc on toimintahciriu.
Tcssc tapauksessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon mahdollisimman nopeasti.

Kia suosittelee kcyntic valtuute-
tun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin luona.

* Lisctietoja on kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 7-9.

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.

Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan varoitusvalo  (jos kuuluu 

varustukseen)

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 FCA:ssa on toimintahciriu.

Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.
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Ylinopeuden varoitusvalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo vilkkuu:
Kun ajat autoa nopeammin kuin 
120 km/h.
- Sen tarkoitus on estcc sinua 

ajamasta autollasi ylinopeutta.
- Myus ylinopeuden varoitusccni 

kuuluu noin 5 sekunnin ajan.

Pccvaroitusvalo  (jos kuuluu 

varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Tcmc varoitusvalo ilmoittaa kul-
jettajalle seuraavista tilanteista
- Etuturmcyksen vclttcmisavus-

tajan virhe (jos kuuluu varustei-
siin)

- Etuturmcyksen vclttcmisavus-
tajajcrjestelmcn tutka estetty 
(jos kuuluu varusteisiin)

- Sokean pisteen turmcysvaroi-
tusjcrjestelmcn virhe (jos kuu-
luu varusteisiin)

- Sokean pisteen turmcysvaroi-
tustutka estetty (jos kuuluu 
varusteisiin)

- Clykkccn nopeusrajoitusvaroi-
tuksen toimintahciriu (jos kuu-
luu varustukseen)

- Kaukovaloavustajan virhetoi-
minto (jos kuuluu varusteisiin)

- Clykkccn vakionopeusscctimen 
toimintahciriu (jos kuuluu 
varustukseen)

- Clykkccn vakionopeusscctimen 
tutka estetty (jos kuuluu varus-
teisiin)

- LED-ajovalojen virhetoiminto 
(jos kuuluu varusteisiin)

- TPMS (rengaspaineiden valvon-
tajcrjestelmc) virhe, alhainen 
paine (jos kuuluu varustuk-
seen), jne.

Jos varoitustilanne ratkaistaan, 
pccvaroitusvalo sammuu.

Pakokaasujcrjestelmcn (GPF) 
varoitusvalo (bensiinimoottori) 

 (jos kuuluu varustukseen)

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), 
vie GPF-jcrjestelmc ammattikorjaa-
moon tarkistettavaksi. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
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jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Bensiinimoottori jossa GPF (jos kuu-
luu varustukseen)
Jos jatkat ajamista GPF-varoitusva-
lon vilkkuessa pitkccn, GPF-jcrjes-
telmc voi vaurioitua ja 
polttoaineenkulutus lisccntyc.

Ovi raollaan varoitusvalo  (jos 

kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Jos ovi ei ole suljettu kunnolla.

Takaluukku auki varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Jos takaluukku ei ole suljettu kun-
nolla.

Pesulaitteen nesteen varoitusvalo 

 (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Kun pesulaitteen nesteen pinta 
sciliussc lches tyhjc.
Tcssc tapauksessa pesulaitteen 
nestettc on liscttcvc.

LED-ajovalojen varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc varoitusvalo syttyy:
Aina, kun LED-ajovaloissa on toi-
mintahciriu
Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
LED-ajovalojen varoitusvalo
Jatkuva ajaminen LED-valojen varoi-
tusvalon palaessa tai vilkkuessa voi 
lyhentcc LED-ajovalojen (lchivalot) 
kcyttuikcc.

Jcisen tien varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo varoittaa kuljet-
tajaa mahdollisesti jcisestc tienpin-
nasta.

Seuraavien olosuhteiden esiin-
tyessc, varoitusvalo (mukaan lukien 
ulkoilman lcmputilamittari) vilkkuu 
ja syttyy sitten palamaan, ja varoi-
tusccni kuuluu kerran.

Ulkoilman lcmputilamittarin 
lukema on alle 4℃ (39℉)

HUOMAA
Jos jcisen tien varoitusvalo syttyy 
ajon aikana, sinun on ajettava 
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tavanomaista tarkkaavaisemmin ja 
turvallisemmin, pidcttcydyttcvc yli-
nopeudesta, nopeista kiihdytyksistc, 
ckillisistc jarrutuksista ja nopeista 
kccnnuksistc jne.

Merkkivalot

Schkuisen ajovakauden hallinnan 

(ESC) merkkivalo  (jos kuuluu 

varustukseen)

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 
ajovakauden hallinta (ESC) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
56.

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) pois pccltc (OFF) -merkkivalo 

 (jos kuuluu varustukseen)

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 poistat ESC-jcrjestelmcn 
kcytustc painamalla ESC OFF -
painiketta.

* Lisctietoja on kohdassa "Schkuinen 
ajovakauden hallinta (ESC) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
56.

Auto stop -merkkivalo  (jos 

kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun moottori siirtyy ISG-jcrjestel-
mcn (Idle Stop and Go) tyhjckcyn-
nin seis-tilaan.
Kun 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 6-17.
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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.

Ajoneston merkkivalo (ilman cly-
avainta) 

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.

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 MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painikkeen 
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 havaitsee clyavainta 
autossa MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painikkeen 
ollessa ON-asennossa.
Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Tcmc merkkivalo vilkkuu:
Kun clyavaimen pariston jcnnite 
on matala.
- Tcssc kohdassa et voi kcynnis-

tcc moottoria. Voit kuitenkin 
kcynnistcc moottorin jos painat 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
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PYSCYTYS -painiketta clyavai-
mella. Lisctietoja on kohdassa 
"Moottorin kcynnistcminen" 
sivulla 6-15.

Kun ajonestojcrjestelmcssc on 
toimintahciriu.
Vie auto tclluin tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

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 lainkaan.

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 varoitusvalo 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 4-110.

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.
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Takasumuvalon merkkivalo  

(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun takasumuvalot palavat.

Vakionopeusscctimen merkkivalo 
 (jos kuuluu varustuk-

seen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun vakionopeussccdin on pccllc.

* Lisctietoja on kohdassa "Vakiono-
peussccdin (CC) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-110.

Vakionopeusscctimen SET-merkki-
valo  (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun vakionopeusscctimen nopeus 
on asetettu.

* Lisctietoja on kohdassa "Vakiono-
peussccdin (CC) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-110.

Kaistallapysymisavustajan merkki-
valo  (jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
[Vihrec] Kun toiminnon kcyttu-
edellytykset tcyttyvct.
[Vakoinen] Toiminnon kcyttuedel-
lytykset eivct tcyty.
[Keltainen] Kun kaistallapysymis-
avustajassa on toimintahciriu.

Ncin tapahtuessa, vie ajoneuvo tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.
* Lisctietoja on kohdassa "Kaistalla-
pysymisavustaja (LKA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-80.

SPORT-tilan merkkivalo  
(jos kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun valitset SPORT -tilan ajoti-
laksi.

* Lisctietoja on kohdassa "Integroitu 
ajotilan ohjausjcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
63.

ECO-tilan merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc merkkivalo syttyy:
Kun valitset ECO -tilan ajotilaksi.

* Lisctietoja on kohdassa "Integroitu 
ajotilan ohjausjcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
63.
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Takanckymcn ncyttu (RVM) (jos 
kuuluu varustukseen)

Takanckymcn ncyttu toimii, kun 
moottori on kcynnissc ja vaihdevipu 
on R-asennossa (peruutus).

Tcmc on tcydentcvc jcrjestelmc, 
joka ncyttcc auton takana olevan 
alueen peilin tai navigointincytun 
kautta peruuttamisen aikana.

VAROITUS
Takanckymcn ncyttu ei ole turva
laite. Se toimii vain kuljettajan avus
tajana tunnistamaan esineitc, jotka 
ovat suoraan auton takana sen kes
kellc. Kamera EI kata koko auton 
taka-aluetta.

VAROITUS
Clc koskaan luota pelkcstccn 
takakamerancyttuun, kun peruu
tat.
Turmcyksen estcmiseksi katso 
AINA autosi ympcrille ennen sen 
liikuttamista mihinkccn suuntaan 

sen varmistamiksesi, ettc esineitc 
tai esteitc ei ole.
Ole aina erityisen tarkkaavainen 
kun autolla ajetaan lchellc esi
neitc, erityisesti jalankulkijoita ja 
varsinkin lapsia.

HUO MAA
Clc suihkuta kameraa tai sen 
ympcristuc suoraan korkeapaine
vedellc. Korkeapainevesisuihkun 
isku voi aiheuttaa sen, ettc laite ei 
toimi normaalisti.
Clc kcytc happamia tai emcksisic 
puhdistusaineita linssin puhdista
miseen. Kcytc vain mietoa saip
puaa tai neutraalia pesuainetta, ja 
huuhtele perusteellisesti vedellc.
Pidc aina kameran linssi puh
taana. Kamera ei ehkc toimi nor
maalisti, jos lika, vesi tai lumi 
peittcc linssin.

OYB040401L
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Peruutuspysckuinnin etcisyys
varoitus (PDW) (jos kuuluu 
varustukseen)

Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroi
tus auttaa kuljettajaa ajoneuvon 
taaksepcin liikkumisen aikana 
varoittamalla, jos jokin esine havai
taan 120 cm (48 tuuman) siscllc 
ajoneuvon takana.

Tcmc on tcydentcvc jcrjestelmc, 
eikc sitc ole tarkoitettu korvaamaan 
eikc se korvaa kuljettajan ccrim
mcistc huomiota ja huolellisuutta. 
Takapuolen ultraccnianturien (1) 
havaitsemisalue ja sen havaitsemat 
esineet ovat rajoitettuja. Aina 
peruutettaessa on kiinnitettcvc 
huomiota auton takana olevan tilaan 
aivan samoin kuin, jos autossa ei 
olisi peruutuspysckuinnin etcisyys
varoitusta.

VAROITUS
Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroi
tus on vain tcydentcvc toiminto. 

Peruutuspysckuinnin etcisyysvaroi
tus -toimintoon voi vaikuttaa useat 
tekijct (mukaan luettuna ympcris
tun olosuhteet). On kuljettajan vas
tuulla tarkistaa aina ajoneuvon 
takana oleva alue peruuttaessaan.

Peruutuspysckuinnin etcisyysva
roituksen toiminta

Kcyttutilanne

Tcmc toiminto aktivoituu, kun 
peruutuspysckuinnin etcisyysva
roituksen merkkivalon OFF-pai
nike ei pala.
Jos haluat poistaa peruutuspysc
kuinnin etcisyysvaroitusjcrjestel
mcn kcytustc, paina 
peruutuspysckuinnin etcisyysva
roituksen OFF-painiketta uudel
leen. (Painikkeen merkkivalo 
syttyy.) Kytke jcrjestelmc pcclle 
painamalla painiketta uudelleen. 
(Painikkeen merkkivalo sammuu.)

OYB040564L
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Tcmc toiminto aktivoituu kun 
peruutetaan virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa.
Jcrjestelmc ei ehkc aktivoidu, jos 
ajoneuvo liikkuu yli 5 km/h (3 
mph) nopeudella.
Tunnistusetcisyys, peruutuspy-
sckuinnin etcisyysvaroituksen 
ollessa toiminnassa, on noin 120 
cm (48 tuumaa).
Kun kaksi tai useampia esineitc 
havaitaan samaan aikaan, lchinnc 
oleva tunnistetaan ensin.

* jos kuuluu varustukseen

HUOMAA
Merkkivalo voi poiketa kuvasta esi-
neiden tai anturin tilan mukaan.
Jos merkkivalo vilkkuu, tarkistuta 
jcrjestelmc ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 

Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roituksen ei-toiminnalliset tilat

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus ei ehkc toimi asianmukai-
sesti, kun:
1. Kosteus on jcctynyt anturiin. (Sen 

toiminta palautuu normaaliin, kun 
kosteus on poistettu.)

2. Anturi on peittynyt vierasai-
neella, kuten lumella tai vedellc, 
tai anturin kansi on peittynyt. (Se 
toimii normaalisti, kun epcpuh-
taus poistetaan tai anturin tiellc ei 
ole encc estettc.)

3. Ajaminen epctasaisilla tienpin-
noilla, (pccllystcmcttumct tiet, 
sora, kuopat, rinteet).

4. Kohteet, jotka aiheuttavat voima-
kasta melua, (ajoneuvojen ccni-
merkit, ccnekkcct 
moottoripyurct tai kuorma-auto-
jen ilmajarrut), ovat anturin toi-
minta-alueen siscllc.

5. Voimakas sade tai vesisuihku hci-
ritsee.

6. Langattomia lchettimic tai mat-
kapuhelimia on anturi toiminta-
alueen siscllc.

7. Anturi on lumen peitossa.
8. Percvaunun vetcminen

Varoitusccnen tyypit
Merkki-
valo*

Kun esine on 60~120 cm 
(24~ 48 tuuman) etcisyy-
dellc takapuskurista: Sum-
meri piippaa katkonaisesti.

Kun esine on 30~60 (12~ 12 
tuuman) etcisyydellc taka-
puskurista: Summeri piip-
paa toistuvasti

Kun esine on alle 30 cm (12 
tuuman) siscllc takapusku-
rista: Summeri soi
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Havaitsemisalue voi pienentyc, 
kun:
1. Anturin peittcc vieraat aineet, 

kuten lumi tai vesi. (Anturin 
havaintoalue palautuu normaa-
liksi, kun ncmc poistetaan.)

2. Ulkoilman lcmputila on erittcin 
kuuma tai kylmc.

Anturi ei ehkc tunnista seuraavia 
esineitc:
1. Tercvct tai kapeat esineet, kuten 

kuydet, ketjut tai ohuet tolpat.
2. Esineet, jotka absorboivat anturin 

taajuutta, kuten vaatteet, sieni-
mciset materiaalit tai lumi.

3. Havaitsemattomat esineet, joi-
den pituus on alle 1 m (40 tuu-
maa) ja lcpimitta alle 14 cm (6 
tuumaa).

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roituksen varotoimet

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus ei ehkc anna ccnimerkkejc 
yhtencisesti havaittujen esineiden 
nopeuksista ja muodoista riip-
puen.
Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus voi toimia vccrin, jos auton 
puskurin korkeutta tai anturin 
asennusta on muutettu tai ne 
ovat vaurioituneet. Kaikki muualla 
kuin tehtaalla asennetut laitteet 
tai varusteet voivat myus hciritc 
anturin toimintaa.

Anturi ei ehkc tunnista kohteita 
alle 30 cm (12 tuuman) etcisyy-
dellc anturista, tai se voi tunnis-
taa virheellisen etcisyyden. 
Noudata varovaisuutta.
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 
anturia. Anturi voi vaurioitua.

HUOMAA
Tcmc jcrjestelmc tunnistaa esineitc 
vain anturien toiminta-alueella ja 
kohdalla. Se ei pysty havaitsemaan 
esineitc muilla alueilla, joihin antu-
reita ei ole asennettu. Myus pienet 
tai ohuet esineet, kuten tangot tai 
anturien vcliin jccvct esineet, saat-
tavat jccdc havaitsematta antu-
reilta.
Tarkista auton taka-alue aina silmc-
mccrcisesti, kun peruutat.
Muista kertoa jcrjestelmcn ominai-
suuksista ja rajoituksista muille aja-
jille, joille jcrjestelmc voi olla 
tuntematon.

VAROITUS
Ole aina erityisen tarkkaavainen kun 
ajat autolla lchellc tiellc olevia esi-
neitc, erityisesti jalankulkijoita ja 
varsinkin lapsia. Huomaa, ettc antu-
rit eivct havaitse joitakin esineitc 
nciden etcisyyden, koon tai materi-
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aalin takia. Kaikki ncmc voivat 
rajoittaa anturien tehokkuutta. Tar-
kista aina silmcmccrcisesti, ettc 
auton tiellc ei ole mitccn esteitc, 
ennen kuin siirrct autoa mihinkccn 
suuntaan.

Itsediagnostiikka

Jos et kuule varoitusccntc tai sum-
merin ccni kuuluu katkonaisena, kun 
vaihde vaihdetaan R (peruutus) -
asentoon, se voi ilmaista peruutus-
pysckuinnin etcisyysvaroituksen 
toimintahciriutc. Jos ncin tapahtuu, 
vie jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Uuden ajoneuvosi takuu ei kata ajo-
neuvon onnettomuuksia ja vahin-
koja, tai matkustajille aiheutuvia 
vammoja, jotka aiheutuvat peruu-
tuspysckuinnin etcisyysvaroituksen 
virheellisen toiminnan takia. Aja aina 
turvallisesti ja varovaisesti.

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) (jos 
kuuluu varustukseen)

Edessc

Takana

Eteenpcin-/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus auttaa kuljettajaa 
auton liikkeen aikana varoittamalla, 
jos jokin esine havaitaan noin 100 
cm (40 tuuman) etcisyydellc auton 
edessc ja 120 cm (48 tuuman) etci-
syydellc auton takana.

Tcmc on tcydentcvc jcrjestelmc, 
eikc sitc ole tarkoitettu korvaamaan 

OYB040600L
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eikc se korvaa kuljettajan ccrim
mcistc huomiota ja huolellisuutta.

Anturin havaitsemisalue ja sen 
h avaitsemat esineet ovat rajoitet
tuja. Aina, kun ajat eteen tai taakse
pcin kiinnitc yhtc paljon huomiota 
tilaan auton edessc ja takana, kuin 
jos autossa ei olisi eteenpcin/peruu
tuspysckuinnin etcisyysvaroitusta

VAROITUS
Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitusta on pidettcvc 
lisctoimintona. Kuljettajan pitcc tar
kistaa etu- ja takanckymc. Eteen
pcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroituksen toimintaan voi 
vaikuttaa monta tekijcc ja ympcris
tun olosuhdetta, joten vastuu on 
aina kuljettajalla.

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitusjcrjestelmcn 
kcyttu

Kcyttutilanne

Tcmc jcrjestelmc aktivoituu, kun 
Pysckuintiturvallisuus-painike on 
painettuna ja virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen
nossa.
Pysckuintiturvallisuuden painike 
kytkeytyy automaattisesti ja 
aktivoi eteenpcin/peruutuspysc
kuinnin etcisyysvaroituksen, kun 
vaihde siirretccn R (peruutus) -
asentoon. Se sammuu automaat
tisesti, kun ajat yli 20 km/h 
(12mph) nopeudella.
Peruutuksessa havaintoetcisyys 
on noin 120 cm (48 in) ajettaessa 
alle 10 km/h (6.2 mph) nopeu
della.
Eteenpcin ajossa havaintoetci
syys on noin 100 cm (40 in) ajet
taessa alle 10 km/h (6.2 mph) 
nopeudella.

OYB040541L
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Kun kaksi tai useampia esineitc 
havaitaan samaan aikaan, lchinnc 
oleva tunnistetaan ensin.
Ulommat anturit kytkeytyvct, 
kun laitat vaihteen R (peruutus) -
asentoon.
Jos ajoneuvon nopeus on yli 10 
km/h (6 mph), jcrjestelmc ei akti-
voidu, ja Eteenpcin/peruutuspy-
sckuinnin 
etcisyysvaroitusjcrjestelmc kyt-
keytyy pois pccltc, kun ajetaan yli 
20 km/h (12 mph) nopeudella.
Jcrjestelmcn uudelleenaktivoimi-
seksi on painettava pysckuinti-
turvallisuus-painiketta.

HUOMAA
Se ei ehkc toimi, jos etcisyys esi-
neestc on jo vchemmcn kuin 25 cm, 
kun jcrjestelmc kytketccn PCCLLE.



Auton ominaisuudet

1024

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin
etcisyysvaroitus (PDW)

Varoitusvalon ja varoitusccnen tyyppi

HUOMAA
Todellinen ccnimerkki ja merkkivalo voivat poiketa kuvasta riippuen esi-
neistc tai anturin tilasta.
Clc pese ajoneuvon antureita korkeapainevesisuihkulla.

HUOMIO
Tcmc jcrjestelmc voi havaita vain anturien toiminta-alueen siscllc ja 
suunnassa olevat esineet;
Se ei pysty havaitsemaan esineitc alueilla, joihin antureita ei ole asen-
nettu. Myus pienet tai ohuet esineet, kuten tangot tai anturien vcliin jcc-
vct esineet, saattavat jccdc havaitsematta antureilta.
Tarkista auton taka-alue aina silmcmccrcisesti, kun peruutat.
Muista kertoa jcrjestelmcn ominaisuuksista ja rajoituksista muille ajajille, 
joille jcrjestelmc voi olla tuntematon.

Etcisyys esineestc
Varoitusvalo

Varoitusccni
Ajettaessa eteenpcin Peruutettaessa

60 ~100 cm 
(24~40 in)

Edessc -
Summeri piippaa katko-

naisesti

60 ~120 cm 
(24~48 in)

Takana -
Summeri piippaa katko-

naisesti

30 ~60 cm 
(12~24 in)

Edessc Summeri soi toistuvasti

Takana - Summeri soi toistuvasti

30 cm (12 in)
Edessc Summeri soi jatkuvasti

Takana - Summeri soi jatkuvasti
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Tilanteita, joissa Eteenpcin/Peruu-
tuspysckuinnin etcisyysvaroitusta 
ei voi kcyttcc

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus ei ehkc toimi nor-
maalilla tavalla kun:
1. Kosteus on jcctynyt anturiin. (Se 

toimii normaalisti, kun kosteus 
hcvicc.)

2. Anturi on peittynyt vierasai-
neella, kuten lumella tai vedellc, 
tai anturin kansi on peittynyt. (Se 
toimii normaalisti, kun epcpuh-
taus poistetaan tai anturin tiellc ei 
ole encc estettc.)

3. Anturin peittcc vieraat aineet, 
kuten lumi tai vesi. (Anturin 
havaintoalue palautuu normaa-
liksi, kun ncmc poistetaan.)

4. Pysckuintiturvallisuusvalitsin on 
OFF-asennossa.

Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus voi toimia huo-
nosti, kun:
1. Ajaminen epctasaisilla tienpin-

noilla, kuten pccllystcmcttumct 
tiet, sora, kuopat, tai rinteet.

2. Kohteet, jotka aiheuttavat voima-
kasta melua, kuten ajoneuvojen 
ccnimerkit, ccnekkcct moottori-
pyurct tai kuorma-autojen ilma-
jarrut, voivat hciritc anturia.

3. Voimakas sade tai vesisuihku.
4. Anturin lchellc on langattomia 

lchettimic tai matkapuhelimia.
5. Anturi on lumen peitossa.

Havaitsemisalue voi pienentyc, 
kun:
1. Ulkoilman lcmputila on erittcin 

kuuma tai kylmc.

Anturi ei ehkc tunnista seuraavia 
esineitc:
1. Tercvct tai kapeat esineet, kuten 

kuydet, ketjut tai ohuet tolpat.
2. Esineet, jotka absorboivat anturin 

taajuutta, kuten vaatteet, sieni-
mciset materiaalit tai lumi.

3. Havaitsemattomat esineet, jotka 
ovat pienempic kuin 100 cm (40 
tuumaa) ja kapeampia kuin 14 cm 
(6 tuumaa) lcpimitaltaan.

HUOMAA
1. Varoitus ei ehkc anna ccnimerk-

kejc yhtencisesti havaittujen esi-
neiden nopeuksista ja muodoista 
riippuen.

2. Eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus voi toimia huo-
nosti, jos auton puskurin kor-
keutta tai anturin asennusta 
muutetaan. Kaikki muualla kuin 
tehtaalla asennetut laitteet tai 
varusteet voivat myus hciritc 
anturin toimintaa.

3. Anturi ei ehkc tunnista kohteita 
alle 30 cm (12 tuuman) etcisyy-
dellc anturista, tai se voi tunnis-
taa virheellisen etcisyyden. 
Noudata varovaisuutta.

4. Kun anturi on jcctynyt tai lian tai 
veden tukkima, anturi ei ehkc 
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Eteenpcin/peruutuspysckuinnin
etcisyysvaroitus (PDW)

toimi, ennen kuin tahrat poiste-
taan pehmecllc liinalla.

5. Clc tyunnc, naarmuta tai iske 
anturia kovilla esineillc, jotka voi-
vat vahingoittaa anturin pintaa. 
Anturi voi vaurioitua.

HUOMAA
Tcmc jcrjestelmc tunnistaa esineitc 
vain anturien toiminta-alueella ja 
kohdalla. Se ei pysty havaitsemaan 
esineitc muilla alueilla, joihin antu-
reita ei ole asennettu. Myus pienet 
tai ohuet esineet, tai anturien vcliin 
jccvct esineet, saattavat jccdc 
havaitsematta.
Tarkista ajoneuvon etu- ja taka-
alue aina silmcmccrcisesti ajaessasi.
Muista kertoa jcrjestelmcn ominai-
suuksista ja rajoituksista muille kul-
jettajille, joille jcrjestelmc voi olla 
tuntematon.

VAROITUS
Ole aina erityisen tarkkaavainen kun 
ajat autolla lchellc tiellc olevia esi-
neitc, erityisesti jalankulkijoita ja 
varsinkin lapsia. Huomaa, ettc antu-
rit eivct havaitse joitakin esineitc 
nciden etcisyyden, koon tai materi-
aalin takia. Kaikki ncmc voivat 
rajoittaa anturien tehokkuutta. Tar-
kista aina silmcmccrcisesti, ettc 
auton tiellc ei ole mitccn esteitc, 

ennen kuin siirrct autoa mihinkccn 
suuntaan.

Itsediagnostiikka

Kun vaihdat R (peruutus) -tilaan ja 
yksi tai useampia alla olevista sei-
koista todentuu, eteenpcin/peruu-
tuspysckuinnin etcisyysvaroitus voi 
toimia huonosti.

Et kuule varoitusccntc tai sum-
merin ccni kuuluu katkonaisesti.

 (vilkkuu) ncytussc. (jos kuuluu 

varustukseen)

Jos ncin tapahtuu, vie jcrjestelmc 
tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata onnetto-
muuksia tai vahinkoja autolle tai 
vammoja sen matkustajille, jotka 
johtuvat eteenpcin/peruutuspysc-
kuinnin etcisyysvaroitustoiminnon 
kcyttuhciriustc. Aja aina turvallisesti 
ja varovaisesti.
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Valot

Akun sccstutoiminto
Tcmcn ominaisuuden tarkoitus on 
estcc akkua purkautumasta. Jcr-
jestelmc sammuttaa pysckuinti-
valot automaattisesti, kun 
kuljettaja poistaa virta-avaimen 
(clyavain: sammuttaa moottorin) 
ja avaa kuljettajan puoleisen oven.
Tcmcn ominaisuuden avulla pysc-
kuintivalot sammutetaan auto-
maattisesti, jos kuljettaja pysckui 
yullc tien sivuun.
Jos on tarpeen pitcc valot pccllc, 
kun virta-avain on poistettu (cly-
avain: moottori sammutettu) 
suorita seuraavat toimet:
1. Avaa kuljettajan puolen ovi.
2. Kytke pysckuintivalot (OFF)- ja 

(ON)-asentoon uudelleen kcyt-
tcen ohjauspylvccssc olevaa 
valokytkintc.

Ajovalojen saattamistoiminto (jos 
kuuluu varustukseen)

Ajovalot (ja/tai takavalot) jccvct 
palamaan noin 5 minuutin ajaksi 
virta-avaimen poistamisen jclkeen 
moottorin ollessa sammutettuna. 
Kutenkin jos kuljettajan ovi avataan 
ja suljetaan, ajovalot sammuvat 15 
sekunnin kuluttua.

Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla lchettimen lukituspainiketta 
(tai clypainiketta) kahdesti tai sam-

muttamalla valokytkin ajovalot tai 
automaattiset valot -asennosta.

HUOMIO
Jos kuljettaja nousee autosta 
muusta ovesta (muusta kuin kuljet-
tajan ovesta), akun sccstutoiminto 
ei toimi ja ajovalojen saattamistoi-
minto ei kytkeydy pois automaatti-
sesti. Tcstc syystc se aiheuttaa 
akun purkautumisen. Siinc tapauk-
sessa varmista, ettc sammutat ajo-
valot ennen kuin poistut autosta.

Ajovalojen tervetuliaistoiminto (jos 
kuuluu varustukseen)

Kun ajovalokytkin on ON- tai AUTO-
asennossa ja kaikki ovet (ja taka-
luukku) ovat kiinni ja lukittuina, jos 
painat lchettimen oven lukituksen 
avauspainiketta (tai clypainiketta), 
ajovalot syttyvct noin 15 sekunniksi.

Jos ajovalokytkin on AUTO-asen-
nossa, toiminto toimii vain yullc.

Tclluin, jos painat uudestaan lchetti-
men oven lukituksen avaamispaini-
ketta tai oven lukituspainiketta (tai 
clypainiketta), ajovalot sammuvat 
heti.

Staattinen kaarrevalo (jos kuuluu 
varustukseen)

Kun ajat kaarteessa, nckyvyyden ja 
turvallisuuden takia staattinen 
kaarrevalo syttyy automaattisesti. 
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Jcrjestelmc toimii automaattisesti 
seuraavalla tavalla.

Kun ajovalot kytketccn
Kun ohjauspyurcn kulma on yli 
35~40 (se eroaa auton nopeuden 
mukaan)
Kun auton nopeus on yli 3 km/h
Ajettaessa eteen- tai taaksepcin.

Pcivcajovalot (jos kuuluu varustuk
seen)

Pcivcajovalot (DRL) voivat helpot
taa muille autosi keulan havaitse
mista pcivcllc. DRL voi olla 
hyudyllinen monissa erilaisissa ajo-
olosuhteissa, ja se on hyudyllinen 
etenkin auringonnousun jclkeen ja 
ennen auringonlaskua.

DRL-jcrjestelmc kytkeytyy POIS, 
kun:
1. Ajovalokytkin on ON.
2.Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalo on pccllc.
4. Seisontajarrun kytkentc

HU O MAA
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

Tyyppi A

Tyyppi B

OYB040408L

OYB040584L
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Tyyppi C

Valokytkimellc on ajovalo- ja pysc
kuintivalo-asento.

Kcytc valoja kiertcmcllc nuppi 
oh jausvivun pccstc johonkin seuraa
vista asennoista:
1. OFF-asento
2. Automaattiset valot -asento
3. Pysckuintivalo-asento
4. Ajovalot-asento

Pysckuintivalo-asento ( )

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Kun valokytkin on pysckuintivalo
asennossa (2. asento), takavalot, 
paikkavalot, rekisterikilven valo ja 
kojetaulun valot SYTTYVCT.

OYB040409L

OYB040410L

OYB040585L

OYB040411L
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Ajovalot-asento ( )

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Kun valokytkin on ajovaloasennossa 
(3. asento), ajo- taka- ja paikkavalot 

sekc rekisterikilven valo ja kojetau
lun valot SYTTYVCT.

HU O MAA
Virta-avaimen on oltava ON-asen
nossa, jotta ajovalot voidaan sytyt
tcc.

Automaattiset valot -asento

Tyyppi A

Tyyppi B

OYB040412L

OYB040586L

OYB040413L

OYB040414L

OYB040587L
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Tyyppi C

Kun valokytkin on AUTO -asen
nossa, takavalot ja ajovalot kytke
tccn PCCLLE tai POIS PCCLTC 
automaattisesti, ajoneuvon ulko
puolisen pcivcnvalon mccrcn perus
teella.

HU O MIO
Clc koskaan aseta mitccn kojelau
dassa olevan anturin (1) pcclle. 
Tcmc varmistaa automaattisen 
valojcrjestelmcn paremman toi
minnan.
Clc puhdista anturia ikkunanpe
suaineella, koska se voi jcttcc 
ohuen kalvon, joka voi haitata 
anturin toimintaa.
Jos autossasi on scvylasi tai 
muuntyyppinen metallipinnoite 
tuulilasissa, niin automaattinen 
valojcrjestelmc ei ehkc toimi 
oikein.

Kaukovalojen kcyttu

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

OYB040415L

OYB040416L

OYB040588L

OYB040417L
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Kytke kaukovalot pcclle painamalla 
vipua itsestcsi poispcin. Vedc takai
sin palataksesi lchivaloihin.

Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun 
ajovalojen kaukovalot kytketccn 
pcclle. Akun purkautumisen estcmi
seksi, clc jctc valoja pcclle pitkcksi 
aikaa, jos moottori ei kcy.

VAROITUS
Clc kcytc kaukovaloja, kun lchellc on 
muita ajoneuvoja. Kaukovalojen 
kcyttu voi hciritc toisen kuljettajan 
nckyvyyttc.

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Vclcyttccksesi kaukovaloja, vedc 
vipua itsecsi kohti. Se palautuu nor
maaliasentoon (lchivalot) kun pccs
tetccn irti. Ajovalojen ei tarvitse olla 
kytkettync pcclle, kcyttccksemme 
vclcytystoimintoa.

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 
tieolosuhteiden perusteella.

OYB040418L

OYB040589L

OYB040419L

OYB040504L
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Kcyttutilanne
1. Aseta valojoen kytkin AUTO-

asentoon.
2. Kytke kaukovalot pcclle paina-

malla vipua poispcin itsestcsi.
Kaukovaloavustajan merkkivalo 
( ) syttyy.

3. Kaukovaloavustaja kytkeytyy 
pcclle, kun auton nopeus on yli 
45kph (25 mph).

Jos vipua tyunnetccn poispcin, 
kun kaukovaloavustaja on toi-
minnassa, kaukovaloavustaja 
kytkeytyy pois ja kaukovalot 
palavat jatkuvasti. Kaukovaloa-
vustajan ( ) merkkivalo sam-
muu.
Jos vedct valojen vipua itsecsi 
kohti, kun kaukovalot ovat 
pccllc kaukovaloavustajan kyt-
kemcnc, kaukovaloavustaja 
kytkeytyy pois pccltc.

4. Jos valojen kytkin asetetaan ajo-
valoasentoon, kaukovaloavustaja 
kytkeytyy pois ja lchivalot palavat 
jatkuvasti.

Kaukovalot muuttuvat lchivaloiksi 
seuraavilla ehdoilla.

Kun kaukovaloavustaja on kyt-
ketty pois pccltc.
Kun ajovalojen kytkin ei ole AUTO-
asennossa.
Kun edestc tulevan ajovalot on 
havaittu.
Kun edessc ajavan ajoneuvon 
takavalolamppu on havaittu.

Kun ympcristu on niin kirkas, ettc 
kaukovaloja ei tarvita.
Kun havaitaan katuvaloja tai 
muita valoja.
Kun auton nopeus on alle 35 km/h 
(22 mph).
Kun havaitaan polkupyurcn/
moottoripyurcn ajovalo/takavalo.

HUOMIO
Jcrjestelmc ei ehkc toimi normaalisti 
alla olevissa tilanteissa.

Kun vastaantulevan tai edessc 
olevan ajoneuvon valoa ei havaita 
lamppuvian, nckyvistc piilossa 
olemisen, yms. takia.
Kun vastaantulevan tai edessc 
olevan ajoneuvon lamppu on 
pulyn, lumen tai veden peittcmc.
Kun vastaantulevan tai edessc 
olevan ajoneuvon valoa ei havaita 
pakokaasun, savun, sumun, lumen 
yms. takia.
Kun tuulilasi on vierasaineen, 
kuten jccn, pulyn tai huurteen 
peitossa, tai se on vaurioitunut.
Kun edessc on samanmuotoinen 
lamppu kuin ajoneuvon takavalot.
Kun nckyvyys on huono sumun, 
voimakkaan sateen tai lumen 
takia.
Kun ajovaloja ei ole korjattu tai 
vaihdettu valtuutetulla jclleen-
myyjcllc.
Kun ajovalojen suuntaus ei ole 
oikein sccdetty.
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Kun ajetaan kapealla mutkittele
valla tiellc tai karkeapintaisella 
tiellc.
Kun ajat alamckeen tai ylcmc
keen.
Kun vain osa edessc olevasta ajo
neuvosta on nckyvissc risteyk
sessc tai mutkaisella tiellc.
Kun edessc on liikennevalo, hei
jastava merkki, vilkkuva merkki tai 
peili.
Kun tieolosuhteet ovat huonot, 
kuten mcrkc tai lumen peittcmc 
tie.
Edellc olevan auton ajovalot on 
sammutettu, mutta sumuvalot 
palavat.
Kun ajoneuvo tulee ckillisesti 
nckyviin kaarteessa.
Kun auto on kallistunut tyhjcn 
renkaan takia tai sitc hinataan.
Kun kaistalla pysymisavustajan 
toiminnon merkkivalo palaa. (jos 
kuuluu varustukseen)

VAROITUS
Clc laita liscvarusteita tai tarroja 
tuulilasiin clckc scvytc sitc.
Vaihdata tuulilasi valtuutetussa 
merkkiliikkeessc.
Clc irrota tai kolhi kaukovaloavus
tajaan liittyvic osia.
Varo, ettc kaukovaloavustajaan ei 
pccse vettc.
Clc aseta kojelaudalle esineitc, 
jotka heijastavat valoa, kuten pei
lejc, valkoista paperia jne. Jcrjes

telmc ei ehkc toimi oikein, jos 
auringonvaloa heijastuu.
Ajoittain kaukovaloavustaja ei 
ehkc toimi oikein, tarkista aina 
tieolosuhteet turvallisuuden takia. 
Kun jcrjestelmc ei toimi normaa
listi, vaihda kcsin kaukovalojen ja 
lchivalojen vclillc.

Suuntavilkut ja kaistanvaihdon 
merkit

Tyyppi A

Tyyppi B

OYB040420L

OYB040590L
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Tyyppi C

Virta-avaimen on oltava ON-asen
nossa, jotta suuntavalot toimivat. 
Kytke suuntavalot pcclle siirtcmcllc 
vipua ylus tai alas (A).

Kojelaudassa olevat vihrect, nuolen 
muotoiset, merkkivalot osoittavat, 
mikc suuntavalo toimii. Suuntavilkku 
kytkeytyy pois pccltc kccntymisen 
jclkeen automaattisesti.

Jos suuntavilkku toimii edelleen, 
palauta se kcsin O (OFF-) asentoon.

Ilmoita kaistan vaihtamisesta pitc
mcllc kccntymissignaalin vipua 
asennossa (B). Vipu palaa O (OFF) -
asentoon, kun se vapautetaan.

Jos merkkivalo palaa eikc vilku, tai 
jos se vilkkuu epcnormaalisti, yksi 
suuntavilkkujen polttimoista saattaa 
olla rikkoutunut ja se on vaihdet
tava.

Yhden kosketuksen kaistanvaihto -
toiminto

Voit aktivoida yhden kosketuksen 
kaistanvaihto -toiminnon siirtc
mcllc suuntavilkun vipua hieman ja 
vapauttamalla sen sitten. Kaistan
vaihtosignaali vilkkuu 3 kertaa.

HUO MAA
Jos merkkivalo vilkkuu epctavallisen 
nopeasti tai hitaasti, polttimo voi 
olla palanut tai virtapiirissc saattaa 
olla kosketusongelmia.

OYB040565L
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Etusumuvalo (jos kuuluu varustuk
seen)

Tyyppi A, B

Tyyppi C

Sumuvaloja kcytetccn parantamaan 
nckyvyyttc, kun se on huono 
sumun, sateen, lumen yms. takia. 
Sumuvalot syttyvct, kun sumuvalo
kytkin (1) kytketccn pcclle, kun 
pysckuintivalo on pccllc.

Tyyppi A, B

Kytke etusumuvalot pois pccltc 
kccntcmcllc etusumuvalokytkin 
uudelleen ON-asentoon.

Tyyppi C

Sammuta etusumuvalot kccntc
mcllc sumuvalokytkin (1) O (OFF)-
asentoon.

HU O MIO
Toimintansa aikana sumuvalot 
kuluttavat suuren mccrcn auton 
schkutehoa. Kcytc sumuvaloja vain, 
kun nckyvyys on huono.

Takasumuvalo (jos kuuluu varus
tukseen)

Tyyppi A, B

Tyyppi C

OYB040422L

OYB040423L

OYB040424L

OYB040425L
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Kytke takasumuvalot pcclle kccntc
mcllc takasumuvalon kytkimen (1) 
on-asentoon, kun ajovalot ovat 
pccllc.

Tyyppi A, B

Kytke takasumuvalot pois pccltc 
kccntcmcllc takasumuvalokytkin 
uudelleen ON-asentoon.

Tyyppi C

Sammuta takasumuvalot kccntc
mcllc takavalokytkin (1) O (OFF)-
asentoon.

Ajovalojen korkeudenscctulaite (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.

OYB040426L

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

Edessc

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Takana (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

OYB040427L

OYB040591L

OYB040435L

OYB040592L

OYB040593L

OYB040436L
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A: Pyyhkimen nopeuden scctu 
(edessc)
1. 2/HI  korkea pyyhkijcn nopeus
2. 1/LO  matala pyyhkijcn nopeus
3. ---/INT  jaksottainen pyyhkcisy

AUTO* - automaattisesti ohjattu 
pyyhkcisy

4. O/OFF  Pois
5. / MIST / 1X  yksi pyyhkcisy

B: Pyyhkimen tihkukytkimen ajan 
scctu

C: Pesu ja lyhyt pyyhkcisy (edessc)*

D : Takapyyhkijcn/pesulaitteen 

ohjaus*

6. 2/HI  Normaali pyyhkimen 
nopeus

7. 1/ LO/ ON  Jaksoittainen pyyh-
kcisy

8. O/OFF - Pyyhin ei ole toiminnassa

E: Pesu lyhyillc pyyhkcisyillc 
(takana)

* : jos kuuluu varusteisiin

Tuulilasinpyyhkimet (edessc)

Toimi seuraavasti, kun virtalukko on 
kccnnetty ON-asentoon.
1. 2/HI : Hidas pyyhkimen nopeus
2. 1/LO : Normaali pyyhkimen 

nopeus
3. ---/INT/AUTO* : Pyyhkijct toimi-

vat jaksoittain samalla pyyhki-
misnopeudella. Kcytc tctc tilaa 
heikossa sateessa tai sumussa. 
Voit vaihtaa nopeusasetusta 
kccntcmcllc nopeusohjausnuppia.

4. O/OFF : Pyyhin ei ole toiminnassa.
5. / MIST / 1X : Yhden pyyhkcisyn 

ohjelma, siirrc vipu tchcn asen-
toon ja vapauta se. Pyyhkijct toi-
mivat jatkuvasti, jos vipua 
pidetccn tcssc asennossa.

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, se voi vahingoittaa pyyhin- 
ja pesulaitejcrjestelmcc.
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AUTO (automaattinen) ohjaus (jos 
kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tuulilasin ylcosassa oleva sadetun
nistin havaitsee sademccrcn ja scc
telee pyyhkcisyjakson sopivaa 
aikavclic. Mitc enemmcn sataa, sitc 
nopeammin pyyhkijc toimii. Kun 
sade loppuu, pyyhin pyschtyy.

Voit vaihtaa nopeusasetusta kiertc
mcllc nopeuden ohjauksen nuppia (1).

Jos pyyhkijuiden kytkin asetetaan 
AUTO-tilaan kun virtalukko on ON-
asennossa, pyyhkijct toimivat ker
ran suorittaakseen jcrjestelmcn 

itsetestin. Aseta pyyhin asentoon O 
(OFF), kun sitc ei kcytetc.

HU O MIO
Kun virtalukko on ON-asennossa ja 
pyyhkijuiden kytkin asetetaan AUTO-
tilaan, on seuraavissa 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.

HU O MIO
Kun peset autoa, aseta pyyhkijui
den kytkin asentoon 0 (OFF), jotta 
automaattinen pyyhkijuiden toi
minta 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-
asentoon. Muuten tuulilasinpyyh
kimet voivat toimia ja jcc voi 
vahingoittaa pyyhkijcnsulkia. 
Poista aina kaikki lumi ja jcc ja 
sulata tuulilasi kunnolla ennen 
tuulilasinpyyhkimien kcyttuc.

OYB040594L

OYB040595L



119

4

4

Auton ominaisuudet Pyyhkimet ja pesulaitteet

Tuulilasin pesulaite (edessc)
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Asennossa 0 (OFF) vedc vipua varo
vasti itsecsi kohti suihkuttaaksesi 

pesunestettc tuulilasille ja kcyt
tccksesi pyyhkimic 1 3 jaksoa.

Kcytc tctc toimintoa, kun tuulilasi 
on likainen.

Suihku ja pyyhkijuiden toiminta jat
kuu, kunnes 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.

HUO MIO
Pesulaitteen pumpun mahdollisten 
vaurioiden vclttcmiseksi clc kcytc 
pesulaitetta, kun nestesciliu on tyhjc.

VAROITUS
Clc kcytc pesulaitetta pakkasessa 
lcmmittcmcttc ensin tuulilasia huur
teenpoistolla; pesuneste voi jcctyc 
tuulilasiin ja estcc nckyvyyden.

HUO MIO
Tuulilasin ja pyyhkijuiden vaurioi
den estcmiseksi clc kcytc pyyhki
mic, kun tuulilasi on kuiva.
Jotta voit vclttcc pyyhkijcnsulkien 
vahingoittumisen, clc kcytc ben
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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 pyyhin ja pesulaitteen 
kytkin (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Takaikkunan pyyhkimen ja pesulait
teen kytkin sijaitsee pyyhkimien ja 
pesulaitteen vivun pccssc. Kccnnc 
kytkin haluttuun asentoon, kun 
haluat kcyttcc takaikkunan pyy
hintc ja pesulaitetta.
6. 2 / HI  Normaali pyyhkimen 

nopeus
7. 1/ LO/ ON  Jaksoittainen pyyh

kcisy
8. O/OFF - Pyyhin ei ole toiminnassa

Tyyppi A
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Tyyppi B

Tyyppi C

Suihkuta takaikkunan pesulaitteen 
nestettc ja kcytc takaikkunan pyy
h intc 1 3 kertaa tyuntcmcllc vivun 
itsestcsi poispcin tai vetcmcllc 
pyyhkimen vipua yluspcin kaksi ker
taa. Suihku ja pyyhkijuiden toiminta 
jatkuu, kunnes vapautat vivun.

Siscvalo

HUO M IO
Clc kcytc siscvaloja pitkccn, kun 
moottori ei ole kcynnissc.
Se voi johtaa akun purkautumiseen.

VAROITUS
Clc kcytc siscvaloja kun ajat pime
cllc. Pcclle kytketyt siscvalot voivat 
estcc nckyvyyden ja johtaa onnet
tomuuksiin.
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Siscvalo

Karttavalo

Tyyppi A

Tyyppi B

⑴ : Paina lamppua kytkecksesi 
etukarttavalon pcclle ja pois.

 (2):
- Karttavalo ja siscvalo syttyy 

ovea avattaessa. Valot sammu
vat noin 30 sekunnin kuluttua.

- Kartta- ja siscvalo syttyy noin 
30 sekunniksi, kun ovien lukitus 
avataan lchettimellc tai cly
avaimella, jos ovia ei avata.

- Kartta- ja siscvalo palaa noin 
20 minuutin ajan, jos ovi ava

taan, kun virta-avain on ACC- 
tai LOCK/OFF-asennossa.

- Kartta- ja siscvalo palaa yhtc
jaksoisesti, jos ovi avataan, kun 
virta-avain on ON-asennossa.

- Kartta- ja siscvalo sammuu heti, 
jos virta-avain kccnnetccn ON-
asentoon tai kaikki ovet lukitaan.

- Voit kytkec DOOR-tilan pois 
pccltc painamalla DOOR-paini
ketta (2) uudelleen (ei painet
tuna).

HU O MAA
DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voida 
valita samanaikaisesti.

Etupuolen karttavalo:

 ⑶: Paina tctc kytkintc kytkeck
sesi etukarttavalon pcclle.

 ⑷: Paina tctc kytkintc kytkeck
sesi etukarttavalon pois.

Kattovalaisin

 : Valot ovat pccllc koko ajan.
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Tavaratilan sis cvalo

Tavaratilan siscvalo syttyy, kun 
takaluukku avataan.

HU O MIO
Tavaratilan siscvalo palaa niin 
kauan, kun takaluukku on auki. 
Latausjcrjestelmcn tyhjentymisen 
estcmiseksi sulje takaluukku hyvin 
kun olet kcyttcnyt tavaratilaa.

Meikkipeilin valo (jos kuuluu varus
tukseen)

Paina kytkintc sytyttccksesi tai 
sammuttaaksesi valon.

 : Valo syttyy, jos tctc paini
ketta painetaan.

 : Valo sammuu, jos tctc paini
ketta painetaan.

HUO MIO
Meikkipeilin valo
Pidc kytkin aina pois (off) -asen
nossa, kun meikkipeilic ei kcytetc. 
Jos hcikcisysuoja on suljettu ilman, 
ettc valo on sammuneena, se voi 
purkaa akun tai vaurioittaa hcikci
sysuojaa.

Hansikaslokeron lamppu (jos kuuluu 
varustukseen)

Hansikaslokeron lamppu syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.

HUO MIO
Voit estcc latausjcrjestelmcn turhan 
purkautumisen sulkemalla hansi
kaslokero kunnolla, kun olet kcyttc
nyt sitc.
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Lcmmityslaite

Lcmmityslaite

HU O M IO
Takaikkunan siscpintaan liimattujen 
johtavien elementtien vaurioitumi
sen estcmiseksi clc koskaan kcytc 
ikkunan puhdistamiseen tercvic esi
neitc tai hioma-aineita siscltcvic 
ikkunanpuhdistusaineita.

HU O MAA
Tuulilasin lcmmittcmisestc ja huur
teenpoistosta, katso kohta "Tuulila
sin jccn ja huurteen poisto" sivulla 
4-149.

Takaikkunan lcmmityslaite

Tyyppi A

Tyyppi B

Lcmmityslaite lcmmittcc ikkunaa 
poistaakseen huurteen, sumun ja 
ohuen jccn takaikkunasta, kun 
moottori on kcynnissc.

Aktivoidaksesi takaikkunan lcmmi
tyslaitteen paina takaikkunan lcm
mityslaitteen painiketta.

Takaikkunan lcmmityslaitteen pai
nikkeen merkkivalo syttyy, kun lcm
mityslaite on pccllc (ON).

Jos tuulilasissa on paksu lumikerros, 
harjaa se pois ennen kuin kytket 
tuulilasin takaikkunan lcmmityslait
teen.

Takaikkunan lcmmityslaite sam
muu automaattisesti noin 20 
minuutin kuluttua tai kun virta-
avain asetetaan OFF-asentoon. 
Sammuta lcmmityslaite painamalla 
takaikkunan lcmmityslaitteen paini
ketta uudelleen.
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Ulkopuolisten taustapeilien lcmmi-
tys (jos kuuluu varustukseen)

Jos autosi on varustettu ulkoisten 
taustapeilien lcmmityslaitteella, ne 
toimivat samaan aikaan kuin kytket 
takaikkunan lcmmityksen pcclle.
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Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc (jos kuuluu varustuk-
seen)

1. Puhaltimen nopeuden scctunuppi
2. Tilan valintanuppi
3. Lcmputilan scctunuppi
4. Ilmastoinnin painike (jos kuuluu varustukseen)
5. Takaikkunan lcmmityslaitteen painike
6. Ilmanoton ohjauspainike

HUOMIO
Puhaltimen kcyttu virta-avaimen ollessa ON-asennossa voi aiheuttaa akun 
purkautumisen. Kcytc puhallinta, kun moottori on kcynnissc.

OYB040328L
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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.
6. Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen) 

pcclle.
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Tilan valinta

Tilanvalintanuppi scctelee ilmavir
tauksen suuntaa ilmanvaihtojcrjes
telmcn lcpi.

Ilma voidaan suunnata lattialle, 
kojelaudan tuuletusaukkoihin tai 
tuulilasille. Viittc symbolia kcyte
tccn edustamaan kasvoihin, kaksi
tasoinen, lattiataso, lattia/huurteen 
poisto ja huurteen poisto ilman
suuntausta.

Kasvojen taso (B, D)

Ilmavirtaus on suunnattu ylcvarta
loon ja kasvoihin. Liscksi jokaista 
tuloaukkoa voidaan scctcc suuntaa
maan ilmavirtausta.

 Kaksitasoinen (B, C, E)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja 
lattiaa kohden.

 Lattiataso (C, E, A, F)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle, pienen osan siitc kulkiessa 
tuulilasille ja sivuikkunoiden huur
teenpoistoon.

 Lattia/huurteenpoiston taso 

(A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille, pienen osan 
kulkiessa sivuikkunoiden huurteen
poistoon.

Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille, pienen osan siitc kul
kiessa sivuikkunoiden huurteenpois
toon.

Kojelaudan tuuletusaukot

Tuuletusaukot voidaan avata tai sul
kea erikseen sormipyurcn avulla. 
Sulje aukko pyurittcmcllc se tcysin 
alas-asentoon.
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Voit myus scctcc ilman suuntaa 
ncistc tuuletusaukoista kcyttc
mcllc tuuletusaukon vipua kuvan 
esittcmcllc tavalla.

Lcmputilan scctu

Lcmputilan scctunupin avulla voit 
scctcc tuuletusjcrjestelmcstc vir
taavan ilman lcmputilaa. Voit muut
taa matkustamon ilman lcmputilaa 
kccntcmcllc nuppia oikealle lcm
mintc ja kuumaa ilmaa varten ja 
vasemmalle viilecc ilmaa varten.

Ilmanoton ohjaus

Ilmanoton ohjausta kcytetccn valit
semaan ulkoilman (raittiin ilman) 
asento tai kierrctetyn ilman asento.

Vaihda ilmanoton asentoa paina
malla ohjauspainiketta.

Ilman kierrctysasento

Ilman kierrctysasennossa 
matkustamossa olevaa 
ilmaa kierrctetccn jcrjes
telmcn lcpi ja sitc lcmmi

tetccn tai jcchdytetccn valitun 
toiminnon mukaan.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento

Kun ulkoilma (raitisilmatila) 
-asento on valittu, ilma 
tulee autoon ulkopuolelta 
ja se lcmmitetccn tai jcch

dytetccn valitun toiminnon mukai
sesti.

HUO MAA
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.
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VAROITUS
Ilmastointilaitteen jatkuva kcyttu 
ilman kierrctystilassa, auton 
siscilman kosteus saattaa kas
vaa. Tclluin ikkunat voivat huur
tua ja nckyvyys heikentyc.
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 
aih euttaa vcsymystc tai uni
suutta ja auton hallinnan mene
tyksen. Pidc ilmanoton ohjausta 
ulkoilman (raittiin ilman) asentoon 
mahdollisimman paljon ajon 
aikana.

Puhaltimen nopeuden scctu

Puhallin toimii vain virtalukko ON-
asennossa.

Nopeuden scctunupin avulla voit 
scctcc puhallusjcrjestelmcstc tule
van ilmavirran nopeutta. Voit suu
rentaa puhaltimen nopeutta 
kccntcmcllc nuppia oikealle tai pie
nentcc kccntcmcllc nuppia vasem
malle.

Puhaltimen nopeuden scctunupin 
asettaminen kohtaan 0  sammut
taa puhaltimen.

Puhaltimien sammutus

Voit sammuttaa puhaltimet kccntc
mcllc puhaltimen nopeuden scctu
nupin 0-asentoon.

OYB040307L

OYB040308L



131

4

4

Auton ominaisuudet Manuaalisen ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc

Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/C-painiketta kytkecksesi 
ilmastoinnin pcclle (merkkivalo syt
tyy). Voit kytkec ilmastoinnin pois 
pccltc painamalla painiketta uudel
leen.

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 kuuluu varusteisiin).
Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila 

- tai -asentoon.

Kcyttuvinkkejc
Aseta ilmanoton ohjain vcliaikai
sesti ilman kierrctysasentoon, 
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 edessc 
olevien ritiluiden kautta. Kannat
taa olla huolellinen, ettc lehdet, 
lumi, jcc tai muut esteet eivct 
pccse tukkimaan niitc.
Voit estcc tuulilasin siscpuolen 
huurtumisen asettamalla 
ilmanoton ohjauksen raittiin ilman 
asentoon ja puhaltimen nopeu
den haluttuun asentoon, kytke
mcllc ilmastointilaitteen pcclle ja 
scctcmcllc lcmputilansccdin 
haluttuun lcmputilaan.
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Ilmastointilaitteen

Kia-ilmastointijcrjestelmct on tcy-
tetty ympcristuystcvcllisellc kylmc-
aineellat*.
1. Kcynnistc moottori. Paina ilmas-

toinnin painiketta.
2. Aseta tila -asentoon.
3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

tai ilman kierrctysasentoon.
4. Sccdc puhaltimen nopeutta ja 

lcmputilan scctuc parhaan muka-
vuuden saavuttamiseksi.

* : Autosi on tcytetty R-134a- tai 
R1234yf-kylmcaineella maassasi 
tuotantohetkellc voimassa olleen 
lainsccdcnnun mukaisesti. Moot-
toritilassa olevasta merkinncstc 
saat selville, mitc kylmcainetta 
ajoneuvossasi kcytetccn. Katso 
kohtaa 9, saadaksesi lisctietoja 
ilmastointilaitteen kylmcainemer-
kinncn sijainnista.

HUOMIO
Kylmcainejcrjestelmcc saa huol-
taa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja oikean ja turvallisen toi-
minnan varmistamiseksi.
Jcchdytysjcrjestelmcn huolto on 
tehtcvc hyvin tuuletetussa pai-
kassa.
Ilmastoinnin huyrystintc (jcchdy-
tyskierukkaa) ei koskaan saa kor-
jata tai vaihtaa kcyttcmcllc 
kcytetyn tai romutetun auton 
osaa, vaan uuden, korvaavan 

MAC-huyrystimen on oltava SAE-
standardin J2842 mukaisesti ser-
tifioitu (ja merkitty).

HUOMAA
Kun kcytct ilmastointijcrjestel-
mcc, tarkkaile lcmpumittaria tar-
kasti ajaessasi mcissc tai 
vilkkaassa liikenteessc, kun ulko-
lcmputila on korkea. Ilmastointi-
jcrjestelmcn kcyttu saattaa 
aiheuttaa moottorin ylikuumene-
misen. Jatka puhaltimen kcyttuc, 
mutta kytke ilmastointijcrjes-
telmc pois pccltc, jos lcmpumit-
tari osoittaa moottorin 
ylikuumenemista.
Kun avaat ikkunat kostealla sccllc, 
ilmastointijcrjestelmc saattaa 
tuottaa vesipisaroita auton sisclle. 
Koska liialliset vesipisarat voivat 
aiheuttaa vaurioita schkulait-
teille, ilmastointia saa kcyttcc 
vain ikkunoiden ollessa suljettuina.

Ilmastoinnin kcyttuvihjeitc
Jos auto on pysckuity suoraan 
auringonvaloon kuumalla sccllc, 
avaa ikkunat hetkeksi, jotta 
kuuma ilma pccsee poistumaan 
auton siscltc.
Voit vchentcc ikkunoiden kos-
teutta sateisina tai kosteina pci-
vinc vchentcmcllc auton 
kosteutta ilmastointijcrjestelmcn 
avulla.
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Kun ilmastointijcrjestelmc on toi-
minnassa, saatat huomata pie-
nen muutoksen moottorin 
kcyntinopeudessa, kun ilmastoin-
tilaitteen kompressori kcynnistyy 
ja pyschtyy. Tcmc kuuluu jcrjes-
telmcn normaalitoimintaan.
Voit varmistaa jcrjestelmcn par-
haan mahdollisen suorituskyvyn 
kcyttcmcllc ilmastointilaitetta 
joka kuukausi muutaman minuu-
tin ajan.
Ilmastointijcrjestelmcc kcytettc-
essc saatat huomata, ettc auton 
matkustajan puolen alle tippuu 
kirkasta vettc (jopa lctckuksi 
asti). Tcmc kuuluu jcrjestelmcn 
normaalitoimintaan.
Kun ilmastointia kcytetccn ilman 
kierrctysasennossa, jcchdytys 
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 
kuuluu jcrjestelmcn normaalitoi-
mintaan.

Aktivoituu pesulaitteen nestettc 
kcytettcessc

Jotta hajua ei pccse auton sisclle, 
puhallus siirtyy kierrctyskcyttuun 
hetkeksi, kun tuulilasin pesulaite 
suihkuttaa nestettc. Kylmcllc ilmalla 

jcrjestelmc jatkaa toimintaa ulkoil-
matilassa, jotta tuulilasi ei huurru.

Jcrjestelmcasetukset
1.MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. Valitse lattiatason ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan 
valintapainiketta.

3. Pidc ilmastointipainiketta painet-
tuna ja paina kierrctystilan paini-
ketta yli 4 kertaa 2 sekunnin 
kuluessa.

4. Jos jcrjestelmc ei sccdy oikein, 
kierrctetyn ilman merkkivalo vilk-
kuu 6 kertaa.

Jcrjestelmcn peruminen
1.MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. Valitse lattiatason ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan 
valintapainiketta.

3. Pidc ilmastointipainiketta painet-
tuna ja paina kierrctystilan paini-
ketta yli 4 kertaa 2 sekunnin 
kuluessa.

4. Jos jcrjestelmc on peruutettu, 
Kierrctetty ilma -painikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Aktivointi pesunesteen kcytun 
yhteydessc -toiminto aktivoidaan, 
kun valitset tietoviihdejcrjestelmcn 
ncytun Asetukset-valikosta Asetuk-
set → Ajoneuvo → Ilmastointi → 
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Kiertoilma → Aktivoi pesunesteen 
kcytun yhteydessc.

Lisctietoja saat skannaamalla erik-
seen toimitetussa Auton tietoviih-
dejcrjestelmcn pikaoppaassa 
luytyvcn QR-koodin.

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

A: Ulkoilma

B: Kierrctetty ilma

C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

D: Puhallin

E: Lauhduttimen ydin

F: Lcmmittimen ydin

Hansikaslokeron taakse asennettu 
ilmastointilaitteen ilmansuodatin 
suodattaa pulyc tai muita epcpuh-
tauksia, joita autoon pccsee ulko-
puolelta lcmmitys- ja 
ilmastointijcrjestelmcn kautta.

Jos suodattimeen kertyy ajan mit-
taan pulyc tai muita epcpuhtauksia, 
tuuletusaukkojen ilmavirtaus saat-

taa heikentyc, jolloin tuulilasin sisc-
pinnalle kertyy kosteutta silloinkin, 
kun ulkoilman (raittiin ilman) asento 
on valittuna. Jos ncin kcy, pyydc 
ammattikorjaamoa vaihtamaan 
ilmastointilaitteen ilmansuodatti-
men. Kia suosittelee kcyntic valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti.
Jos autoa ajetaan vaikeissa olo-
suhteissa, kuten pulyisillc tai kar-
keapintaisilla 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.

ODEEV068230NR
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Ilmastointilaitteen kylmcainemer
kintc

Esimerkki  tyyppi A

Esimerkki  tyyppi B

* Todellinen ilmastointilaitteen kyl
mclaitemerkintc voi poiketa 
kuvassa 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. Pyydc rekisteruidyn asentajan 
huoltamaan ilmastointilaitetta

7. Huoltokirja

Tyyppi A

Tyyppi B

Kylmcaineen merkintc:
Tyyppi A: Konepellin alapuolella
Tyyppi B: Moottoritilan edessc

OYB040568L
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Ilmastointilaitteen kylmcaineen 
mccrcn ja kompressorin voitelun 
tarkistus

Kun kylmcaine on vchissc, ilmas-
toinnin suorituskyky heikkenee. 
Myus ylitcyttu heikentcc ilmastoin-
tilaitteen toimintaa.

Siksi, jos havaitset epcnormaalia 
toimintaa, pyydc ammattikorjaa-
moa tarkistamaan jcrjestelmc.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-134a

Koska kylmcainetta kcyte-
tccn erittcin korkeassa pai-

neessa, ilmastointijcrjestelmcn saa 
huoltaa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja. On tcrkecc, ettc kcyte-
tccn oikean tyyppistc ja oikeaa 
mccrcc uljyc ja kylmcainetta.
Muutoin se voi vahingoittaa autoa ja 
aiheuttaa henkiluvammoja.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-1234yf

Koska kylmcaine on lievcsti 
palavaa ja sitc kcytetccn kor-
keassa paineessa, ilmastointi-

jcrjestelmcn saa huoltaa vain 
koulutettu ja sertifioitu asentaja.
On tcrkecc, ettc kcytetccn oikean 
tyyppistc ja oikeaa mccrcc uljyc ja 
kylmcainetta.
Kaikki kylmcaineet on otettava tal-
teen asianmukaisella laitteistolla.
Kylmcaineen pccstcminen suoraan 
ilmakehccn on haitallista ihmisille ja 
ympcristulle.
Nciden varoitusten noudattamatta 
jcttcminen voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

Kattoikkunan siscpuolinen ilman 
kierrctys (jos kuuluu varustukseen)

Kun kattoluukku avataan, ulkoilma 
(raitis ilma) asento valitaan auto-
maattisesti.

Kun valitset ilman kierrctysasennon, 
jcrjestelmc yllcpitcc sen 3 minuutin 
ajan ja vaihtaa sitten automaatti-
sesti ulkoilma (raitis ilma) asentoon.

Kun kattoikkuna suljetaan ilmanoton 
asento palaa alkuperciseen, valit-
tuun asentoon.
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Automaattinen ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen)

1. Lcmputilan scctunuppi
2. AUTO (automaattinen ohjaus) -painike
3. Ilmastoinnin ohjauksen ncyttu
4. Puhaltimen nopeuden scctunuppi
5. OFF-painike
6. Tuulilasin huurteenpoiston painike
7. Takaikkunan lcmmityslaitteen painike
8. Tilan valintapainike
9. Ilmastoinnin painike (jos kuuluu varustukseen)
10.Ilmanoton ohjauspainike

HUOMIO
Puhaltimen kcyttu virta-avaimen ollessa ON-asennossa voi aiheuttaa akun 
purkautumisen. Kcytc puhallinta, kun moottori on kcynnissc.

OYB040326L
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Automaattinen lcmmitys ja ilmas
tointi
1. Paina AUTO-painiketta. Toiminta

tiloja, puhaltimen nopeuksia, 
ilmanottoa ja ilmastointia sccde
tccn scctulcmputilan mukaan.

2. Aseta haluttu lcmputila kiertc
mcllc lcmputilanvalitsin halut
tuun lcmputilaan.

HU O MAA
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 
ncytulle.)

- Ilmanoton ohjauspainike
- 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 23 /C (73 /F).

HU O MAA
Clc koskaan aseta mitccn kojelau
dassa sijaitsevan anturin pcclle, 
jotta varmistetaan lcmmitys- ja 
jcchdytysjcrjestelmcn parempi hal
linta.

OYB040313L
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Manuaalinen lcmmitys ja ilmas
tointi

Lcmmitys- ja jcchdytysjcrjestel
mcc voidaan ohjata manuaalisesti 
painamalla muita painikkeita kuin 
AUTO-painiketta. Tcssc tapauk
sessa jcrjestelmc toimii perckkcin 
valittujen painikkeiden jcrjestyksen 
mukaan.

Kun painat mitc tahansa painiketta 
(tai kccnnct mitc tahansa nuppia) 
paitsi AUTO-painiketta automaatti
sen kcytun aikana, toimintoja, joita 
ei valita, ohjataan automaattisesti.
1. Kcynnistc moottori.
2. Aseta tila haluttuun asentoon.

Lcmmityksen ja jcchdytyksen 
tehostaminen:

Lcmmitys: 
Jcchdytys: 

3. Aseta lcmputilan scctu haluttuun 
kohtaan.

4. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 
(raittiin ilman) asentoon.

5. Aseta puhaltimen nopeudenscctu 
halutulle nopeudelle.

6. Jos halutaan ilmastointia, kytke 
ilmastointilaite pcclle.

Siirry jcrjestelmcn tcysautomaatti
seen ohjaukseen painamalla AUTO-
painiketta.

Tilan valinta

Tilanvalintapainike scctelee ilmavir
tauksen suuntaa ilmanvaihtojcrjes
telmcn lcpi.

Ilmantulon suuntaa sccdetccn seu
raavasti:

Euroopassa

Muualla kuin Euroopassa

Katso kuvaa kohdassa "Manuaalisen 
ilmastoinnin ohjausjcrjestelmc" 
sivulla 4-151.

 Lattia ja huurteenpoisto (A, 

C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille, pienen osan 
kulkiessa sivuikkunoiden huurteen
poistoon.

Kasvojen taso (B, D)

OYB040320L

OYB040579L



Auton ominaisuudet

1404

Automaattinen ilmastointilaite

Ilmavirtaus on suunnattu ylcvarta
loon ja kasvoihin. Liscksi jokaista 
tuloaukkoa voidaan scctcc suuntaa
maan ilmavirtausta.

 Kaksitasoinen (B, C, E)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja 
lattiaa kohden.

 Lattiataso (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle, pienen osan siitc kulkiessa 
tuulilasille ja sivuikkunoiden huur
teenpoisto ja sivupuhallusaukkoihin.

Huurteenpoistotila

Kun valitset huurteenpoistotilan, 
seuraavat jcrjestelmcasetukset 
tehdccn automaattisesti:

Ilmastointilaite kytketccn pcclle.
Ulkoilma (raitis ilma) -asetus vali
taan.
Puhaltimen nopeudeksi asete
taan korkea.

Voit kytkec huurteenpoistotilan pois 
pccltc painamalla tilapainiketta tai 
huurteenpoistopainiketta uudelleen 
tai AUTO-painiketta.

Kojelaudan tuuletusaukot

Tuuletusaukko voidaan avata tai 
sulkea erikseen vaakasuuntaisen 
sormipyurcn avulla. Sulje aukko 
pyurittcmcllc se tcysin alas-asen
toon. Avaa aukko pyurittcmcllc sitc 
yluspcin haluttuun asentoon.

Voit myus scctcc puhalletun ilman 
suuntaa ncistc tuuletusaukoista 
kcyttcmcllc tuuletusaukon vipua 
kuvan esittcmcllc tavalla.

OYB040321L
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Lcmputilan scctu

Lcmputila kasvaa maksimiin (HI), 
kun nuppia kierretccn tcysin 
oikealle.

Lcmputila kasvaa minimiin (Lo), kun 
nuppia kierretccn tcysin vasem
malle.

Kun nuppia kierretccn, lcmputila 
kasvaa tai laskee 0.5/C/1/F astei
kossa. Kun scctu asetetaan pienim
mclle lcmputila-asetukselle, 
ilmastointi toimii jatkuvasti.

Lcmputilakonversio

Voit vaihtaa lcmputilancyttuun cel
sius- tai fahrenheitasteet seuraa
vasti:

Paina AUTO-painiketta 4 sekuntia 
painaen samalla OFF-painiketta.

Ncyttu vaihtaa celsiusasteista fah
renheitasteisiin tai fahrenheitas
teista celsiusasteisiin.

Jos akku on tyhjentynyt tai irro
tettu, lcmputilancyttu palaa Cel
sius-asteisiin.

Ilmanoton ohjaus

Tctc kcytetccn valitsemaan ulkoil
man (raittiin ilman) asento tai kier
rctetyn ilman asento.

Vaihda ilmanoton asentoa paina
malla ohjauspainiketta.

Ilman kierrctysasento

Ilman kierrctysasennossa 
matkustamossa olevaa 
ilmaa kierrctetccn jcrjes
telmcn lcpi ja sitc lcmmi

tetccn tai jcchdytetccn valitun 
toiminnon mukaan.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento

Kun ulkoilma (raitisilmatila) 
-asento on valittu, ilma 
tulee autoon ulkopuolelta 
ja se lcmmitetccn tai jcch

OYB040314L
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dytetccn valitun toiminnon mukai
sesti.

HU O MAA
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 
aih euttaa vcsymystc tai uni
suutta ja auton hallinnan mene
tyksen. Pidc ilmanoton ohjausta 
ulkoilman (raittiin ilman) asentoon 

mahdollisimman paljon ajon 
aikana.

Puhaltimen nopeuden scctu

Puhallin voidaan asettaa halutulle 
nopeudelle nopeuden scctunupilla.

Mitc suurempi puhaltimen nopeus 
on, sitc enemmcn se puhaltaa ilmaa 
ohjaamoon.

OFF-painike sammuttaa puhalti
men.

Ilmastointilaite (A/C)

OYB040315L
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Paina A/C-painiketta kytkecksesi 
ilmastoinnin pcclle (merkkivalo syt
tyy).

Voit kytkec ilmastoinnin pois pccltc 
painamalla painiketta uudelleen.

OFF (pois) -tila

Sammuta ilmastointilaite painamalla 
OFF-painiketta. Voit kuitenkin yhc 
kcyttcc ilmanoton painikkeita niin 
kauan, kuin virtalukko on ON-asen
nossa.

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 kuuluu varusteisiin).
Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila 

- tai -asentoon.

Kcyttuvinkkejc
Aseta ilmanoton ohjain vcliaikai
sesti ilman kierrctysasentoon, 
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 edessc 
olevien ritiluiden kautta. Kannat
taa olla huolellinen, ettc lehdet, 
lumi, jcc tai muut esteet eivct 
pccse tukkimaan niitc.
Voit estcc tuulilasin siscpuolen 
huurtumisen asettamalla 
ilmanoton ohjauksen raittiin ilman 
asentoon ja puhaltimen nopeu
den haluttuun asentoon, kytke
mcllc ilmastointilaitteen pcclle ja 

OYB040323L
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scctcmcllc lcmputilansccdin 
haluttuun lcmputilaan.

Ilmastointilaitteen

Kia-ilmastointijcrjestelmct on tcy-
tetty ympcristuystcvcllisellc kylmc-
aineellat*.
1. Kcynnistc moottori. Paina ilmas-

toinnin painiketta.
2. Aseta tila -asentoon.
3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

tai ilman kierrctysasentoon.
4. Sccdc puhaltimen nopeutta ja 

lcmputilan scctuc parhaan muka-
vuuden saavuttamiseksi.

* : Autosi on tcytetty R-134a- tai 
R1234yf-kylmcaineella maassasi 
tuotantohetkellc voimassa olleen 
lainsccdcnnun mukaisesti. Moot-
toritilassa olevasta merkinncstc 
saat selville, mitc kylmcainetta 
ajoneuvossasi kcytetccn. Katso 
kohtaa 9, saadaksesi lisctietoja 
ilmastointilaitteen kylmcainemer-
kinncn sijainnista.

HUOMIO
Kylmcainejcrjestelmcc saa huol-
taa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja oikean ja turvallisen toi-
minnan varmistamiseksi.
Jcchdytysjcrjestelmcn huolto on 
tehtcvc hyvin tuuletetussa pai-
kassa.
Ilmastoinnin huyrystintc (jcchdy-
tyskierukkaa) ei koskaan saa kor-

jata tai vaihtaa kcyttcmcllc 
kcytetyn tai romutetun auton 
osaa, vaan uuden, korvaavan 
MAC-huyrystimen on oltava SAE-
standardin J2842 mukaisesti ser-
tifioitu (ja merkitty).

HUOMAA
Kun kcytct ilmastointijcrjestel-
mcc, tarkkaile lcmpumittaria tar-
kasti ajaessasi mcissc tai 
vilkkaassa liikenteessc, kun ulko-
lcmputila on korkea. Ilmastointi-
jcrjestelmcn kcyttu saattaa 
aiheuttaa moottorin ylikuumene-
misen. Jatka puhaltimen kcyttuc, 
mutta kytke ilmastointijcrjes-
telmc pois pccltc, jos lcmpumit-
tari osoittaa moottorin 
ylikuumenemista.
Kun avaat ikkunat kostealla sccllc, 
ilmastointijcrjestelmc saattaa 
tuottaa vesipisaroita auton sisclle. 
Koska liialliset vesipisarat voivat 
aiheuttaa vaurioita schkulait-
teille, ilmastointia saa kcyttcc 
vain ikkunoiden ollessa suljettuina.

Ilmastoinnin kcyttuvihjeitc
Jos auto on pysckuity suoraan 
auringonvaloon kuumalla sccllc, 
avaa ikkunat hetkeksi, jotta 
kuuma ilma pccsee poistumaan 
auton siscltc.
Voit vchentcc ikkunoiden kos-
teutta sateisina tai kosteina pci-
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vinc vchentcmcllc auton 
kosteutta ilmastointijcrjestelmcn 
avulla.
Kun ilmastointijcrjestelmc on toi-
minnassa, saatat huomata pie-
nen muutoksen moottorin 
kcyntinopeudessa, kun ilmastoin-
tilaitteen kompressori kcynnistyy 
ja pyschtyy. Tcmc kuuluu jcrjes-
telmcn normaalitoimintaan.
Voit varmistaa jcrjestelmcn par-
haan mahdollisen suorituskyvyn 
kcyttcmcllc ilmastointilaitetta 
joka kuukausi muutaman minuu-
tin ajan.
Ilmastointijcrjestelmcc kcytettc-
essc saatat huomata, ettc auton 
matkustajan puolen alle tippuu 
kirkasta vettc (jopa lctckuksi 
asti). Tcmc kuuluu jcrjestelmcn 
normaalitoimintaan.
Kun ilmastointia kcytetccn ilman 
kierrctysasennossa, jcchdytys 
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 
kuuluu jcrjestelmcn normaalitoi-
mintaan.

Aktivoituu pesulaitteen nestettc 
kcytettcessc

Jotta hajua ei pccse auton sisclle, 
puhallus siirtyy kierrctyskcyttuun 
hetkeksi, kun tuulilasin pesulaite 
suihkuttaa nestettc. Kylmcllc ilmalla 
jcrjestelmc jatkaa toimintaa ulkoil-
matilassa, jotta tuulilasi ei huurru.

Jcrjestelmcasetukset
1.MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. Valitse lattiatason ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan 
valintapainiketta.

3. Pidc ilmastointipainiketta painet-
tuna ja paina kierrctystilan paini-
ketta yli 4 kertaa 2 sekunnin 
kuluessa.

4. Jos jcrjestelmc ei sccdy oikein, 
kierrctetyn ilman merkkivalo vilk-
kuu 6 kertaa.

Jcrjestelmcn peruminen
1.MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. Valitse lattiatason ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan 
valintapainiketta.

3. Pidc ilmastointipainiketta painet-
tuna ja paina kierrctystilan paini-
ketta yli 4 kertaa 2 sekunnin 
kuluessa.
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4. Jos jcrjestelmc on peruutettu, 
Kierrctetty ilma -painikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Aktivointi pesunesteen kcytun 
yhteydessc -toiminto aktivoidaan, 
kun valitset tietoviihdejcrjestelmcn 
ncytun Asetukset-valikosta Asetuk-
set → Ajoneuvo → Ilmastointi → 
Kiertoilma → Aktivoi pesunesteen 
kcytun yhteydessc.

Lisctietoja saat skannaamalla erik-
seen toimitetussa Auton tietoviih-
dejcrjestelmcn pikaoppaassa 
luytyvcn QR-koodin.

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

A: Ulkoilma

B: Kierrctetty ilma

C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

D: Puhallin

E: Lauhduttimen ydin

F: Lcmmittimen ydin

Hansikaslokeron taakse asennettu 
ilmastointilaitteen ilmansuodatin 
suodattaa pulyc tai muita epcpuh-
tauksia, joita autoon pccsee ulko-
puolelta lcmmitys- ja 
ilmastointijcrjestelmcn kautta.

Jos suodattimeen kertyy ajan mit-
taan pulyc tai muita epcpuhtauksia, 
tuuletusaukkojen ilmavirtaus saat-
taa heikentyc, jolloin tuulilasin sisc-
pinnalle kertyy kosteutta silloinkin, 
kun ulkoilman (raittiin ilman) asento 
on valittuna. Jos ncin kcy, pyydc 
ammattikorjaamoa vaihtamaan 
ilmastointilaitteen ilmansuodatti-
men. Kia suosittelee kcyntic valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti.
Jos autoa ajetaan vaikeissa olo-
suhteissa, kuten pulyisillc tai kar-
keapintaisilla 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.

ODEEV068230NR
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Ilmastointilaitteen kylmcainemer
kintc

Esimerkki  tyyppi A

Esimerkki  tyyppi B

* Todellinen ilmastointilaitteen kyl
mclaitemerkintc voi poiketa 
kuvassa 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. Pyydc rekisteruidyn asentajan 
huoltamaan ilmastointilaitetta

7. Huoltokirja

Tyyppi A

Tyyppi B

Kylmcaineen merkintc:
Tyyppi A: Konepellin alapuolella
Tyyppi B: Moottoritilan edessc

Ilmastointilaitteen kylmcaineen 
mccrcn ja kompressorin voitelun 
tarkistus

Kun kylmcaine on vchissc, ilmas
toinnin suorituskyky heikkenee. 
Myus ylitcyttu heikentcc ilmastoin
tilaitteen toimintaa.

OYB040568L
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Siksi, jos havaitset epcnormaalia 
toimintaa, pyydc ammattikorjaa-
moa tarkistamaan jcrjestelmc.

Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-134a

Koska kylmcainetta kcyte-
tccn erittcin korkeassa pai-

neessa, ilmastointijcrjestelmcn saa 
huoltaa vain koulutettu ja sertifioitu 
asentaja. On tcrkecc, ettc kcyte-
tccn oikean tyyppistc ja oikeaa 
mccrcc uljyc ja kylmcainetta.
Muutoin se voi vahingoittaa autoa ja 
aiheuttaa henkiluvammoja.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn kylmcai-
netta R-1234yf

Koska kylmcaine on lievcsti 
palavaa ja sitc kcytetccn kor-
keassa paineessa, ilmastointi-

jcrjestelmcn saa huoltaa vain 
koulutettu ja sertifioitu asentaja.
On tcrkecc, ettc kcytetccn oikean 
tyyppistc ja oikeaa mccrcc uljyc ja 
kylmcainetta.
Kaikki kylmcaineet on otettava tal-
teen asianmukaisella laitteistolla.

Kylmcaineen pccstcminen suoraan 
ilmakehccn on haitallista ihmisille ja 
ympcristulle.
Nciden varoitusten noudattamatta 
jcttcminen voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

Kattoikkunan siscpuolinen ilman 
kierrctys (jos kuuluu varustukseen)

Kun kattoluukku avataan, ulkoilma 
(raitis ilma) asento valitaan auto-
maattisesti.

Kun valitset ilman kierrctysasennon, 
jcrjestelmc yllcpitcc sen 3 minuutin 
ajan ja vaihtaa sitten automaatti-
sesti ulkoilma (raitis ilma) asentoon.

Kun kattoikkuna suljetaan ilmanoton 
asento palaa alkuperciseen, valit-
tuun asentoon.
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Tuulilasin jccn ja huurteen 
poisto

VAROITUS
Tuulilasin lcmmitys

Clc kcytc - tai -kohtaa jcch
dytyksen aikana, jos scc on erittcin 
kostea. Liiallinen lcmputilaero ulkoil
man ja tuulilasin vclillc saattaa 
saada tuulilasin ulkopinnan huurtu
maan. Tcmc heikentcc nckyvyyttc. 
Siinc tapauksessa aseta tilanvalin
tanuppi asentoon ja puhaltimen 
ohjaus hitaammalle nopeudelle.

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.
Poista kaikki lumi ja jcc konepel
liltc ja ilmanottoaukoista sekc 
etuscleikustc lcmmittimen ja 
huurteenpoistotehokkuuden 
parantamiseksi ja tuulilasin sisc
pinnan huurtumisen vchentcmi
seksi.

Manuaalisen ilmastoinnin ohjaus
jcrjestelmc

Huurteen poisto tuulilasin siscpuo
lelta
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.

OYB040311L
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Huurteen poisto tuulilasin ulkopuo
lelta

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.

Automaattinen ilmastointilaite

Huurteen poisto tuulilasin siscpuo
lelta

1. Aseta puhaltimen nopeus halut
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lcmputila.
3. Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4. Ilmastointi kytkeytyy pcclle 

havaitun ympcristun lcmputilan 
mukaan, ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asento valitaan automaat
tisesti.

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.

Huurteen poisto tuulilasin ulkopuo
lelta

1. Aseta puhaltimen nopeus suurim
paan (ccrimmciseen oikeaan) 
asentoon.

2. Aseta lcmputila kuumimpaan (HI) 
asentoon.

3. Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

OYB040312L
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4. Ilmastointi kytkeytyy pcclle 
havaitun ympcristun lcmputilan 
mukaan, ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asento valitaan automaat
tisesti.

Jos -asento on valittuna, pie
nempcc puhaltimen nopeutta scc
detccn suuremmalle nopeudelle.

Huurteenpoiston logiikka (jos kuu
luu varustukseen)

Tuulilasin siscpuolen mahdollisen 
huurtumisen vchentcmiseksi 
ilmanottoa tai ilmastointia ohjataan 
automaattisesti tiettyjen ehtojen 
perusteella, kuten - tai -
asento. Voit peruuttaa tai palauttaa 
huurteenpoiston logiikan seuraa
vasti.

Manuaalisen ilmastoinnin ohjaus
jcrjestelmc

1. Kccnnc virtalukko ON-asentoon.
2. Kccnnc tilavalintanuppi huurteen

poistoasentoon ( ).

3. Paina ilmanoton ohjauspainiketta 
vchintccn 5 kertaa 3 sekunnin 
aikana.

Ilmanoton ohjauspainikkeen merkki
valo vilkkuu 3 kertaa. Se osoittaa, 
ettc huurteenpoiston logiikka on 
peruutettu tai palautettu ohjelmoi
tuun tilaan.

Jos akku on purkautunut tai irro
tettu, huurteenpoiston logiikan tila 
nollautuu.

Automaattinen ilmastointilaite

1. Kccnnc virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse huurteenpoisto-asento 

painamalla huurteenpoistopaini
ketta ( ).

3. Pidc ilmastoinnin painiketta (A/C) 
painettuna ja paina samalla 
ilmanoton ohjauspainiketta vchin
tccn 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

Ilmastointincyttu vilkkuu 3 kertaa. 
Se osoittaa, ettc huurteenpoiston 
logiikka on peruutettu tai palautettu 
ohjelmoituun tilaan.

OYB040325L
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Jos akku on purkautunut tai irro-
tettu, huurteenpoiston logiikan tila 
nollautuu.

Automaattinen huurteenpoistojcr-
jestelmc (vain automaattinen 
ilmastointilaite) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Automaattinen huurteenpoisto 
vchentcc tuulilasin siscpuolen huur-
tumista tunnistamalla automaatti-
sesti tuulilasin siscpuolisen 
kosteuden ja ilman virtaus tuulilasiin 
voi kasvaa.

Automaattinen huurteenpoistojcr-
jestelmc toimii, kun AJUTO-kcyttu 
on kcytussc.

Euroopassa

Jos auto on varustettu automaatti-
sella huurteenpoistojcrjestelmcllc, 
se aktivoituu automaattisesti, kun 
ehdot tcyttyvct.

Kun automaattinen huurteenpoisto-
jcrjestelmc havaitsee kosteutta 

tuulilasin siscpinnalla, tuulilasin 
ilmavirtaus voi lisccntyc.

Jos haluat katkaista automaattisen 
huurteenpoistojcrjestelmcn, pidc 
huurteenpoistopainiketta painet-
tuna yli 3 sekuntia.

ADS OFF -symboli ncytetccn 
ilmastoinnin ncytussc ilmoittamaan, 
ettc jcrjestelmc on poistettu kcy-
tustc.

Voit kytkec automaattisen huur-
teenpoistojcrjestelmcn uudelleen 
pcclle noudattamalla uudestaan 
edellc esitettyc menettelyc, jolloin 
"ADS OFF"-symboli poistuu.

Jos akku on irrotettu tai purkautu-
nut, automaattisen huurteenpois-
ton logiikan tila nollautuu.

Muualla kuin Euroopassa

Merkkivalo syttyy, kun 
automaattinen huurteen-
poistojcrjestelmc havaitsee 

kosteutta tuulilasin siscpinnalla ja 
alkaa toimia.

Jos autossa on kosteutta, korkeam-
mat tasot toimivat seuraavalla 
tavalla:

Vaihe 1: Ilmastointilaitteen kcyttu

Vaihe 2: Ulkoilman asento

Vaihe 3: Tuulilasiin kohdistuvan 
ilmavirtauksen kasvattaminen

OYB046438
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Vaihe 4 : Tuulilasiin kohdistuvan 
ilmavirtauksen kasvattaminen

Jos auto on varustettu automaatti-
sella huurteenpoistojcrjestelmcllc, 
se aktivoituu automaattisesti, kun 
ehdot tcyttyvct.

Jos haluat katkaista automaattisen 
huurteenpoistojcrjestelmcn, pidc 
huurteenpoistopainiketta painet-
tuna yli 3 sekuntia.

ADS OFF -symboli ncytetccn 
ilmastoinnin ncytussc ilmoittamaan, 
ettc jcrjestelmc on poistettu kcy-
tustc.

Voit kytkec automaattisen huur-
teenpoistojcrjestelmcn uudelleen 
pcclle noudattamalla uudestaan 
edellc esitettyc menettelyc, jolloin 
"ADS OFF"-symboli poistuu.

Jos akku on irrotettu tai purkautu-
nut, automaattisen huurteenpois-
ton logiikan tila nollautuu.

Scilytyslokerot

Ncitc lokeroita voidaan kcyttcc kul-
jettajan tai matkustajien tarvitse-
mien pienten esineiden varastointiin.

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 tupakansytytti-
mic, propaanipulloja tai muita syt-
tyvic/rcjchtcvic aineita. Ncmc 
esineet voivat syttyc tuleen ja/tai 
rcjchtcc, jos auto altistuu korkeille 
lcmputiloille pitemmcn aikaa.
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Kes kikonsolin scilytystila (jos kuu
luu varustukseen)

Ncitc lokeroita voidaan kcyttcc kul
jettajan tai etumatkustajan tarvit
semien pienten esineiden 
varastointiin.

Avaa keskikonsolin scilytystila nos
tamalla vipua.

Hansikaslokero

Avaa hansikaslokero vetcmcllc kah
vaa, niin se avautuu automaatti
sesti. Sulje hansikaslokeron luukku 
kcytun jclkeen.

VAROITUS
Voit vchentcc loukkaantumisriskic 
onnettomuudessa tai ckillisessc 
pyschdyksessc pitcmcllc hansikas
lokeron aina kiinni ajon aikana.

HU O MIO
Clc pidc jalkaasi hansikaslokeron 
pccllc pitkic aikoja.

Aurinkolasipidin

Aurinkolasipitimen avaamiseksi on 
painettava kantta, ja pidike avautuu 
hitaasti. Aseta aurinkolasit linssit 
ulospcin. Aurinkolasipitimen sulke
miseksi sitc on tyunnettcvc ylus
pcin.

VAROITUS
Clc pidc muita esineitc kuin aurin
kolaseja aurinkolasien pidikkeessc. 
Ncmc esineet voivat ckillisen 
pyschdyksen tai onnettomuuden 
tapauksessa sinkoutua pois piti
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mestc ja mahdollisesti aiheuttaa 
vammoja auton matkustajille.
Clc avaa aurinkolasien pidikettc, 
kun auto liikkuu. Auton taustapei
lin voi peittcc avaamalla aurinko
lasien pidikkeen.
Clc pakota laseja aurinkolasien 
pidikkeeseen, jotta ne eivct mene 
rikki tai vccnny. Voit aiheuttaa 
henkiluvahinkoja, jos yritct avata 
pidikkeenvckisin, kun lasit ovat 
juuttuneet siihen.

Matkatavaraverkon kiinnike

Voit estcc tavaroiden siirtymisen 
tavaratilassa kiinnittcmcllc tavara
verkon tavaratilan pohjassa olevaan 
4 kiinnikkeeseen.

Kia suosittelee tarvittaessa yhtey
denottoa valtuutettuun Kia-jclleen
myyjccn/huoltokumppaniin.

HU O MIO
Jotta estetccn autossa olevien esi
neiden vahingot, on noudatettava 

varovaisuutta kuljetettaessa scrky
vic tai raskaita esineitc matkatava
ratilassa.

VAROITUS
Vcltc silmcvammoja. CLC venytc 
matkatavaraverkkoa liikaa, Pidc 
AINA kasvot ja vartalo poissa tava
raverkon paluureitiltc. CLC kcytc, 
jos hihnoissa on nckyvic kulumisen 
merkkejc tai vaurioita.

Tavarahylly (jos kuuluu varustuk
seen)

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 matkatavara-alustaa eteen 

(matkatavara-alusta seisoo 
itsekseen)

OUB041147
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Tavaratilan lis ccminen (jos kuuluu 
varus tuks een)

Jos haluat lisctc tavaratilaa,
1. Tartu kannen ylcosan kahvaan ja 

nosta sitc

2. Taita tavarahyllyn takaosa eteen
pcin

3. Vedc tavarahyllyn sarana liuku-
uran pcchcn jolloin se putoaa 
alaspcin liscten tavaratilaa.

4. Liu uta se eteenpcin (katso yllc 
olevia kuvia)
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Sisctilojen ominaisuuksia

Savukkeensytytin (jos kuuluu 
varustukseen)

Jotta savukkeensytytin toimisi, 
virta-avaimen on oltava ACC- tai 
ON-asennossa.

Voit kcyttcc savukkeensytytintc 
tyuntcmcllc sen istukan pohjaan 
saakka. Kun elementti on kuumen
tunut, sytytin ponnahtaa ulospcin 
valmiusasentoon.

Kia suosittelee vaihto-osien hankki
misen valtuutetulta Kia-jclleenmyy
jcltc/huoltokumppanilta.

VAROITUS
Clc pidc sytytintc istukassa, kun 
se on jo kuumentunut, koska tcl
luin se ylikuumenee.
Jos sytytin ei ponnahda ulos 30 
sekunnin kuluessa, poista se, jotta 
se ei pccse ylikuumenemaan.

Clc tyunnc vierasesineitc savuk
keensytyttimen istukkaan. Se voi 
vaurioittaa savukkeensytytintc.

HUO MIO
Mikcli istukassa kcytetccn lisclait
teita (partakonetta, rikkaimuria, 
kahvinkeitintc tms.), istukka saattaa 
vaurioitua tai aiheuttaa schkuvian.

Tuhkakuppi (jos kuuluu varustuk
seen)

Kcytc tuhkakuppia avaamalla 
luukku.

Tyhjentccksesi tuhkakupin, vedc se 
ulos.

Kcytc tuhkakuppia niin, ettc se nojaa 
vieressc olevaan mukitelineeseen.

VAROITUS
Tuhkakupin kcyttu

Clc kcytc ajoneuvon tuhkakuppeja 
roska-astiana.
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Jos tuhkakuppiin pannaan syty
tettyjc savukkeita tai tulitikkuja, 
kun siinc on muita palavia materi
aaleja, seurauksena voi olla tuli
palo.

Mukiteline

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.

HU O MAA
Estc juomien roiskuminen pitc
mcllc ne suljettuina ajon aikana. 
Jos nestettc roiskuu, sitc voi jou

tua auton schku-/elektroniikka
jcrjestelmccn ja vaurioittaa 
schku-/elektroniikkaosia.
Kun puhdistat roiskuneita nes
teitc, clc kuivaa mukitelinettc 
kuumalla ilmalla. Se voi vaurioit
taa mukitelinettc.

Mukit tai pienet juomatulkit voidaan 
asettaa mukitelineisiin.

Hcikcisysuoja

Kcytc hcikcisysuojaa suojataksesi 
silmcsi etu- tai sivuikkunoiden lcpi 
paistavalta suoralta auringonvalolta. 
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Kcytc hcikcisysuojaa vetcmcllc sitc 
alaspcin.

Kcytc hcikcisysuojaa sivuikkunassa 
vetcmcllc sitc alaspcin, irrottamalla 
se kiinnikkeestc (1) ja kccntcmcllc 
sitc sivulle (2).

Voit kcyttcc meikkipeilic vetcmcllc 
suoja alas ja liu'uttamalla peilin 
kantta (3).

Lipunpidike (4) on tarkoitettu tietul
lilipun scilyttcmiseen.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia, clc estc 
nckukenttccsi kun kcytct hcikcisy
suojaa.

Is tuinlcmmitin (jos kuuluu varus
tukseen)

Etuistuin

Istuinlcmmittimet lcmmittcvct 
etuistuimia kylmcllc sccllc. Virta-
avaimen ollessa ON-asennossa, 
lcmmitc kuljettajan tai etumatkus

tajan istuinta painamalla kumpaa 
tahansa kytkintc.

Leudolla sccllc tai kun istuimen lcm
mittimic ei tarvita, pidc kytkimet 
OFF-asennossa.

Aina kun painat kytkintc, istuimen 
lcmputila-asetus muuttuu seu
raavasti:

Etuistuin

Istuinlcmmittimen oletusasento 
on pois pccltc (OFF) aina kun 
virta-avain on ON-asennossa.

HUO MAA
Kun istuinlcmmittimen kytkin on 
ON-asennossa, istuimen lcmmitys
jcrjestelmc sammuu tai kytkeytyy 
pcclle automaattisesti istuimen 
lcmputilan mukaan.

HUO MIO
Puhdistettaessa istuimia, clc 
kcytc orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneric, bentseenic, alkoholia ja 
bensiinic. Se voi vaurioittaa istui
mien pintaa tai istuinlcmmittimic.
Istuinlcmmittimen ylikuumenemi
sen estcmiseksi clc aseta istui
mille lcmpuc eristcvic tavaroita, 
kuten vilttejc, tyynyjc tai istuin

OYB040512L
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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 vahingoittaa istuinlcmmitti
men tai ilmanvaihtojcrjestelmcn.

VAROITUS
Istuinlcmmittimen aiheuttamat 
palovammat
Matkustajien tulee noudattaa eri
tyistc varovaisuutta istuinlcmmitti
mic k cytettcessc mahdollisten 
ylikuumenemisten tai palovammojen 
vuoksi. Istuinlcmmittimet voivat 
aiheuttaa palovammoja matalissakin 
lcmputiloissa, ja etenkin, jos niitc 
k cytetccn pitkic aikoja. Erityisesti 
kuljettajan on oltava hyvin varovainen 
seuraavien matkustajien kohdalla:
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.)

Virtalchtu

Virtalchtu on suunniteltu syuttc
mccn virtaa matkapuhelimille tai 
muille laitteille, jotka on tarkoitettu 
toimimaan auton schkujcrjestelmien 
kanssa. Laitteen on kulutettava alle 
10 ampeeria moottorin ollessa 
kcynnissc.

HU O MIO
Kcytc virtalchtuc vain, kun moot
tori on kcynnissc, ja irrota laitteen 
liitin kcytun jclkeen. Liscvaruste
pistokkeen kcyttcminen pitkccn 
moottorin ollessa sammutettuna 
voi aiheuttaa akun tyhjentymisen.
Kcytc vain 12V schkulaitteita, joi
den teho on alle 10A.
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 

OYB040447L
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liiallisia hciriuitc ccneen ja toimin
tahciriuitc muille autossa kcyte
tyille elektronisille jcrjestelmille 
tai laitteille.
Rajoitetun kapasiteetin ylittcvien 
schkulaitteiden kcyttu voi aiheut
taa virtalchdun ja johdotuksen 
kuumenemisen, mikc voi johtaa 
schkukatkokseen.
Varmista aina, ettc schkuosa on 
kytketty kunnolla virtalchtuun. 
Epctcydellinen kytkentc voi joh
taa schkukatkokseen.
Schkuiset tuotteet, joissa on 
sisccnrakennettu akku, voivat 
aiheuttaa virranvuotoja, mikc voi 
johtaa ajoneuvon schku-/elekt
roniikkalaitteen toimintahciriui
h in. Kcytc vain schkutuotteita, 
joissa on takavirtasuoja.

VAROITUS
Clc tyunnc sormea tai vieraita esi
neitc (neuloja jne.) virtalchteeseen 
clckc koske kostealla kcdellc. Voit 
saada schkuiskun.

USB-laturi (jos kuuluu varustuk
seen)

USB-laturi on suunniteltu pienten 
schkulaitteiden akkujen lataami
seen USB-kaapelin avulla. Schkulait
teita voidaan ladata, kun virtalukko 
tai moottorin kcynnistys/pyscytys
painike on ACC/ON/START-asen
nossa.

Schkulaite voi seurata akun varaus
tilaa. Irrota USB-kaapeli USB-por
tista kcytun jclkeen.

Jotkin laitteet eivct tue pikala
tausta, vaan ne ladataan normaa
linopeudella.
Kcytc USB-laturia moottorin 
ollessa kcynnissc, jotta akku ei 
tyhjene.
Voit kcyttcc vain laitteita, jotka 
sopivat USB-liitcntccn.
USB-laturia voi kcyttcc vain akun 
lataamiseen.
Akkulatureita ei voi ladata

OYB040457L
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Lattiamattojen ankkuri(t)

Kun kcytct lattiamattoa etulat
tiamaton pccllc, varmista, ettc se 
kiinnittyy ajoneuvosi lattiamatto-
ankkureihin. Tcmc estcc lattiamat
toa liukumasta eteenpcin.

VAROITUS
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 kan
gasmaton pcclle). Jokaiselle pai
kalle on asennettava vain 
yksittcinen lattiamatto.

TCRKECC  Autoon asennettiin val
mistuksen yhteydessc kuljettajan 
puolen lattiamaton ankkurit, jotka 
on suunniteltu pitcmccn matto 
tukevasti paikallaan. Polkimen kcyt

tuun liittyvien hciriuiden vclttcmi
seksi Kia suosittelee, ettc autoosi 
asennetaan Kian alkupercinen 
matto.

Tavaratilan pccllystaso (hattuhylly)

Se suojaa tavaratilan kuormaa ja 
sen pcclle voi laittaa kevyitc esi
neitc. Kun avaat takaluukun, tava
ratilan pccllystaso voi nousta ylus. 
Irrota koukku (1) pitimestc, jotta 
hattuhylly palaa alkuperciseen 
asentoonsa.

Irrota koukku (1) pitimestc, vedc 
sitten lujasti pitcen hattuhyllyc kul
massa (noin 50 astetta) (2) irrot
taaksesi hattuhyllyn kokonaan.

Asennus tapahtuu irrotukseen nch
den pcinvastaisessa jcrjestyksessc.

HU O MAA
Kun irrotat koukkua, varmista, 
ettc lasket hyllyc pitelemcllc sitc 
kcdellc.

OYB040448L
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Jos hylly on kokonaan irrotettu, 
kiinnitc se, jotta se ei haittaa aja
mista.
Kun avaat takaluukun, tavaratilan 
pccllystaso voi nousta ylus. Siirrc 
hattuhyllyn tavarat turvallisen 
paikkaan, jotta ne eivct putoa.
Clc kcytc liikaa voimaa tai laita 
hyllylle raskaita esineitc. Se voi 
vaurioittaa hyllyc.

VAROITUS
Hattuhyllyn tavarat voivat sin
gota eteenpcin ckkipyschdyk
sessc tai kolarissa. Clc laite 
hyllylle tavaroita, jotka voivat 
aiheuttaa matkustajille kuoletta
via vammoja.
Tavaratilaan saa laittaa vain kuor
maa. Matkustajat eivct saa 
mennc koskaan sinne.
Kun kuormaat autoa, scilytc 
tasapaino kuormaamalla sen 
mahdollisimman eteen.

Ostoskassin pidike

HUO M IO
Clc riipusta yli 3kg (7 paunaa) pai
navaa kassia. Se voi vaurioittaa 
ostoskassin pidikettc.
Clc ripusta hauraita esineitc aja
essasi vaikeakulkuisella tiellc. Esi
neet voivat vaurioitua.

Vaatekoukku

Kcytc takkikoukkua vetcmccn kou
kun ylcosa alas.

OYB040449L
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HU O M IO
Clc ripusta painavia vaatteita, koska 
ne voivat vahingoittaa koukkua.

VAROITUS

Clc ripusta vaatteiden liscksi mitccn 
muita esineitc, kuten ripustimia tai 
kovia esineitc. Clc myuskccn aseta 
raskaita, tercvic tai rikkoutuvia esi
neitc vaatteiden taskuihin. Onnetto
muudessa tai kun turvaverho 
tcyttyy, se voi aiheuttaa henkiluva
hinkoja.

OYB040578L
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HU O MAA
Jos asennat jclkiasennus-HID-ajo
valot, auton ccnentoisto- ja schku
laitteissa voi ilmetc 
toimintahciriuitc.

* Jos ajoneuvosi varustukseen kuu
luu tietoviihdejcrjestelmc, katso 
yksityiskohtaiset tiedot erikseen 
toimitetusta kcyttuoppaasta.

Antenni

Mikronapa-antenni (jos kuuluu 
varustukseen)

rungon sivutiivistemuotolevylle. voi 
kcyttcc ottamaan vastaan lchetys
signaaleita. Mikronapa-antenni on 
poistettava antenni. Irrota antenni 
kiertcmcllc sitc vastapcivccn. Kiin
nitc antenni kiertcmcllc sitc myutc
pcivccn.

HUO MIO
Mikronapa-antenni

Ennen kuin ajat paikkoihin, joissa 
on pieni korkeusvara, tai autope
suun, irrota antenni kiertcmcllc 
sitc vastapcivccn. Muussa 
tapauksessa antenni voi vaurioi
tua.
Kun asennat antennia takaisin, on 
tcrkecc, ettc kiristct sen koko
naan ja sccdct pystyasentoon, 
jotta varmistetaan hyvc vastaan
otto. Mutta se voi taittua tai 
irrota ajoneuvoa pysckuitcessc 
tai lastattaessa tavaraa kattoteli
neelle.
Kun kuormaa sijoitetaan kattote
lineelle, clc aseta kuormaa lchelle 
antennin piiskaa, jotta varmiste
taan hyvc vastaanotto.

Hainevc-antenni (jos kuuluu varus
tukseen)

Hainevcantenni vastaanottaa lche
tyssignaaleja.

OYB040453L
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USB-liitcntc (jos kuuluu varustuk
seen)

Voit kcyttcc USB-porttia liittccksesi 
USB-laitteen porttiin.

Auton radion toimintaperiaate

FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit lchete
tccn paikkakuntasi alueella olevista 
lchetinmastoista. Autosi radioan
tenni vastaanottaa ne. Radio vas
taanottaa signaalit ja lchettcc ne 
autosi kaiuttimiin.

Kun autoosi saapuu voimakas radio
signaali, tietoviihdejcrjestelmcn tcs

mcllinen suunnittelu varmistaa 
parhaan mahdollisen toiston laadun. 
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.

AM-vastaanotto

AM-lchetyksic voidaan vastaanot
taa suuremmilta etcisyyksiltc kuin 
FM-lchetyksic. Tcmc johtuu siitc, 
ettc AM-radioaallot lchetetccn 
matalammilla taajuuksilla. Ncmc 
pitkct, suuritaajuuksiset radioaallot 
seuraavat maapallon kaartumista 
sen sijaan, ettc jatkaisivat suoraan 
ulos ilmakehcstc. Liscksi ne kiertc
vct esteet ja tarjoavat ncin parem
man signaalipeiton.

OYB040455L
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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. Ne voivat vaikuttaa kuunte-
luolosuhteisiin, mikc saattaa antaa 
vaikutelman, ettc radiossa olisi 
ongelma. Seuraavat tilanteet ovat 
normaaleja, eivctkc ilmaise ongel-
mia radiossa:

Hcipyminen  Kun autosi liikkuu 
poispcin radioasemasta, signaali 
heikkenee ja ccni alkaa hcipyc. Jos 
ncin tapahtuu, niin suosittelemme 
toisen, voimakkaamman aseman 
valintaa.

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.

JBM003
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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, tietoviihdejcrjestel-
mcstc voi kuulua meluccnic. Tcmc 
ei tarkoita, ettc ccnentoistolaitteis-
tossa olisi vika. Kcytc siinc tapauk-
sessa matkapuhelinta paikassa, joka 
on mahdollisimman kaukana audio-
laitteistosta.

HUOMIO
Kcytettcessc tietoliikennejcrjestel-
mcc, kuten matkapuhelinta tai radi-
olaitetta auton siscllc, on 
asennettava erillinen ulkoinen 
antenni. Matkapuhelimen tai radio-
laitteen kcyttcminen pelkcstccn 
siscisen antennin avulla voi hciritc 
auton schkujcrjestelmcc ja vaikut-
taa haitallisesti auton turvalliseen 
toimintaan.

VAROITUS
Clc kcytc matkapuhelinta ajon 
aikana. Pyschdy turvalliseen paik-
kaan kcyttccksesi matkapuhelinta.

iPod- on Apple Inc:n tavaramerkki.

Bluetooth- -sanamerkki ja logot 
ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omista-
mia rekisteruityjc tavaramerkkejc, 
joita Kia kcyttcc lisenssillc. Muut 
tavaramerkit ja kauppanimet ovat 
omistajiensa omaisuutta.

iPod-

Langaton Bluetooth--teknologia

BLUETOOTH_LOGO_BLACK
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Audio (ilman kosketusncyttuc)

Jcrjestelmcn asettelu  ohjauspaneeli

Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth--teknologialla)

* Jcrjestelmcn ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisistc tie-
doista riippuen.

1. RADIO-painike
Paina avataksesi radion tilanva-
lintaikkunan.
Kun tilanvalintaikkuna tulee 
nckyviin, kccnnc [TUNE] -scc-
tunuppia valitaksesi haluamasi 
tilan ja paina sitten nuppia.
Kun tilan kuumancppcintc ei ole 
valittuna [MENU] ▶ Tilan kuu-
mancppcin, vaihda tilaa paina-
malla ohjauspaneelin [RADIO] -
painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[RADIO] -painiketta, tila vaihtuu 
radiossa FM ▶ AM jcrjestyk-
sessc.

2.MEDIA-painike
Paina avataksesi median tilan-
valintaikkunan.
Kun tilanvalintaikkuna tulee 
nckyviin, kccnnc [TUNE] -scc-
tunuppia valitaksesi haluamasi 
tilan ja paina sitten nuppia.
Kun tilan kuumancppcintc ei ole 
valittuna [MENU] ▶ Tilan kuu-
mancppcin, vaihda tilaa paina-
malla ohjauspaneelin [MEDIA] -
painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[MEDIA] -painiketta, tila vaihtuu 
mediassa USB ▶ Bluetooth jcr-
jestyksessc.
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Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth--teknologialla)

* Jcrjestelmcn ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisistc tie-
doista riippuen.

1. PHONE-painike
Paina aloittaaksesi yhdistcmi-
sen matkapuhelimeen Bluetoo-
thin kautta.
Kun Bluetooth-yhteys puheli-
meen on muodostettu, paina 
kcyttccksesi Bluetooth-puheli-
men valikkoa.

2. SEEK/TRACK-painike
Vaihtaa radioasemaa/kappa-
letta/tiedostoa.
Kuunnellessasi radiota paina ja 
pidc etsicksesi asemaa.
Toistaessasi mediaa paina ja 
pidc kelataksesi nopeasti taak-
sepcin tai eteenpcin (paitsi 
Bluetooth-audiotilassa).

3. POWER-painike/VOLUME-nuppi
Paina kytkecksesi jcrjestelmcn 
pcclle tai pois pccltc.
Kccnnc vasemmalle tai oikealle 
jcrjestelmcn ccnenvoimakkuu-
den scctcmiseksi.

4. FAV-painike
Kun kuuntelet radiota, paina 
sitc siirtycksesi esivalintaluet-
telon seuraavalle sivulle.

5. DISP-painike
Kytke ncyttu pcclle tai pois
Aina kun painat painiketta, 
ncyttu kytkeytyy pcclle ja pois.

6. CLOCK-painike
Paina avataksesi kellon asetus-
ncytun.

7.MENU-painike
Paina kcyttccksesi valikkoncyt-
tuc nykyisessc tilassa.

8. FOLDER-painike
Paina USB-tilassa, avataksesi 
kansioluetteloon.
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Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth--teknologialla)

* Jcrjestelmcn ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisistc tie-
doista riippuen.

1. TUNE-nuppi/FILE-nuppi/ENTER -
painike

Kuunnellessasi radiota kccnnc 
tctc scctccksesi taajuutta.
Kccnnc median toiston aikana 
etsicksesi raitaa/tiedostoa 
(paitsi Bluetooth-audiotilassa).
Etsiesscsi nuppia kccntcmcllc, 
paina valitaksesi nykyisen kap-
paleen/tiedoston (paitsi Blue-
tooth-audiotilassa).

2. Numeropainikkeet (1 RPT~ 4)
Kuunnellessasi radiota paina 
kuunnellaksesi tallennettua 
radioasemaa.
Kuunnellessasi radiota voit tal-
lentaa nykyisen radioaseman 
esiasetukseksi painamalla tctc 
pitkccn.
Paina USB/Bluetooth-audioti-
loissa [1 RPT] -painiketta vaih-
taaksesi jatkuvan toiston tilan. 
Painaa [2 SHFL] -painiketta vaih-
taaksesi satunnaistoistotilan.

3. BACK-painike
Paina [BACK] -painiketta pala-
taksesi edelliseen ncyttuun 
(paitsi radion esiasetusluettelo).
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Jcrjestelmcn asettelu  ohjauspyu-
rcn kaukosccdin

(Bluetooth- -ominaisuudella varus-
tetut malli)

* Jcrjestelmcn ulkoasu ja asettelu 
voi poiketa auton mallista ja tekni-
sistc tiedoista riippuen.

1.MUTE-painike
Paina mykistccksesi jcrjestel-
mcn tai poistaaksesi mykistyk-
sen.
Puhelun aikana paina mykis-
tccksesi mikrofonin tai pois-
taaksesi sen mykistyksen.
Toistettaessa mediaa paina 
toiston tauottamiseksi tai jat-
kamiseksi. (jos kuuluu varus-
tukseen)

2.MODE-painike
Paina vaihtaaksesi radio- ja 
mediatilan vclillc.
Paina kytkecksesi jcrjestelmcn 
pcclle tai pois pccltc.

3. Ccnenvoimakkuuden vipu
Paina ylus tai alas scctccksesi 
ccnenvoimakkuutta.

4. Ylus/alas-vipu

Vaihtaa radioasemaa/kappa-
letta/tiedostoa.
Voit siirtyc radiota kuunnelles-
sasi edelliseen/seuraavaan tal-
lennettuun radioasemaan tctc 
tyuntcmcllc.
Kuunnellessasi radiota tyunnc 
ja pidc etsicksesi asemaa.
Toistaessasi mediaa tyunnc ja 
pidc kelataksesi nopeasti taak-
sepcin tai eteenpcin (paitsi 
Bluetooth-audiotilassa).

5. Call/Answer-painike
Paina aloittaaksesi yhdistcmi-
sen matkapuhelimeen Bluetoo-
thin kautta.
Kun Bluetooth-yhteys puheli-
meen on muodostettu, paina 
avataksesi puheluhistorian. Voit 
valita viimeisimmcn puhelinnu-
meron painamalla tctc pitkccn. 
Kun puhelu saapuu, vastaa 
puheluun tctc painamalla.
Vaihda puhelun aikana aktiivisen 
ja pidossa olevan puhelun vclillc 
tctc painamalla. Paina ja pidc 
vaihtaaksesi puhelua jcrjestelmcn 
ja matkapuhelimen vclillc.

6. Puhelun lopettamispainike
Kun puhelu saapuu, hylkcc 
puhelu.
Puhelun aikana, lopeta puhelu.

VAROITUS
Huomioita ajamisesta

Clc kcytc jcrjestelmcc ajon 
aikana. Ajaminen hcirittync voi 
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johtaa auton hallinnan menettc-
miseen, mistc voi seurata onnet-
tomuus, vakavia henkiluvahinkoja 
tai kuolema. Kuljettajan ensisijai-
nen vastuu on auton turvallinen ja 
lain mukainen kcyttu, eikc mitccn 
kcdessc pidettcvic laitteita, 
varusteita tai ajoneuvojcrjestel-
mic, jotka ohjaavat kuljettajan 
huomion pois tcstc vastuusta, 
pidc koskaan kcyttcc auton kcy-
tun aikana.
Vcltc ncytun katsomista ajon 
aikana. Hciriu ajamisen aikana voi 
aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den. Pyscytc auto turvalliseen 
paikkaan ennen kuin kcytct toi-
mintoja, jotka vaativat useita vai-
heita.
Pyscytc autosi ennen kuin kcytct 
matkapuhelinta. Matkapuhelimen 
kcyttu ajon aikana voi aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden. Kcytc 
tarvittaessa Bluetooth Handsfree 
-ominaisuutta puheluiden soitta-
miseen ja pidc puhelut mahdolli-
simman lyhyinc.
Pidc ccnenvoimakkuus riittcvcn 
matalana, jotta kuulet ulkoiset 
ccnet. Ajaminen niin, ettc et kuule 
ulkoisia ccnic, voi aiheuttaa liiken-
neonnettomuuden. Pitkcaikainen 
kuuntelu suurella ccnenvoimak-
kuudella voi aiheuttaa kuulovau-
rion.

VAROITUS
Huomioita jcrjestelmcn kcsittelystc

Clc pura tai muuta jcrjestelmcc. 
Sen tekeminen voi aiheuttaa 
onnettomuuden, tulipalon tai sch-
kuiskun.
Clc anna nesteiden tai vierasesi-
neiden pccstc jcrjestelmccn. Nes-
teet tai vierasesineet voivat 
aiheuttaa myrkyllisic huyryjc, 
tulipalon tai jcrjestelmcn toimin-
tahciriuitc.
Lopeta jcrjestelmcn kcyttu, jos 
siinc ilmenee toimintahciriuitc, 
kuten ei ccntc tai ncyttuc. Jos 
jatkat jcrjestelmcn kcyttuc kun 
siinc on toimintahciriuitc, se voi 
aiheuttaa tulipalon, schkuiskun tai 
jcrjestelmcn vikaantumisen.
Clc kosketa antenniin ukkosen tai 
salamoinnin aikana, koska siitc voi 
seurata schkuisku.

HUOMIO
Jcrjestelmcn kcyttu

Jcrjestelmcn kcyttcminen moot-
torin ollessa kcynnissc. Jcrjestel-
mcn kcyttcminen pitkccn 
moottorin ollessa sammutettuna 
voi aiheuttaa akun tyhjentymisen.
Clc asenna hyvcksymcttumic 
tuotteita. Muiden kuin hyvcksyt-
tyjen tuotteiden kcyttcminen voi 
aiheuttaa virheen jcrjestelmcn 
kcytussc. Takuu ei kata jcrjestel-
mcvirheitc, jotka aiheutuvat 
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hyvcksymcttumien tuotteiden 
asennuksesta.

HUOMIO
Huomioita jcrjestelmcn kcsittelystc

Clc kohdista jcrjestelmccn liiallista 
voimaa. Liiallisen paineen kohdis-
taminen ncyttuun voi vaurioittaa 
LCD-paneelia tai kosketusncyt-
tuc.
Kun puhdistat ncyttuc tai paini-
kepaneelia, varmista, ettc pyscy-
tct moottorin ja kcytct pehmecc, 
kuivaa liinaa. Ncytun tai painikkei-
den pyyhkiminen karkealla kan-
kaalla tai liuottimilla (alkoholi, 
bentseeni, maalin ohenne jne.) voi 
naarmuttaa pintaa tai vahingoit-
taa sitc kemiallisesti.
Jos kytket nestetyyppisen ilman-
raikastimen puhaltimen scleik-
kuun, scleikun pinta voi muuttua 
virtaavan ilman takia.
Jos haluat vaihtaa asennetun lait-
teen paikkaa, kysy asiasta osto-
paikasta tai huoltokeskuksesta. 
Laitteen asentamiseen tai purka-
miseen vaaditaan teknistc asian-
tuntemusta.

HUOMAA
Jos jcrjestelmcssc ilmenee ongel-
mia, ota yhteyttc ostopaikkaan 
tai jclleenmyyjccn.

Tietoviihdejcrjestelmcn vieminen 
schkumagneettiseen ympcris-
tuun voi aiheuttaa kohinahciriuitc.

Jcrjestelmcn kytkeminen pcclle tai 
pois pccltc

Kytke jcrjestelmcn pcclle kcynnis-
tcmcllc moottori.

Jos et halua kcyttcc jcrjestelmcc 
ajon aikana, voit kytkec sen pois 
pccltc painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. Kcytc jcrjes-
telmcc uudelleen painamalla 
[POWER]-painiketta uudelleen.

Kun olet sammuttanut moottorin, 
jcrjestelmc sammuu automaatti-
sesti jonkin ajan kuluttua tai jos kul-
jettajan ovi avataan.

Auton mallista ja teknisistc tie-
doista riippuen jcrjestelmc voi 
sammua heti, kun sammutat 
moottorin.
Kun palaat jcrjestelmccn, aiempi 
tila ja asetukset ovat entisellccn.

VAROITUS
Jotkin toiminnot voivat olla tur-
vallisuussyistc poistettuja kcy-
tustc, kun auto liikkuu. Ne 
toimivat vain, kun auto pyschtyy. 
Pysckui autosi turvalliseen paik-
kaan ennen kuin kcytct niitc.
Lopeta jcrjestelmcn kcyttu, jos 
siinc ilmenee toimintahciriuitc, 
kuten ei ccntc tai ncyttuc. Jos 
jatkat jcrjestelmcn kcyttuc kun 
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siinc on toimintahciriuitc, se voi 
aiheuttaa tulipalon, schkuiskun tai 
jcrjestelmcn vikaantumisen.

HU O MIO
Voit kytkec jcrjestelmcn pcclle kun 
virta-avain on asennossa ACC  tai 
ON . Jcrjestelmcn kcyttcminen 
pitempccn ilman ettc moottori on 
kcynnissc tyhjentcc akun. Jos aiot 
kcyttcc jcrjestelmcc pitkccn, kcyn
nistc moottori.

Ncytun kytkeminen pcclle tai pois 
pccltc

Heijastusten estcmiseksi voit kyt
kec ncytun pois pccltc. Ncyttu voi
daan kytkec pois pccltc vain, kun 
jcrjestelmc on kytketty pcclle.
1. Paina ohjauspaneelin [MENU]-pai

niketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky

viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi Ncyttu pois ja paina 
sitten nuppia.

Kytke ncytun takaisin pcclle 
painamalla mitc tahansa 
ohjauspaneelin painiketta.

Perustoimintoihin tutustuminen

Voit valita kohteen tai scctcc ase
tuksia numeropainikkeilla ja ohjaus
paneelin [TUNE] -nupilla.

Kohteen valitseminen

Numeroidut kohteet

Paina vastaavaa numeropainiketta.

Numeroimattomat kohteet

Valitse haluttu kohde kccntcmcllc 
[TUNE] -nuppia ja paina sitten nup
pia.

Asetusten scctcminen

Sccdc arvoa kiertcmcllc [TUNE]-
nuppia ja tallenna sitten muutokset 
painamalla nuppia.
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Kierrc [TUNE]-nuppia oikealle lisc-
tcksesi arvoa, ja kierrc [TUNE]-nup-
pia vasemmalle vchentccksesi 
arvoa.

Radio

Radion kytkeminen pcclle
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO]-pai-

niketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-

viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi haluamasi radiotilan ja 
paina sitten nuppia.

FM/AM-tila

1. Tcmcnhetkinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Automaattitallennus: Tallenna 
radioasemia esiasetusluetteloon.
Skannaa: Jcrjestelmc etsii radio-
asemia, joilla on vahva radiosig-
naali, ja soittaa kutakin 
radioasemaa noin viiden sekunnin 
ajan.
Ccniasetukset: Voit muuttaa 
ccniin liittyvic asetuksia, kuten 
sijaintia, johon ccni keskittyy, ja 
kunkin alueen lchtutasoa.
- Asema: Valitse sijainti, josta 

ccni keskitetccn autoon. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, valitse 
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haluttu kohta kiertcmcllc 
[TUNE]-nuppia ja paina sitten 
nuppia. Asettaaksesi ccnen 
keskitetysti autoon, valitse 
Keskitc (Keskitys).

- Taajuuskorjain (Scvy): Sccdc 
kunkin ccnenscvytilan lchtu-
taso.

- Nopeudesta riippuva ccnen-
voim.: Aseta ccnenvoimakkuus 
automaattisesti sccdettcvcksi 
ajonopeutesi mukaan.

HUOMAA
Kcytettcvissc olevat vaihtoehdot 
voivat vaihdella automallista tai 
teknisistc tiedoista riippuen.
Jcrjestelmcstc tai autossasi kcy-
tetyn vahvistimen teknisistc tie-
doista riippuen, kcytettcvissc 
olevat valinnat voivat vaihdella.

Tilan kuumapainike: Ncyttcc 
tilanvalintaikkunan, kun [RADIO] -
painiketta painetaan ohjauspa-
neelissa.
Pvm/Aika: Voit muuttaa jcrjestel-
mcn ncytullc nckyvcn pcivcmcc-
rcn ja ajan.
- Aseta pcivc: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc pcivcys.
- Aseta aika: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc kellonaika.
- Ajan muoto: Valitse ajan ncyt-

tcminen 12 tai 24 tunnin muo-
dossa.

- Ncyttu (Virta pois): Ncyttcc 
kellon kun jcrjestelmcn virta on 
kytkettync pois.

Kieli: Voit vaihtaa ncyttukielen.

Voit myus painaa [CLOCK] -paini-
ketta asettaaksesi kellonajan.

FM/AM-tila (RDS:llc)

1. Tcmcnhetkinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Liikennetiedotus: Ota kcyttuun tai 
poista kcytustc liikennetiedotuk-
set. Tiedotukset ja ohjelmat vas-
taanotetaan automaattisesti, kun 
niitc on saatavilla.
Automaattitallennus: Tallenna 
radioasemia esiasetusluetteloon.
Skannaus: Jcrjestelmc etsii radio-
asemia, joiden signaali on vahva, 
ja toistaa jokaista vaihtoehtoa 
noin viisi sekuntia.
Ccniasetukset: Voit muuttaa 
ccniin liittyvic asetuksia, kuten 
sijaintia, johon ccni keskittyy, ja 
kunkin alueen lchtutasoa.
- Asema: Valitse sijainti, josta 

ccni keskitetccn autoon. Valitse 



Tietoviihdejcrjestelmc

165

Radio

Fade (Fader) tai Balance, valitse 
haluttu kohta kiertcmcllc 
[TUNE]-nuppia ja paina sitten 
nuppia. Asettaaksesi ccnen 
keskitetysti autoon, valitse 
Keskitc (Keskitys).

- Taajuuskorjain (Scvy): Sccdc 
kunkin ccnenscvytilan lchtu-
taso.

- Nopeudesta riippuva ccnen-
voim.: Aseta ccnenvoimakkuus 
automaattisesti sccdettcvcksi 
ajonopeutesi mukaan.

HUOMAA
Kcytettcvissc olevat vaihtoehdot 
voivat vaihdella automallista tai 
teknisistc tiedoista riippuen.
Jcrjestelmcstc tai autossasi kcy-
tetyn vahvistimen teknisistc tie-
doista riippuen, kcytettcvissc 
olevat valinnat voivat vaihdella.

Tilan kuumapainike: Ncyttcc 
tilanvalintaikkunan, kun [RADIO] -
painiketta painetaan ohjauspa-
neelissa.
Pvm/Aika: Voit muuttaa jcrjestel-
mcn ncytullc nckyvcn pcivcmcc-
rcn ja ajan.
- Aseta pcivc: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc pcivcys.
- Aseta aika: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc kellonaika.
- Ajan muoto: Valitse ajan ncyt-

tcminen 12 tai 24 tunnin muo-
dossa.

- Ncyttu (Virta pois): Ncyttcc 
kellon kun jcrjestelmcn virta on 
kytkettync pois.

Kieli: Voit vaihtaa ncyttukielen.

Voit myus painaa [CLOCK] -paini-
ketta asettaaksesi kellonajan.

DAB -tila

1. Tcmcnhetkinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Liikennetiedotus: Ota kcyttuun tai 
poista kcytustc liikennetiedotuk-
set. Tiedotukset ja ohjelmat vas-
taanotetaan automaattisesti, kun 
niitc on saatavilla.
Lista: Ncytc kaikki saatavilla ole-
vat radioasemat.
Skannaus: Jcrjestelmc etsii radio-
asemia, joiden signaali on vahva, 
ja toistaa jokaista vaihtoehtoa 
noin viisi sekuntia.
Ccniasetukset: Voit muuttaa 
ccniin liittyvic asetuksia, kuten 
sijaintia, johon ccni keskittyy, ja 
kunkin alueen lchtutasoa.
- Asema: Valitse sijainti, josta 

ccni keskitetccn autoon. Valitse 
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Fade (Fader) tai Balance, valitse 
haluttu kohta kiertcmcllc 
[TUNE]-nuppia ja paina sitten 
nuppia. Asettaaksesi ccnen 
keskitetysti autoon, valitse 
Keskitc (Keskitys).

- Taajuuskorjain (Scvy): Sccdc 
kunkin ccnenscvytilan lchtu-
taso.

- Nopeudesta riippuva ccnen-
voim.: Aseta ccnenvoimakkuus 
automaattisesti sccdettcvcksi 
ajonopeutesi mukaan.

HUOMAA
Kcytettcvissc olevat vaihtoehdot 
voivat vaihdella automallista tai 
teknisistc tiedoista riippuen.
Jcrjestelmcstc tai autossasi kcy-
tetyn vahvistimen teknisistc tie-
doista riippuen, kcytettcvissc 
olevat valinnat voivat vaihdella.

Tilan kuumapainike: Ncyttcc 
tilanvalintaikkunan, kun [RADIO] -
painiketta painetaan ohjauspa-
neelissa.
Pvm/Aika: Voit muuttaa jcrjestel-
mcn ncytullc nckyvcn pcivcmcc-
rcn ja ajan.
- Aseta pcivc: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc pcivcys.
- Aseta aika: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc kellonaika.
- Ajan muoto: Valitse ajan ncyt-

tcminen 12 tai 24 tunnin muo-
dossa.

- Ncyttu (Virta pois): Ncyttcc 
kellon kun jcrjestelmcn virta on 
kytkettync pois.

Kieli: Voit vaihtaa ncyttukielen.

Voit myus painaa [CLOCK] -paini-
ketta asettaaksesi kellonajan.

Radiotilan vaihtaminen
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO]-pai-

niketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-

viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi haluamasi radiotilan ja 
paina sitten nuppia.

Aina kun painat ohjauspyu-
rcssc olevaa [MODE] -paini-
ketta, radiotila vaihtuu FM ▶ 
AM jcrjestyksessc.

HUOMAA
Kun tilan kuumancppcintc ei ole 
valittuna [MENU] ▶ Tilan kuuma-
ncppcin, vaihda radiotilaa paina-
malla ohjauspaneelin [RADIO] -
painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[RADIO] -painiketta, radiotila vaih-
tuu FM ▶ DAB (jos kuuluu varustuk-
seen) ▶ AM jcrjestyksessc.

Kaikkien kcytettcvissc olevien 
radioasemien etsintc

Voit kuunnella kutakin radioasemaa 
muutaman sekunnin ajan testatak-
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sesi vastaanottoa ja valitaksesi 
haluamasi.
1. Paina radion ncytussc ohjauspa-

neelin [MENU]-painiketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-

viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi Skannaus ja paina sit-
ten nuppia.

Jcrjestelmc etsii radioasemia, 
joiden signaali on vahva, ja tois-
taa jokaista asemaa noin viisi 
sekuntia.

3. Kun luydct radioaseman, jota 
haluat kuunnella, paina [TUNE]-
nuppia.

Voit jatkaa valitun aseman 
kuuntelua.

Radioasemien etsiminen

Etsi edellinen tai seuraavat kcytet-
tcvissc oleva radioasema painamalla 
ohjauspaneelin [< SEEK/TRACK >] -
painiketta.

Voit myus painaa ja pitcc [< SEEK/
TRACK >] -painiketta etsicksesi 
taajuuksia nopeasti. Kun vapau-
tat painikkeen, laite valitsee auto-
maattisesti radioaseman, jolla on 
voimakas signaali.

Jos tiedct haluamasi radioaseman 
tarkan taajuuden, vaihda taajuutta 
kiertcmcllc ohjauspaneelin [TUNE]-
nuppia.

Radioasemien tallentaminen

Voit tallentaa suosikkiradioasemasi 
ja kuunnella niitc valitsemalla ne 
esiasetusten luettelosta.

Nykyisen radioaseman tallentami-
nen

Radion kuuntelun aikana, pidc halut-
tua numeropainiketta painettuna 
ohjauspaneelissa.

Kuuntelemasi radioasema lisc-
tccn valitsemasi numeron koh-
dalle.
Tallentaaksesi esiasetusluettelon 
seuraavan sivun, paina [FAV] -pai-
niketta.

HUOMAA
Voit tallentaa enintccn 12 radio-
asemaa jokaisessa tilassa.
Jos valittuun esiasetuspaikkaan 
on jo asema tallennettuna, se 
korvataan juuri kuunneltavalla 
asemalla.
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Automaattitallennustoiminnon 
kcyttu

Voit etsic alueellasi radioasemia, 
joilla on voimakas signaali. Haun 
tulokset voidaan tallentaa auto-
maattisesti esiasetusluetteloon.

Paina radion ncytussc ohjauspa-
neelin [MENU]-painiketta.
Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-
viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi Automaattitallennus ja 
paina sitten nuppia.

Tallennettujen radioasemien kuun-
teleminen

FM/AM-tila
1. Vahvista nykyinen numero radio-

asemalle, jota haluat kuunnella.
Avataksesi esiasetusluettelon 
seuraavan sivun, paina [FAV] -
painiketta.

2. Paina ohjauspaneelista haluttua 
numeropainiketta.

Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa 
asemaa painamalla ohjauspyu-
rcn Up/Down-vipua.

Mediasoitin

Mediasoittimen kcyttcminen

Voit toistaa musiikkia, joka on tal-
lennettu erilaisiin mediatallennus-
laitteisiin, kuten USB-
tallennuslaitteisiin, clypuhelimiin.
1. Yhdistc laite autosi USB-porttiin.

Toisto voi alkaa vclittumcsti 
riippuen laitteesta, jonka olet 
yhdistcnyt jcrjestelmccn.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.

3. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-
viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi haluamasi tilan ja paina 
sitten nuppia.

HUOMAA
Kcynnistccksesi mediasoittimen, 
paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
Voit vaihtaa tilaa myus painamalla 
ohjauspyurcn [MODE] -painiketta 
toistuvasti.
Varmista, ettc ulkoiset USB-lait-
teet yhdistetccn ja irrotetaan, 
kun jcrjestelmcn virta on kat-
kaistu.
Kun tilan kuumancppcintc ei ole 
valittuna [MENU] ▶ Tilan kuuma-
ncppcin, vaihda mediasoitin pai-
namalla ohjauspaneelin [MEDIA] -
painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[MEDIA] -painiketta, mediatila 
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vaihtuu USB ▶ Bluetooth jcrjes-
tyksessc.
Automallista ja teknisistc tie-
doista riippuen kcytettcvissc ole-
vat painikkeet tai auton USB-
portin ulkoncku ja sijainti voivat 
vaihdella.
Clc kytke clypuhelinta tai MP3-
laitetta jcrjestelmccn samaan 
aikaan useilla tavoilla, kuten 
samanaikaisesti USB:n ja Bluetoo-
thin avulla. Ncin tekeminen voi 
aiheuttaa hciriuccnic tai jcrjestel-
mcn toimintahciriun.
Kun yhdistetyn laitteen taajuus-
korjaintoiminto ja jcrjestelmcn 
taajuuskorjaimen (Scvy) asetuk-
set otetaan kcyttuun, tehosteet 
voivat hciritc toisiaan ja johtaa 
ccnen huonontumiseen tai vcc-
ristymiseen. Poista laitteen taa-
juuskorjaintoiminto kcytustc, jos 
se on mahdollista.

USB-tilan kcyttcminen

Voit toistaa mediatiedostoja, jotka 
on tallennettu kannettaville lait-
teille, kuten USB-tallennuslaitteet ja 
MP3-soittimet. Tarkista yhteenso-
pivat USB-tallennuslaitteet ja tie-
dostomccritykset ennen kuin kcytct 
USB-tilaa.

Yhdistc USB-laitteesi auton USB-
porttiin.

Toisto alkaa vclittumcsti.

Paina ohjauspaneelin [MEDIA] -
painiketta ncyttccksesi tilanvalin-
taikkunan, kccnnc [TUNE] -nuppia 
valitaksesi USB ja paina sitten 
nuppia.

1. Tcmcnhetkinen tiedoston numero 
ja tiedostojen mccrc

2. Toistoaika
3. Tietoja tcllc hetkellc toistetta-

vasta kappaleesta

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Luettelo: Avaa tiedostoluettelon.
Kansioluettelo: Avaa kansioluet-
telon.
Tietoja: Ncyttcc tietoja tcllc het-
kellc toistettavasta kappaleesta.
Ccniasetukset: Voit muuttaa 
ccniin liittyvic asetuksia, kuten 
sijaintia, johon ccni keskittyy, ja 
kunkin alueen lchtutasoa.
- Asema: Valitse sijainti, josta 

ccni keskitetccn autoon. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, valitse 
haluttu kohta kiertcmcllc 
[TUNE]-nuppia ja paina sitten 
nuppia. Asettaaksesi ccnen 
keskitetysti autoon, valitse 
Keskitc (Keskitys).
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- Taajuuskorjain (Scvy): Sccdc 
kunkin ccnenscvytilan lchtu-
taso.

- Nopeudesta riippuva ccnen-
voim.: Aseta ccnenvoimakkuus 
automaattisesti sccdettcvcksi 
ajonopeutesi mukaan.

HUOMAA
Kcytettcvissc olevat vaihtoehdot 
voivat vaihdella automallista tai 
teknisistc tiedoista riippuen.
Jcrjestelmcstc tai autossasi kcy-
tetyn vahvistimen teknisistc tie-
doista riippuen, kcytettcvissc 
olevat valinnat voivat vaihdella.

Kappaletiedot (Mediancyttu): 
Valitse tietoja, kuten kansio/tie-
dosto tai esittcjc/otsikko/albumi, 
jotka haluat nchdc toistettaessa 
MP3-tiedostoja.
Tilan kuumapainike: Ncyttcc 
tilanvalintaikkunan, kun [MEDIA] -
painiketta painetaan ohjauspa-
neelissa.
Pvm/Aika: Voit muuttaa jcrjestel-
mcn ncytullc nckyvcn pcivcmcc-
rcn ja ajan.
- Aseta pcivc: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc pcivcys.
- Aseta aika: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc kellonaika.
- Ajan muoto: Valitse ajan ncyt-

tcminen 12 tai 24 tunnin muo-
dossa.

- Ncyttu (Virta pois): Ncyttcc 
kellon kun jcrjestelmcn virta on 
kytkettync pois.

Kieli: Voit vaihtaa ncyttukielen.

Voit myus painaa [CLOCK] -paini-
ketta asettaaksesi kellonajan.

Kelaaminen taaksepcin/eteenpcin

Pidc ohjauspaneelin [< SEEK/TRACK 
>] -painiketta painettuna.

Voit myus tyuntcc ja pitcc 
ohjauspyurcn Ylus/alas-vipua.

Nykyisen toiston aloittaminen 
uudelleen

Kun kappale on toistunut 2 sekuntia, 
paina ohjauspaneelissa [< SEEK/
TRACK] -painiketta.

Voit myus tyuntcc ohjauspyurcn 
Ylus -vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toistaminen

Toistaaksesi edellisen kappaleen 
ohjauspaneelista tcmcnhetkisen 
kappaleen ensimmcisten kahden 
sekunnin aikana, paina [< SEEK/
TRACK] -painiketta. Toistaaksesi 
seuraavan kappaleen, paina ohjaus-
paneelin [SEEK/TRACK >] -paini-
ketta.

Jos toisto on jatkunut pitempccn 
kuin kaksi sekuntia, paina ohjaus-
paneelin [< SEEK/TRACK] -paini-
ketta kaksi kertaa toistaaksesi 
edellisen kappaleen.
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Voit myus tyuntcc ohjauspyurcn 
Ylus/alas-vipua.

HUOMAA
Paina ohjauspaneelin [MENU] -paini-
ketta ncyttccksesi tilanvalintaikku-
nan, kccnnc [TUNE] -nuppia 
hakeaksesi haluamasi kappaleen ja 
paina sitten nuppia toistaaksesi tie-
doston.

Jatkuva toisto

Paina ohjauspaneelin [1 RPT] -paini-
ketta. Jatkuvan uudelleentoiston tila 
vaihtuu aina, kun painat sitc. Valitun 
tilan kuvake nckyy ncytullc.

Toisto satunnaisessa jcrjestyk-
sessc

Paina ohjauspaneelin [2 SHFL] -pai-
niketta. Satunnaistoistotila kytkey-
tyy pcclle tai pois pccltc aina, kun 
painat sitc. Kun otat satunnaistois-
totilan kcyttuun, valitun tilan kuvake 
nckyy ncytullc.

Kansioiden haku
1. Paina ohjauspaneelin [MENU]-pai-

niketta.
2. Siirry kansioluettelossa halua-

maasi kansioon ja paina sitten 
[TUNE] -nuppia.

Valitun kansion ensimmcinen 
kappale toistetaan.

HUOMIO
Kcynnistc autosi moottori ennen 
kuin yhdistct USB-laitteen jcrjes-
telmccn. Moottorin kcynnistcmi-
nen USB-laite yhdistettync 
jcrjestelmccn voi vaurioittaa USB-
laitetta.
Varo staattista schkuc kun yhdis-
tct tai irrotat USB-laitetta. Staat-
tinen varaus voi aiheuttaa 
jcrjestelmcn toimintahciriuitc.
Varo, ettei kehosi tai ulkoiset esi-
neet osu USB-porttiin. Ncin teke-
minen voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai jcrjestelmcn 
toimintahciriun.
Clc yhdistc ja irrota USB-liitintc 
toistuvasti lyhyen ajan kuluessa. 
Ncin tekeminen voi aiheuttaa vir-
heen laitteessa tai jcrjestelmcn 
toimintahciriun.
Clc kcytc USB-laitetta muuhun 
tarkoitukseen kuin tiedostojen 
toistamiseen. Lataukseen tai lcm-
mitykseen tarkoitettujen USB-
laitteiden kcyttu voi johtaa huo-
noon suorituskykyyn tai jcrjestel-
mcn toimintahciriuihin.

HUOMAA
Kun yhdistct USB-tallennuslait-
teen, clc kcytc jatkokaapelia. 
Yhdistc se suoraan USB-porttiin. 
Jos kcytct USB-keskitintc tai jat-
kokaapelia, laitetta ei ehkc tun-
nisteta.
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Aseta USB-liitin kokonaan USB-
porttiin. Jos ncin ei tehdc, seu-
rauksena voi olla yhteysvirhe.
Kun yhdistct USB-tallennuslait-
teen, voi kuulua hciriuccnic.
Jcrjestelmc pystyy toistamaan 
vai vakiomuodossa koodattuja 
tiedostoja.
Seuraavia USB-laitteita ei ehkc 
tunnisteta tai ne eivct toimi 
oikein:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunnisteta 

siirrettcvcksi levyksi
USB-laitetta ei ehkc tunnisteta 
sen tilasta riippuen.
Jotkin USB-laitteet eivct ehkc ole 
yhteensopivia jcrjestelmcsi 
kanssa.
USB-laitteen tyypistc, kapasitee-
tista tai tiedostomuodosta riip-
puen USB-laitteen tunnistusaika 
voi olla pitempi.
Kuvien ja videoiden toistoa ei 
tueta.

Bluetooth

Bluetooth-laitteiden yhdistcminen

Bluetooth on lyhyen kantaman lan-
gaton verkkotekniikka. Bluetooth-
yhteyden avulla voit yhdistcc lchellc 
olevat mobiililaitteet ja lchettcc ja 
vastaanottaa tietoja langattomasti 
yhdistettyjen laitteiden vclillc. Sen 
avulla voit kcyttcc laitteitasi tehok-
kaasti.

Jos haluat kcyttcc Bluetoothia, 
sinun on ensin kytkettcvc jcrjestel-
mccn Bluetooth-yhteensopiva laite, 
kuten matkapuhelin tai MP3-soitin. 
Varmista, ettc yhdistettcvc laite 
tukee Bluetoothia.

VAROITUS
Pysckui autosi turvalliseen paik-
kaan ennen kuin yhdistct Blue-
tooth-laitteita. Hciriut ajamisen 
aikana voivat aiheuttaa liikenneon-
nettomuuden ja johtaa henkiluva-
hinkoihin tai kuolemaan.

HUOMAA
Voit kcyttcc jcrjestelmcsscsi vain 
Bluetoothin hands-free- ja ccnio-
minaisuuksia. Yhdistc mobiililaite, 
joka tukee molempia ominaisuuk-
sia.
Jotkin Bluetooth-laitteet voivat 
aiheuttaa tietoviihdejcrjestelmcn 
toimintahciriuitc tai aiheuttaa 
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hciriuccnic. Laitteen scilytys toi-
sessa paikassa voi tcssc tapauk-
sessa ratkaista ongelman.
Yhdistetystc Bluetooth-lait-
teesta tai matkapuhelimesta riip-
puen, toista ja satunnainen 
jcrjestys -toimintoja ei ehkc 
tueta.
Jos jcrjestelmc ei ole vakaa auton 
ja Bluetooth-laitteen tiedonsiirto-
virheen vuoksi, poista laitepariksi 
liitettyjen laitteiden yhdistcminen, 
ja muodosta se uudelleen.
Jos Bluetooth-yhteys ei ole 
vakaa, kokeile ncitc vaiheita yrit-
tccksesi uudelleen.
1. Poista Bluetooth kcytustc ja 

ota se uudelleen kcyttuun lait-
teessa. Yhdistc sitten laite 
uudelleen.

2. Kytke laite pois pccltc ja takai-
sin pcclle. Yhdistc se sitten 
takaisin.

3. Poista paristo laitteesta, ja 
aseta se takaisin. Kytke sitten 
laite pcclle ja yhdistc se takai-
sin.

4. Poista sekc jcrjestelmcn ettc 
laitteen Bluetooth-laiteparilii-
toksen rekisteruinti, ja rekiste-
rui ja kytke laitteet sitten 
uudelleen.

Bluetooth-yhteys ei ole kcytettc-
vissc, kun laitteen Bluetooth-toi-
minto on kytketty pois pccltc. 
Varmista, ettc kytket pcclle lait-
teen Bluetooth-toiminnon.

Laitteiden liittcminen laitepariksi 
jcrjestelmcsi kanssa

Liscc laite jcrjestelmcn Bluetooth-
laitteiden luetteloon Bluetooth-
yhteyttc varten liittcmcllc laite 
ensin laitepariksi jcrjestelmcn 
kanssa. Voit rekisteruidc enintccn 
viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelista [PHONE] -

painiketta ja valitse sitten Puhe-
linasetukset ▶ Liscc uusi laite.

Jos liitct laitetta jcrjestelmccsi 
laitepariksi ensimmcistc kertaa, 
voit myus painaa ohjauspanee-
lin Soita/vastaa-painiketta.

2. Aktivoi Bluetooth sillc Bluetooth-
laitteella, johon haluat muodos-
taa yhteyden, etsi se auton jcr-
jestelmcstc, ja valitse se sitten.

Tarkista jcrjestelmcn Blue-
tooth-nimi, joka nckyy jcrjes-
telmcncytun uudessa 
rekisteruinti-ponnahdusikku-
nassa.

3. Vahvista yhteys antamalla tai 
vahvistamalla pccsyavain.

Jos avainkoodin syuttuncyttu 
tulee nckyviin Bluetooth-lait-
teen ncytulle, kirjoita avain 
0000 , joka nckyy jcrjestelmc-
ncytullc.
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Jos 6-numeroinen pccsykoodi 
ncytetccn Bluetooth-laitteen 
ncytussc, niin varmista, ettc 
Bluetooth-laitteessa nckyvc 
Bluetooth-pccsykoodi on sama 
kuin jcrjestelmcncytussc oleva 
koodi, ja vahvista yhteys lait-
teesta.

HUOMAA
Tcmcn kcsikirjan kuva on vain esi-
merkki. Tarkista jcrjestelmcsi 
ncytustc tarkka auton nimi ja 
Bluetooth-laitenimi.
Oletuspccsyavain on 0000 .
Jcrjestelmcn yhdistcminen lait-
teeseen voi kestcc hetken, kun 
annat jcrjestelmcn kcyttcc lai-
tetta. Kun yhteys muodostuu, 
Bluetooth-tilakuvake nckyy ncy-
tun ylcosassa.
Voit vaihtaa kcyttuoikeusasetuk-
sia matkapuhelimen Bluetooth-
asetusvalikon kautta. Katso lisc-
tietoja matkapuhelimesi kcyttcjcn 
oppaasta.
Rekisterui uusi laite toistamalla 
vaiheet 1 3.
Jos kcytct automaattista Blue-
tooth-yhteystoimintoa, puhelu 
voidaan siirtcc auton handsfree-
laitteeseen, kun vastaanotat 
puhelun auton lchellc sen moot-
torin ollessa pccllc. Jos et halua, 
ettc jcrjestelmc kytkeytyy lait-
teeseen automaattisesti, poista 
Bluetooth kcytustc laitteessasi.

Kun laite on yhdistetty jcrjestel-
mccn Bluetoothin kautta, lait-
teen akku saattaa purkautua 
normaalia nopeammin.

Laitepariksi liitetyn laitteen yhdis-
tcminen

Kcytc Bluetoothia jcrjestelmcsscsi 
yhdistcmcllc laitepariksi liitetty laite 
jcrjestelmccn. Jcrjestelmcsi voi 
muodostaa yhteyden vain yhteen 
laitteeseen kerrallaan.
1. Paina ohjauspaneelista [PHONE] -

painiketta ja valitse sitten Puhe-
linasetukset ▶ Laiteparit.

Jos yhdistettyc laitetta ei ole, 
paina Soita/vastaa-painiketta 
ohjauspyurcssc.

2. Kierrc [TUNE] -nuppia valitaksesi 
laitteen, johon muodostetaan 
yhteys, ja paina sitten nuppia.

Jos toinen laite on jo yhdistet-
tync jcrjestelmccsi, katkaise 
sen yhteys. Valitse yhdistetty 
laite yhteyden katkaisemiseksi.

HUOMAA
Jos yhteys katkeaa, koska laite on 
yhteysalueen ulkopuolella tai 
tapahtuu laitevirhe, yhteys palau-
tetaan automaattisesti, kun laite 
siirtyy yhteysalueelle tai virhe 
korjataan.
Automaattisen yhteysprioritee-
tin mukaan yhteyden muodostus 
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laitteeseen voi kestcc jonkin 
aikaa.

Laitteen irrottaminen

Jos haluat lopettaa Bluetooth-lait-
teen kcytun tai kytkec toisen lait-
teen, irrota tcllc hetkellc kytketty 
laite.
1. Paina ohjauspaneelista [PHONE] -

painiketta ja valitse sitten Puhe-
linasetukset ▶ Laiteparit.

2. Kierrc [TUNE] -nuppia valitaksesi 
nyt yhdistetyn laitteen, ja paina 
sitten nuppia.

3. Paina [1 RPT] -painiketta valitak-
sesi Kyllc.

Laitepariksi liitettyjen laitteiden 
poistaminen

Jos et encc halua Bluetooth-laitteen 
pariliitosta tai haluat yhdistcc 
uuden laitteen, kun Bluetooth-lait-
teiden luettelo on tcynnc, poista lai-
tepariksi liitetyt laitteet.
1. Paina ohjauspaneelista [PHONE] -

painiketta ja valitse sitten Puhe-
linasetukset ▶ Poista laitteet.

2. Kierrc [TUNE] -nuppia valitaksesi 
laitteen, joka poistetaan, ja paina 
sitten nuppia.

3. Paina [1 RPT] -painiketta valitak-
sesi Kyllc.

HUOMAA
Kun poistat laitepariksi liitetyn 
laitteen, myus jcrjestelmccn tal-

lennettu puheluhistoria ja yhteys-
tiedot poistetaan.
Voit kcyttcc poistettua laitetta 
uudelleen yhdistcmcllc laitteen 
uudelleen laitepariksi.

Bluetooth-ccnentoistolaitteen 
kcyttcminen

Liitettyyn Bluetooth-ccnentoisto-
laitteeseen tallennettua musiikkia 
voi kuunnella auton kaiuttimien 
kautta.
1. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-

painiketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee ncky-

viin, kccnnc [TUNE] -scctunuppia 
valitaksesi Bluetooth audio ja 
paina sitten nuppia.

1. Tietoja tcllc hetkellc toistetta-
vasta kappaleesta

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU] -
painiketta.

Ccniasetukset: Voit muuttaa 
ccniin liittyvic asetuksia, kuten 
sijaintia, johon ccni keskittyy, ja 
kunkin alueen lchtutasoa.
- Asema: Valitse sijainti, josta 

ccni keskitetccn autoon. Valitse 
Fade (Fader) tai Balance, valitse 
haluttu kohta kiertcmcllc 
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[TUNE]-nuppia ja paina sitten 
nuppia. Asettaaksesi ccnen 
keskitetysti autoon, valitse 
Keskitc (Keskitys).

- Taajuuskorjain (Scvy): Sccdc 
kunkin ccnenscvytilan lchtu-
taso.

- Nopeudesta riippuva ccnen-
voim.: Aseta ccnenvoimakkuus 
automaattisesti sccdettcvcksi 
ajonopeutesi mukaan.

HUOMAA
Kcytettcvissc olevat vaihtoehdot 
voivat vaihdella automallista tai 
teknisistc tiedoista riippuen.
Jcrjestelmcstc tai autossasi kcy-
tetyn vahvistimen teknisistc tie-
doista riippuen, kcytettcvissc 
olevat valinnat voivat vaihdella.

Tilan kuumapainike: Ncyttcc 
tilanvalintaikkunan, kun [MEDIA] -
painiketta painetaan ohjauspa-
neelissa.
Pvm/Aika: Voit muuttaa jcrjestel-
mcn ncytullc nckyvcn pcivcmcc-
rcn ja ajan.
- Aseta pcivc: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc pcivcys.
- Aseta aika: Aseta jcrjestelmcn 

ncytullc ncytettcvc kellonaika.
- Ajan muoto: Valitse ajan ncyt-

tcminen 12 tai 24 tunnin muo-
dossa.

- Ncyttu (Virta pois): Ncyttcc 
kellon kun jcrjestelmcn virta on 
kytkettync pois.

Kieli: Voit vaihtaa ncyttukielen.

Voit myus painaa [CLOCK] -paini-
ketta asettaaksesi kellonajan.

Toiston tauottaminen/jatkaminen

Keskeytc toisto painamalla ohjaus-
paneelin [TUNE]-nuppia. Jatkaaksesi 
toistoa paina [TUNE]-nuppia uudel-
leen.

Voit myus painaa ohjauspyurcn 
mykistyspainiketta (Mute).

Jatkuva uudelleentoisto

Paina ohjauspaneelin [1 RPT] -paini-
ketta. Jatkuvan uudelleentoiston tila 
vaihtuu aina, kun painat sitc. Valitun 
tilan kuvake nckyy ncytullc.

Toisto satunnaisessa jcrjestyk-
sessc

Paina ohjauspaneelin [2 SHFL] -pai-
niketta. Satunnaistoistotila kytkey-
tyy pcclle tai pois pccltc aina, kun 
painat sitc. Kun otat satunnaistois-
totilan kcyttuun, valitun tilan kuvake 
nckyy ncytullc.

HUOMAA
Toiston scctimet voivat vaihdella 
kcytetyn liitetyn Bluetooth-lait-
teen, matkapuhelimen tai kcyttc-
mcsi soittimen mukaan.
Kcyttcmcstcsi musiikkisoitti-
mesta riippuen suoratoistoa ei 
ehkc tueta.
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Yhdistetystc Bluetooth-lait-
teesta tai matkapuhelimesta riip-
puen, toista ja satunnainen 
jcrjestys -toimintoja ei ehkc 
tueta.
Jos Bluetooth-puhelinta kcyte-
tccn musiikin toistamiseen ja se 
vastaanottaa tai soittaa puhelun, 
musiikki pyschtyy.
Saapuvan puhelun vastaanotta-
minen tai lchtevcn puhelun soit-
taminen Bluetooth-ccnentoiston 
aikana voi aiheuttaa ccnihciriuitc.
Jos kcytct Bluetooth-puhelintilaa 
Bluetooth-ccnentoiston aikana, 
toisto ei vclttcmcttc jatku auto-
maattisesti puhelun lopettamisen 
jclkeen kytketyn matkapuheli-
men mukaan.
Kappaleen vaihtaminen ylus/alas 
Bluetooth-ccnentoiston aikana 
voi aiheuttaa poksahdusccnic 
joissakin matkapuhelimissa.
Kelaamista taaksepcin/eteenpcin 
ei ole tuettu Bluetooth-ccnen-
toistotilassa.
Soittolistatoimintoa ei tueta Blue-
tooth-ccnentoistotilassa.
Jos Bluetooth-laitteen yhteys 
katkeaa, Bluetooth-ccnentoisto-
tila loppuu.

Bluetooth-puhelimen kcyttcminen

Bluetoothin avulla voit kcyttcc 
puhelinta kcdet vapaana. Tarkastele 
puhelutietoja jcrjestelmcruudulla ja 
soita sekc vastaanota puheluita tur-

vallisesti ja kctevcsti auton sisccn-
rakennetun mikrofonin ja 
kaiuttimien avulla.

VAROITUS
Pysckui autosi turvalliseen paik-
kaan ennen kuin yhdistct Blue-
tooth-laitteita. Hciriut ajamisen 
aikana voivat aiheuttaa liiken-
neonnettomuuden ja johtaa hen-
kiluvahinkoihin tai kuolemaan.
Clc koskaan valitse puhelinnume-
roa tai nosta matkapuhelintasi 
ylus ajon aikana. Matkapuhelimen 
kcyttu voi viedc huomion pois, jol-
loin ulkoisten olosuhteiden tun-
nistaminen on vaikeaa ja kykyc 
selviytyc odottamattomissa 
tilanteissa heikentyy, mitkc syyt 
voivat johtaa onnettomuuteen. 
Kcytc tarvittaessa Bluetooth 
Handsfree -ominaisuutta puhelui-
den soittamiseen ja pidc puhelut 
mahdollisimman lyhyinc.

HUOMAA
Et voi kcyttcc puhelinncyttuc, jos 
matkapuhelinta ei ole kytkettync. 
Voit kcyttcc Bluetooth-puhelin-
toimintoa yhdistcmcllc matkapu-
helimen jcrjestelmccn.
Bluetooth-handsfree-toiminto ei 
ehkc toimi, kun olet poistumassa 
matkapuhelinpalvelun peitto-
alueelta, kuten tunnelissa, 
metrolla tai vuoristoisella alueella.
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Puhelun laatu voi heiketc seuraa-
vista ympcristuolosuhteista joh-
tuen:
- Matkapuhelimen vastaanotto 

on huono.
- Auton sisctiloissa on meluisaa.
- Matkapuhelin on sijoitettu 

lchelle metalliesineitc, kuten 
juomatulkkic

Yhdistetystc matkapuhelimesta 
riippuen Bluetooth-handsfree-
laitteen ccnenvoimakkuus ja 
ccnenlaatu voivat vaihdella.

Puhelun soittaminen

Jos matkapuhelimesi on kytketty 
jcrjestelmccn, voit soittaa puhelun 
valitsemalla nimen puheluhistorias-
tasi tai yhteystietoluettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta.
Vaihtoehtoisesti paina ohjaus-
pyurcllc olevaa Call/Answer-
painiketta.

2. Valitse puhelinnumero.
Voit valita puhelinnumeron suo-
sikkiluettelostasi valitsemalla 
Suosikit.
Valitse puhelinnumero puhelu-
historiasta valitsemalla kohta 
Call history.
Jos haluat valita puhelinnume-
ron yhteysluettelosta, joka on 
ladattu yhdistetystc matkapu-
helimesta, valitse Contacts.

3. Lopeta puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2 SHFL] -painikkeella.

Vaihtoehtoisesti paina ohjaus-
pyurcstc puhelun lopetuspaini-
ketta.

Suosikit-luettelon rekisteruiminen

Voit kcyttcc Bluetoothia helpom-
min hands-free -puheluihin, rekiste-
ruimcllc suosikkipuhelinnumerosi.
1. Kccnnc puhelinncytussc ohjaus-

paneelin [TUNE] -nuppia valitak-
sesi Suosikit ja paina sitten 
nuppia.

2. Valitse [MENU] ▶ Liscc suosik-
keja.

3. Paina [1 RPT] -painiketta ja 
valitse haluamasi puhelinnumero.

Suosikit-luettelon kcyttcminen
1. Kccnnc puhelinncytussc ohjaus-

paneelin [TUNE] -nuppia valitak-
sesi Suosikit ja paina sitten 
nuppia.

2. Kccnnc [TUNE] -nuppia valitak-
sesi halutun yhteystiedon, ja 
paina sitten nuppia soittaaksesi 
puhelun.

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Liscc suosikkeja: Liscc usein kcy-
tetty puhelinnumero suosikkeihin.
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Poista kohteita: Poista valittu 
kohde suosikeista.
Poista kaikki: Poistaa kaikki koh-
teet suosikeista.

HUOMAA
Voit rekisteruidc enintccn 20 suo-
sikkia kullekin laitteelle.
Sinun on ensin ladattava yhteys-
tiedot jcrjestelmccn suosikkien 
rekisteruimiseksi.
Matkapuhelimeen tallennettua 
suosikkiluetteloa ei ladata jcrjes-
telmccn.
Vaikka matkapuhelimen yhteys-
tietoja muokataan, jcrjestelmcn 
suosikkeja ei muokata automaat-
tisesti. Poista ja liscc kohde suo-
sikkeihin uudelleen.
Kun yhdistct uuden matkapuheli-
men, edellisellc matkapuheli-
melta asetettuja suosikkeja ei 
ncytetc, mutta ne pysyvct jcrjes-
telmcsscsi, kunnes poistat edelli-
sen puhelimen laiteluettelosta.

Puheluhistorian kcyttcminen
1. Kccnnc puhelinncytussc ohjaus-

paneelin [TUNE] -nuppia valitak-
sesi Puheluhistoria ja paina sitten 
nuppia.

2. Kccnnc [TUNE] -nuppia valitak-
sesi halutun merkinncn, ja paina 
sitten nuppia soittaaksesi puhe-
lun.

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta:

Lataa: Lataa puheluhistoriasi.
Kaikki puhelut: Ncytc kaikki puhe-
lutiedot.
Soitetut puhelut: Ncytc vain vali-
tut puhelut.
Vastaanotetut puhelut: Ncytc 
vain vastaanotetut puhelut.
Vastaamattomat puhelut: Ncytc 
vain vastaamattomat puhelut.

HUOMAA
Jotkin matkapuhelimet eivct tue 
lataustoimintoa.
Puheluhistoriaan pccsee vain 
puheluhistorian lataamisen jcl-
keen, kun matkapuhelin on kyt-
ketty jcrjestelmccn.
Puhelut estetyistc numeroista 
eivct tallennu puheluhistorian 
luetteloon.
Enintccn 50 puhelutietoa lada-
taan yksittcistc luetteloa kohden.
Puhelun kestoa ja aikatietoja ei 
ncytetc jcrjestelmcn ncytullc.
Kcyttuoikeus vaaditaan puhelu-
historian lataamiseen matkapu-
helimesta. Kun yritct ladata 
tietoja, sinun on ehkc sallittava 
lataus matkapuhelimesta. Jos 
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lataus epconnistuu, tarkista mat-
kapuhelimen ncyttu mahdollisten 
matkapuhelimen kcyttuoikeus-
asetuksiin liittyvcn ilmoituksen 
varalta.
Kun lataat yhteystietojasi, puhe-
luhistoriasi ja kaikki vanhat tiedot 
poistetaan.

Yhteystietoluettelon kcyttcminen
1. Kccnnc puhelinncytussc ohjaus-

paneelin [TUNE] -nuppia valitak-
sesi Yhteystiedot ja paina sitten 
nuppia.

2. Kierrc [TUNE] -nuppia valitaksesi 
halutun merkkiryhmcn, ja paina 
sitten nuppia.

3. Kccnnc [TUNE] -nuppia valitak-
sesi halutun yhteystiedon, ja 
paina sitten nuppia soittaaksesi 
puhelun.

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU] -
painiketta:

Lataa: Lataa matkapuhelimen 
yhteystiedot.

HUOMAA
Yhteystietoja voidaan katsella 
vain, kun Bluetooth-laite on 
yhdistetty.

Vain tuetussa muodossa olevia 
yhteystietoja voidaan ladata ja 
ncyttcc Bluetooth-laitteesta. 
Yhteystiedot joistakin sovelluk-
sista eivct tule mukaan.
Laitteeltasi voidaan ladata enin-
tccn 2000 yhteystietoa.
Jotkin matkapuhelimet eivct tue 
lataustoimintoa.
Jotkut ladatut yhteystiedot voivat 
kadota jcrjestelmcn mccrityksistc 
riippuen.
Sekc puhelimeen ettc SIM-kortille 
tallennetut yhteystiedot lada-
taan. Joissakin matkapuhelimissa 
SIM-kortilla olevia yhteystietoja ei 
voi ladata.
Yhteystiedon nimessc kcytetyt 
erikoismerkit ja numerot eivct 
vclttcmcttc ncy oikein.
Kcyttuoikeus vaaditaan yhteys-
tietojen lataamiseen matkapuhe-
limesta. Kun yritct ladata tietoja, 
sinun on ehkc sallittava lataus 
matkapuhelimesta. Jos lataus 
epconnistuu, tarkista matkapu-
helimen ncyttu mahdollisten 
matkapuhelimen kcyttuoikeus-
asetuksiin liittyvcn ilmoituksen 
varalta.
Matkapuhelimen tyypistc tai 
tilasta riippuen lataus voi viedc 
pitempccn.
Kun lataat yhteystietojasi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.
Et voi muokata tai poistaa yhte-
ystietojasi jcrjestelmcstc.
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Kun yhdistct uuden matkapuheli-
men, edelliseltc matkapuhelimelta 
ladattuja yhteystietoja ei ncytetc, 
mutta ne pysyvct jcrjestelmcs-
scsi, kunnes poistat edellisen 
puhelimen laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen

Kun saapuu puhelu, jcrjestelmcn 
ncytulle tulee saapuvan puhelun 
ilmoituksen ponnahdusikkuna.

Vastaa puheluun painamalla ohjaus-
paneelin [1 RPT] -painiketta.

Vaihtoehtoisesti paina ohjauspyu-
rcn Soita/vastaa-painiketta.

Hylkcc puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2 SHFL] -painiketta.

Vaihtoehtoisesti paina ohjauspyu-
rcstc puhelun lopetuspainiketta.

HUOMAA
Matkapuhelimen tyypistc riippuen 
puhelun hylkccmistc ei ehkc 
tueta.
Kun matkapuhelimesi on kyt-
ketty jcrjestelmccn, puheluccni 
voidaan lchettcc auton kaiutti-
mien kautta myus sen jclkeen, 
kun poistut autosta, jos puhelin on 
yhteysalueella. Lopeta yhteys 

irrottamalla laite jcrjestelmcstc 
tai poista Bluetooth kcytustc lait-
teessa.

Valintojen kcyttu puhelun aikana

Puhelun aikana ncet alla nckyvcn 
puheluncytun. Suorita haluamasi 
toiminto painamalla painiketta.

Siirrc puhelu matkapuhelimeesi pai-
namalla ohjauspaneelin [1 RPT] -
painiketta.

Vaihtoehtoisesti paina ohjauspyu-
rcn Soita/vastaa-painiketta pit-
kccn.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2 SHFL] -painikkeella.

Vaihtoehtoisesti paina ohjauspyu-
rcstc puhelun lopetuspainiketta.

Kcytc seuraavia valikon toimintoja 
painamalla ohjauspaneelin [MENU] -
painiketta:

Mikrofonin ccnenvoimakkuus 
(Lchtevc ccnenvoimakkuus): 
Sccdc mikrofonin ccnenvoimak-
kuutta tai sammuta mikrofoni, 
jotta toinen osapuoli ei kuule 
sinua.
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HUOMAA
Jos soittajan tiedot on tallennettu 
yhteystietoluetteloosi, soittajan 
nimi ja puhelinnumero nckyvct. 
Jos soittajan tietoja ei ole tallen-
nettu yhteystietoluetteloosi, vain 
soittajan puhelinnumero nckyy.
Bluetooth-puhelun aikana et voi 
siirtyc mihinkccn muuhun ncyt-
tuun, kuten ccnincyttuun tai ase-
tusncyttuun.
Matkapuhelimen tyypistc riippuen 
puhelun laatu voi vaihdella. Jois-
sakin puhelimissa puheesi ei ehkc 
kuulu yhtc hyvin toiselle osapuo-
lelle.
Matkapuhelimen tyypistc riippuen 
puhelinnumeroa ei ehkc ncytetc.
Matkapuhelimen tyypistc riippuen 
puhelun siirtoa ei ehkc tueta.

Jcrjestelmcn tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet tulevat nckyviin ncy-
tun ylcosaan ncyttcmccn jcrjestel-
mcn nykyisen tilan.

Tutustu tilakuvakkeisiin, jotka tule-
vat nckyviin suorittaessasi tiettyjc 
toimintoja tai toimintoja, sekc niiden 
merkityksiin.

Bluetooth

Kuvake Kuvaus

Yhdistetyn Bluetooth-lait-
teen pariston varaus

Bluetoothin kautta yhdis-
tetty matkapuhelin tai 
ccnentoistolaite

Bluetooth-puhelu kcynnissc

Mikrofoni kytketty pois 
pccltc Bluetooth-puhelun 
aikana

Puheluhistorian lataaminen 
matkapuhelimelta, joka on 
kytketty jcrjestelmccn 
Bluetoothin kautta

Yhteystietojen lataaminen 
matkapuhelimelta, joka on 
kytketty jcrjestelmccn 
Bluetoothin kautta
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Signaalin vahvuus

HUOMAA
Ncytullc nckyvc akun varaus voi 
poiketa yhdistetyssc laitteessa 
ncytettcvcstc akun varauksesta.
Ncytullc ncytetty signaalin voi-
makkuus voi poiketa yhdiste-
tyssc matkapuhelimessa 
nckyvcstc signaalin voimakkuu-
desta.
Auton mallista ja teknisistc tie-
doista riippuen joitakin tilakuvak-
keita ei ehkc ncytetc.

Jcrjestelmcn tekniset tiedot

USB

Tuetut ccniformaatit
Ccnitiedoston tekniset tiedot
- WAVeform-ccniformaatti
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 7.X/

8.X
Bittinopeudet
- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/

64/80/96/112/128/160/192/
224/256/320 kb/s

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kb/s

- MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kb/s

- WMA (korkea taajuusalue): 48/
64/80/96/128/160/192 kb/s

Bittic per ncyte
- WAV (PCM(Stereo)): 24-bittinen
- WAV (IMA ADPCM): 4-bittinen
- WAV (MS ADPCM): 4-bittinen
Ncytteenottotaajuus
- MPEG1: 44100/48000/32000 

Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 

Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 

Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz
Kansioiden/tiedostojen nimien 
enimmcispituus (perustuu Uni-

Kuvake Kuvaus

Bluetoothin kautta yhdiste-
tyn matkapuhelimen sig-
naalin voimakkuus
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code:iin): 40 englantilaista tai 
korealaista kirjoitusmerkkic
Tuetut merkit kansion/tiedoston 
nimissc (unicode-tuki): 2604 
korean kielen merkkic, 94 alfanu-
meerista merkkic 4888 yleistc kii-
nan kielen merkkic, 986 
erikoismerkkic
Kansioiden enimmcismccrc: 1 
000
Tiedostojen enimmcismccrc: 5 
000

HUOMAA
Tiedostoja, jotka eivct ole tuettua 
muotoa, ei ehkc tunnisteta tai 
toisteta, tai niiden tietoja, kuten 
tiedostonimi, ei vclttcmcttc ncy-
tetc oikein.
Jcrjestelmc tunnistaa vain tiedos-
tot, joiden tarkenne on .mp3/
.wma/.wav. Jos tiedosto ei ole 
tuettua muotoa, muuta tiedos-
ton muoto uusimmalla koodaus-
ohjelmistolla.
Laite ei tue DRM (Digital Rights 
Management) -lukittuja tiedos-
toja.
Pakatuilla MP3/WMA-tiedostoilla 
ja WAV-tiedostoilla ccnen laatu 
riippuu bittinopeudesta. (Musiikki-
tiedostoissa, joiden bittinopeus on 
suurempi, on parempi ccnen-
laatu.)
Kansio- tai tiedostonimissc olevat 
japanilaiset tai yksinkertaistetut 

kiinalaiset merkit eivct ehkc ncy 
oikein.

Tuetut USB-tallennuslaitteet
Tavua/sektori: 64 kilotavua tai 
vchemmcn
Jcrjestelmcn alustus: FAT12/16/
32 (suositeltu), exFAT/NTFS

HUOMAA
Toiminta taataan vai metallikuori-
tyyppisille USB-tallennuslaitteille, 
joissa on pistokeliitcntc.
- USB-tallennuslaitteita, joissa on 

muovipistoke, ei ehkc tunnis-
teta.

- Muistikorttityyppisic USB-tal-
lennuslaitteita, kuten CF-kortti 
tai SD-kortti, ei ehkc tunnis-
teta.

USB-kiintolevyjc ei ehkc tunnis-
teta.
Kun kcytct suuren kapasiteetin 
USB-tallennuslaitetta, jolla on 
useita loogisia asemia, vain 
ensimmciseen asemaan tallenne-
tut tiedostot tunnistetaan.
Jos jokin sovellusohjelma lada-
taan USB-tallennuslaitteelle, sen 
mediatiedostot eivct ehkc toistu.
Kcytc USB 2.0 -laitteita parem-
man yhteensopivuuden saavutta-
miseksi.
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Tavaramerkit

Bluetooth
Bluetooth-teholuokka 2: -6 ... 4 
dBm
Antenniteho: Maks. 3 mW
Taajuusalue: 2400 2483,5 MHz
Bluetooth-korjaus-RAM-ohjel-
mistoversio: 1

Tavaramerkit

Muut tavaramerkit ja kauppanimet 
ovat omistajiensa omaisuutta.

Bluetooth- -sanamerkki ja logot 
ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omista-
mia rekisteruityjc tavaramerk-
kejc, joita KIA kcyttcc lisenssillc.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EAC

NBTC

Luokka Tekniset tiedot

Malli ACB13H8GP

Valmistaja
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

Tuotantopcivcys Tarkista pcivcmccrct tuotteesta
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NCC

NCC: n pienitehoisten radiotaajuuslaitteiden teknisten mccrcysten mukaan: 

Artikla 12 
Yritykset, yhtiut tai kcyttcjct eivct saa muuttaa taajuutta, lisctc tehoa tai 
muuttaa sertifioitujen pienitehoisten schkukoneiden alkupercisen rakenteen 
ominaisuuksia ja toimintoja ilman lupaa. 

Artikla 14 
Pienitehoisten schkulaitteiden kcyttu ei saa vaikuttaa navigoinnin turvalli-
suuteen eikc hciritc laillista viestintcc, jos hciriu havaitaan, palvelu keskey-
tetccn, kunnes parannukset on tehty ja hciriu on poistettu.

NCC
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VAROITUS
MOOTTORIN PAKOKAASU VOI OLLA VAARRALLINEN!
Moottorin pakokaasut voivat olla erittcin vaarallisia. Jos milloin tahansa tun-
net pakokaasun hajua auton siscllc, avaa ikkunat vclittumcsti.

Clc hengitc pakokaasuja.
Pakokaasut siscltcvct hiilimonoksidia, vcrituntc, hajutonta kaasua, joka 
voi aiheuttaa tajuttomuuden ja tukahtumiskuoleman.
Varmista, ettc pakokaasujcrjestelmc ei vuoda.
Pakokaasujcrjestelmc on tarkastettava aina, kun auto nostetaan uljyn-
vaihdon tai muun syyn takia. Jos kuulet muutoksen pakoputken ccnessc 
tai ajat jonkin yli, joka iskeytyy ajoneuvon pohjaan, vie autosi ammattikor-
jaamoon tarkastettavaksi. Kia suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin luona.
Clc kcytc moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin tyhjckcynti autotallissasi, vaikka ovi olisi auki, on vaarallinen 
tapa. Clc koskaan kcytc moottoria autotallissasi pidempccn kuin mitc 
moottorin kcynnistcminen ja auton peruuttaminen tallista kestcc.
Vcltc pitkittynyttc moottorin tyhjckcyntic, kun auton siscllc on ihmisic.
Jos moottorin pitkcaikainen tyhjckcynti on vclttcmctuntc kun autossa on 
ihmisic, niin varmista, ettc se tapahtuu avoimella alueella ilmanoton 
ollessa "Raitis ilma" -asennossa ja puhaltimen nopeuden ollessa suurim-
massa asennossa, jotta sisctiloihin tulee raitista ilmaa.

Jos sinun on ajettava tavaratila auki, koska kuljetat esineitc, joiden takia 
tcmc on vclttcmctuntc:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivu-tuuletusaukot.
3. Aseta ilmanoton ohjaus asentoon "Raitis ilma", ilmavirran suunnaksi "Lat-

tia" tai "Kasvot", ja puhaltimen ohjaus suurelle nopeudelle.
Voit varmistaa tuuletusjcrjestelmcn kunnollisen toiminnan varmistamalla, 
ettc tuulilasin edessc olevissa tuuletuksen ilmanotoissa ei ole lunta, jcctc, 
lehtic tai muita tukoksia.
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Ennen ajamista

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.

Tarvittavat tarkastukset

Nestemccrct, kuten moottoriuljy, 
moottorin jcchdytysneste, jarruuljy 
ja pesuneste, tulee tarkistaa sccn-
nullisesti, mccritetyin aikavclein 
nesteestc riippuen. Lisctietoja on 
osassa "Huolto" sivulla 8-6.

VAROITUS
Ajaminen hcirittync voi johtaa auton 
hallinnan menettcmiseen, mistc voi 
seurata onnettomuus, vakavia hen-
kiluvahinkoja ja kuolema. Kuljettajan 
ensisijainen vastuu on auton turval-
linen ja lain mukainen kcyttu, eikc 
mitccn kcdessc pidettcvic tai muita 
laitteita, varusteita tai ajoneuvojcr-
jestelmic, jotka vievct kuljettajan 
huomion pois auton turvallisesta 
kcytustc tai joita lainsccdcntu ei 
salli, ei saa koskaan kcyttcc autolla 
ajamisen aikana.

Ennen kcynnistcmistc
Sulje ja lukitse kaikki ovet.
Sccdc istuin niin, ettc kaikki hal-
lintalaitteet ovat helposti saavu-
tettavissa.
Sccdc siscpuoliset ja ulkopuoliset 
taustapeilit.
Varmista, ettc kaikki valot toimi-
vat.
Tarkista kaikki mittarit.
Tarkista varoitusvalojen toiminta, 
kun virtalukko kccnnetty ON-
asentoon.
Vapauta seisontajarru, ja var-
mista, ettc jarrun varoitusvalo 
sammuu.

Takaa turvallinen kcyttu varmista-
malla, ettc tunnet ajoneuvosi ja sen 
varusteet.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien on aina oltava 
oikein vyutettyinc, kun auto liikkuu. 
Katso lisctietoja kohdasta "Turva-
vyut" sivulla 3-15niiden oikeasta 
kcytustc.

VAROITUS
Tarkista aina ympcruivc alue autosi 
lchellc ihmisten varalta, erityisesti 
lasten, kun vaihdat D- (ajo) tai R-
asentoon (peruutus).
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VAROITUS
Ajaminen alkoholin tai huumausai-
neiden vaikutuksen alaisena
Juopuneena ajaminen ovat vaaralli-
sia. Pcihtyneenc ajaminen on suurin 
syy kuolemantapauksiin liiken-
teessc. Pienikin mccrc alkoholia vai-
kuttaa reflekseihisi, aisteihisi ja 
arviointikykyysi. Ajaminen huu-
mausaineiden vaikutuksen alaisena 
on yhtc vaarallista tai vaarallisem-
paa, kuin humalassa ajaminen.
Joudut paljon todennckuisemmin 
vakavaan onnettomuuteen, jos juot 
tai kcytct huumeita ja ajat.
Jos nautit alkoholia tai kcytct huu-
maavia aineita, clc aja. Clc mene 
sellaisen kuljettajan kyytiin, joka on 
nauttinut alkoholia tai kcyttcnyt 
huumaavia aineita. Valitse sopiva 
kuljettaja tai soita taksi.

VAROITUS
Kun aiot oleskella pysckuidyssc 
autossa moottorin kcydessc, varo 
ettet paina kaasupoljinta pitkic 
aikoja. Se voi johtaa moottorin tai 
pakokaasujcrjestelmcn ylikuume-
nemiseen ja aiheuttaa tulipalon.
Kun pyschdyt ckillisesti tai kccn-
nct ohjauspyurcc nopeasti, irto-
naiset esineet voivat pudota 
lattialle mikc voi hciritc jalkapolki-
mien toimintaa ja aiheuttaa 
onnettomuuden. Scilytc kaikki 

ajoneuvossa olevat esineet tur-
vallisesti.
Jos et keskity ajamiseen, se voi 
aiheuttaa onnettomuuden. Ole 
varovainen kcyttcesscsi ajamista 
hciritsevic laitteita, kuten ccnen-
toistolaitetta tai lcmmitintc. On 
kuljettajan vastuulla ajaa aina tur-
vallisesti.
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Avaimen asennot

Virta-avaimen asento

Tyyppi A

Tyyppi B

LOCK (LUKITUS) (1)

Ohjauspyurc lukittuu suojaamaan 
varkaudelta. Virta-avain voidaan 
poistaa vain LOCK-asennossa.

ACC (Oheislaite) (2)

Ohjauspyurcn lukitus on auki ja sch-
kuiset oheislaitteet toimivat.

HUOMAA
Jos virtalukon kccntcmisessc ACC-
asentoon ilmenee vaikeuksia, 
kccnnc avainta samalla, kun vapau-
tat jcnnityksen kccntcmcllc ohjaus-
pyurcc oikealle ja vasemmalle.

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 virta-avainta 
LOCK- tai ACC-asentoon ajoneu-
von liikkuessa. Tcmc johtaisi 
ohjauksen ja jarrutustoiminnon 
menettcmiseen, mikc voi aiheut-
taa onnettomuuden.
Varkaudenesto-ohjaustankolukko 
ei korvaa seisontajarrua. Ennen 

OSK3058160NR
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kuin poistut kuljettajan istuimelta, 
varmista aina, ettc vaihdevipu on 
1.vaihteella manuaalivaihteis-
tossa/clykkccssc manuaalivaih-
teistossa tai P (pysckuinti) -
asennossa automaattivaihteis-
tossa /kaksoiskytkinvaihteistossa, 
vedc sitten seisontajarru koko-
naan ylus ja sammuta moottori. 
Odottamattomia ja ckillisic auton 
liikkeitc saattaa ilmetc, jos ncitc 
varotoimia ei noudateta.
Clc koskaan kurota virtalukkoon 
tai muihin ohjaimiin ohjauspyurcn 
lcpi, kun auto on liikkeessc. Jos 
kctesi tai kcsivartesi on tcllc 
alueella, se voi aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen ja johtaa 
onnettomuuteen ja vakavaan 
henkiluvahinkoon tai kuolemaan.
Clc aseta kuljettajan istuimen 
ympcrille irtoesineitc, koska ne 
voivat siirtyc ajaessasi, hciritc 
kuljettajaa ja johtaa onnettomuu-
teen.

Moottorin kcynnistcminen

VAROITUS
Kcytc aina sopivia kenkic, kun ajat 
autoasi. Sopimattomat kengct, 
(korkeat korot, monot, jne., voi-
vat hciritc kykycsi kcyttcc jarru- 
ja kaasupolkimia sekc kytkintc 
(jos kuuluu varustukseen)

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 ajoneuvosi on varustettu kaasu-
polkimen asennetulla kickdown-
mekanismilla, se estcc sinua paina-
masta kaasupoljin pohjaan tahatto-
masti, mikc vaatii kuljettajalta 
enemmcn ponnisteluja kaasupolki-
men painamiseen. Mutta, jos painat 
poljinta yli 80% syvyyteen, ajoneuvo 
voi kulkea tcydellc kaasulla ja 
kaasupoljinta on helpompi painaa. 
Tcmc ei ole toimintahciriu, vaan 
normaali tila.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen
1. Varmista, ettc seisontajarru on 

kytkettync.
2.Manuaalivaihteisto/clykcsma-

nuaalivaihteisto - Paina kytkin-
poljin kokonaan pohjaan ja siirrc 
vaihde vapaalle. Pidc kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna ja kccnnc 
virta-avain kcynnistysasentoon.
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto- Laita vaihdevipua 
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(pysckuinti) -asentoon. Paina jar-
rupoljin kokonaan alas.
Voit myus kcynnistcc moottorin 
kun vaihdevipu on N (vapaa) -
asennossa.

3. Kccnnc virta-avain START -asen-
toon ja pidc sitc siellc, kunnes 
moottori kcynnistyy (enintccn 10 
sekuntia) ja vapauta sitten avain.

Sen pitcisi kcynnistyc painamatta 
kaasupoljinta.
4. Clc odota moottorin lcmpene-

mistc auton ollessa paikoillaan.
Aloita ajaminen kohtuullisilla 
moottorin kierrosluvuilla. (Voima-
kasta kiihdyttcmistc ja hidasta-
mista on vcltettcvc.)

HUOMIO
Jos moottori sammuu ajon aikana, 
clc yritc vaihtaa vaihdevipua P 
(pysckuinti) -asentoon. Jos liikenne 
ja tieolosuhteet sallivat, voit asettaa 
vaihdevivun N-asentoon (vapaa) 
auton vielc liikkuessa ja yrittcc 
kcynnistcc moottorin uudelleen 
kccntcmcllc virtalukkoa START-
asentoon.

HUOMIO
Clc kcytc kcynnistysmoottoria yli 
10 sekunnin ajan. Jos moottori 
sammuu tai ei kcynnisty, odota 
5-10 sekuntia, ennen kuin yritct 
kcynnistcc sen uudelleen. Kcyn-

nistysmoottorin vccrinkcyttu voi 
vaurioittaa sitc.
Clc kccnnc virta-avainta START-
asentoon, kun moottori kcy. Se 
voi vaurioittaa kcynnistysmoot-
toria.

Moottorin sammuttaminen 
(manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto (iMT))
1. Varmista, ettc auto on tcysin 

pyschtynyt ja pidc kytkin- ja jar-
rupoljin painettuna.

2. Vaihda vaihde vapaalle ja pidc 
kytkin- ja jarrupoljin painettuna.

3. Kytke seisontajarru ja paina jarru-
poljinta.

4. Kccnnc virta-avain LOCK -asen-
toon ja poista se.



Ajaminen autollasi

126

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike

MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike (jos kuuluu 
varustukseen)

Valaistu MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike

Aina kun etuovi avataan, MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike syttyy avuksi. Valo sammuu 
noin 30 sekunnin kuluttua oven sul-
kemisen jclkeen. Se sammuu heti 
myus silloin, kun varashclytinjcrjes-
telmc aktivoituu.

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS painikkeen asento

OFF (ei pala)

Manuaalivaihteiston/clykkccn 
manuaalivaihteiston kanssa

Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN -asento) tai ajoneuvon virta 
(ON -asento), pyscytc auto ja paina 

MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta.

Automaattivaihteiston/kaksois-
kytkinvaihteiston kanssa

Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN -asento) tai ajoneuvon virta 
(ON -asento), paina MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta vaihdevivun ollessa P (pysc-
kuinti) -asennossa. Kun painat 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painiketta niin, ettc vaihdevipu 
ei ole P (pysckuinti) -asennossa, 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painike ei asetu OFF-asen-
toon vaan ACC-asentoon.

Myus ohjauspyurc lukittuu, kun 
MOOTTORIN KCYNNITYS/PYSCY-
TYS -painike on OFF-asennossa, 
suojaten autoa varkauksilta. Se 
lukittuu oven avautuessa.

Varkaudenesto-ohjaustankolukolla 
varustetut ajoneuvot
Ohjauspyurc lukittuu, kun MOOTTO-
RIN KCYNNITYS/PYSCYTYS -painike 
on OFF-asennossa, suojaten autoa 
varkauksilta. Se lukittuu oven avau-
tuessa.
Jos ohjauspyurcc ei ole lukittu 
oikein, kun kuljettajan ovi avataan, 
kuuluu varoitusccni. Jos ongelma ei 
ratkea, vie jcrjestelmc tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

OYB050001L
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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 
oh jauspyurc lukittuu ja varoitusccni 
pccttyy.

HU O MAA
Jos ohjauspyurcn lukitus ei avaudu 
oikein, MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike ei toimi. Paina 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY
TYS -painiketta ja vapauta jcnnitys 
kccntcmcllc ohjauspyurcc oikealle 
ja vasemmalle.

Jos MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen asettami
sessa ACC-asentoon ilmenee vai
keuksia, kccnnc ohjauspyurcc 
oikealle ja vasemmalle vapaut
taaksesi jcnnityksen, ja paina 
samalla MOOTTORIN KCYNNIS
TYS/PYSCYTYS -painiketta.
Ajoneuvon pitcisi olla pyschdyk
sissc, kun sammutat moottorin.

HU O MIO
Voit sammuttaa moottorin (START/
RUN) tai ajoneuvon virran (ON), vain, 
kun ajoneuvo ei ole liikkeessc. Hctc
tilanteessa, kun ajoneuvo on liik
keessc, voit sammuttaa moottorin 
ja asettaa sen ACC-asentoon, paina
malla moottorin kcynnistys/sam
mutuspainiketta yli 2 sekunnin ajan 

tai 3 kertaa perckkcin 3 sekunnin 
sisccn. Jos auto liikkuu edelleen, voit 
kcynnistcc moottorin uudelleen pai
namatta jarrupoljinta ja painamalla 
moottorin kcynnistys/sammutus
painiketta vaihdevivun ollessa N 
(vapaa) -asennossa.

ACC (Oheislaite) (oranssi)

Manuaalivaihteiston/clykkccn 
manuaalivaihteiston kanssa

Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta kun se on 
OFF-asennossa painamatta samalla 
kytkinpoljinta.

Automaattivaihteiston/kaksois
kytkinvaihteiston kanssa

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 1 tunnin ajan, painike kyt
keytyy pois pccltc automaattisesti 
estcckseen akun tyhjenemisen.
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ON (punainen)

Manuaalivaihteiston/clykkccn 
manuaalivaihteiston kanssa

Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta kun se on 
ACC-asennossa painamatta samalla 
kytkinpoljinta.

Automaattivaihteiston/kaksois
kytkinvaihteiston kanssa

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 purkautua, koska 
moottori ei kcy.

KCYNNISTYS/AJO (ei pala)

Manuaalivaihteinen ajoneuvo

Kcynnistc moottori painamalla kyt
kinpoljinta ja painamalla sitten 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY
TYS -painiketta vaihdevivun ollessa 
N (vapaa) -asennossa.

Clykkccn manuaalivaihteiston 
kanssa (iMT)

Paina kytkinpoljin pohjaan ja vaihda 
vaihde vapaalle. Pidc kytkin- ja jar

rupoljin pohjassa, kun painat ENGINE 
START/STOP -painikkeen START-
asentoon. Jos tila vaihtuu ACC-
tilaan, se nckyy mittaristossa seu
raavassa ponnahdusikkunassa.

Kun vaihtovipu ei ole N-asennossa 
(vapaa), mittaristossa nckyy seu
raava ponnahdusikkuna.

Automaattivaihteiston/kaksois
kytkinvaihteiston kanssa

Kcynnistc moottori painamalla jar
rupoljinta ja painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini
ketta vaihdevivun ollessa P (pysc
kuinti) tai N (vapaa) -asennossa. 
Oman turvallisuutesi takia kcynnistc 

OYB050195FI
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moottorin vaihdevipu P-asennossa 
(pysckuinti).

HUOMAA
Jos painat MOOTTORIN KCYNNIS-
TYS/PYSCYTYS -painiketta paina-
matta samalla kytkinpoljinta 
manuaalivaihteistossa tai jarru- ja 
kytkinpoljinta clykkccllc manuaali-
vaihteistolla varustetuissa ajoneu-
voissa, tai painamatta jarrupoljinta 
automaattivaihteistoisissa/kaksois-
kytkinvaihteistoisissa ajoneuvoissa, 
moottori ei kcynnisty ja MOOTTO-
RIN KCYNNISTYS/PYSCYTYS -pai-
nike muuttuu seuraavasti: OFF → 
ACC → ON → OFF tai ACC

HUOMAA
Jos jctct MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen pitkccn ACC- 
tai ON-asentoon akku tyhjenee.

VAROITUS
Clc koskaan paina MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini-
ketta ajoneuvon liikkuessa. Tcmc 
voi johtaa suuntavakavuuden ja 
jarrujen hallinnan menetykseen, 
mistc voi seurata onnettomuus.
Varkaudenesto-ohjaustankolukko 
ei korvaa seisontajarrua. Ennen 
kuin poistut kuljettajan istui-
mesta, varmista aina, ettc vaih-
devipu on P (pysckuinti) -

asennossa, vedc seisontajarru 
kokonaan ylus ja sammuta moot-
tori. Odottamattomia ja ckillisic 
auton liikkeitc saattaa ilmetc, jos 
ncitc varotoimia ei noudateta.
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 kuljettajan istuimen 
ympcrille irtoesineitc, koska ne 
voivat siirtyc ajaessasi, hciritc 
kuljettajaa ja johtaa onnettomuu-
teen.

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.
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HU O MAA
Kickdown-mekanismi (jos kuuluu 
varusteisiin)
Jos ajoneuvosi on varustettu kaasu
polkimen asennetulla kickdown-
mekanismilla, se estcc sinua paina
masta kaasupoljin pohjaan tahatto
masti, mikc vaatii kuljettajalta 
enemmcn ponnisteluja kaasupolki
men painamiseen. Mutta, jos painat 
poljinta yli 80% syvyyteen, ajoneuvo 
voi kulkea tcydellc kaasulla ja 
kaasupoljinta on helpompi painaa. 
Tcmc ei ole toimintahciriu, vaan 
normaali tila.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen
1. Kuljeta clyavainta mukanasi tai 

jctc se autoon.
2. Varmista, ettc pysckuintijarru on 

kunnolla kytkettync.
3.Manuaalivaihteisto/clykcsma

nuaalivaihteisto - Paina kytkin
poljin kokonaan pohjaan ja siirrc 
vaihde vapaalle. Pidc kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna moottorin 
kcynnistyksen aikana.
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt
kinvaihteisto- Laita vaihdevipua 
(pysckuinti) -asentoon. Paina jar
rupoljin kokonaan alas.
Voit myus kcynnistcc moottorin 
kun vaihdevipu on N (vapaa) -
asennossa.

4. Paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta.

Sen pitcisi kcynnistyc painamatta 
kaasupoljinta.
5. Clc odota moottorin lcmpene

mistc auton ollessa paikoillaan.
Aloita ajaminen kohtuullisilla 
moottorin kierrosluvuilla. (Voima
kasta kiihdyttcmistc ja hidasta
mista on vcltettcvc.)

HU O MIO
Clc kccnnc virta-avainta START-
asentoon, kun moottori kcy. Se voi 
vaurioittaa kcynnistysmoottoria.

HU O MAA
Jos paristo on heikko tai clyavain 
ei toimi oikein, voit kcynnistcc 
moottorin painamalla MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -paini
ketta clyavaimella.
Kun jarrukytkimen sulake palaa, 
moottoria ei voi kcynnistcc nor
maalisti. Vaihda sulake uuteen. 
Jos se ei ole mahdollista, voit 
kcynnistcc moottorin painamalla 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/

OYB050005L
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PYSCYTYS -painiketta 10 sekun-
nin ajan sen ollessa ACC-asen-
nossa. Moottori voidaan 
kcynnistcc vaikka jarrupoljinta ei 
paineta. Oman turvallisuutesi 
takia paina kuitenkin aina jarru-
poljinta ennen kuin kcynnistct 
moottorin.

HUOMIO
Clc paina MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painiketta pitempccn 
kuin 10 sekuntia, paitsi jos pyscy-
tysvalon sulake on palanut.

Moottorin sammuttaminen 
(manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto (iMT))
1. Varmista, ettc auto on tcysin 

pyschtynyt ja pidc kytkin- ja jar-
rupoljin painettuna.

2. Vaihda vaihde vapaalle ja pidc 
kytkin- ja jarrupoljin painettuna.

3. Kytke seisontajarru ja paina jarru-
poljinta.

4. Kccnnc virta-avain LOCK -asen-
toon ja poista se.

Sammutusautomatiikka (Idle 
Stop & Go (ISG)) jcrjestelmc (jos 
kuuluu varustukseen)

Autossa voi olla sammutusautoma-
tiikka (ISG), joka vchentcc polttoai-
neenkulutusta sammuttamalla ja 
kcynnistcmcllc moottorin auto-
maattisesti uudelleen.

Moottori kcynnisty automaattisesti, 
kun kcynnistysehdot tcyttyvct.

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.

ISG-jcrjestelmcn kytkeminen pcclle

ISG-jcrjestelmc kcynnistyy, kun 
auton virta kytketccn.
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ISG-jcrjes telmcn deaktivointi

Jos haluat poistaa ISG-jcrjestelmcn 
kcytustc, paina ISG OFF -painiketta. 
ISG OFF -painikkeen valo syttyy. Jos 
painat ISG OFF -painiketta uudel
leen, jcrjestelmc aktivoituu ja ISG 
OFF -painikkeen valo sammuu.

Automaattipyscytys

Moottorin uudelleenkcynnistys 
automaattipyscytystilasta (paitsi: 
Mild Hybrid Electric Vehicle)

Manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto

- Vchennc auton nopeudeksi alle 
5 km/h.
- Vaihda N (vapaa) -asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt
kinvaihteisto
- Vchennc auton nopeudeksi 0 
km/h.
- Paina jarrupoljinta.

Moottori sammuu ja mittariston 
vihrec AUTO STOP (automaattipy
scytys) -ilmaisin ( ) syttyy pala
maan.

HU O MAA
Manuaalivaihteistolla tai clyk
kccllc manuaalivaihteistolla 
varustetun auton on saavutet
tava vchintccn 8 km/h nopeus 
edellisen tyhjckcyntipyschdyksen 
jclkeen ja automaattivaihteistolla 
tai kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustetun auton on saavutet
tava vchintccn 5 km/h nopeus 
edellisen tyhjckcyntipyschdyksen 
jclkeen.
Jos avaat turvavyun tai kuljetta
jan oven (moottorin konepellin, 
ISG-jcrjestelmc kytkeytyy pois 
pccltc.

OYB050007L
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Moottorin uudelleenkcynnistys 
automaattipyscytystilasta (Mild 
Hybrid Electric Vehicle

Manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto

48V HEV -sammutusautomatiikasta 
on kolme versiota clykkccllc 
manuaalivaihteistolla varustettuun 
malliin.

Tavallinen tyhjckcyntipyschdys
- Vchennc auton nopeudeksi alle 

7 km/h.
- Vaihda N (vapaa) -asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.
Jatkettu tyhjckcyntipyschdys
- Vchennc auton nopeudeksi alle 

7 km/h.
- Vaihda N (vapaa) -asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.
Purjehdustilassa

Voit pitcc moottorin purjehdustilan 
sijaan pyscytystilassa painamalla 
kytkin- ja jarrupoljinta lches saman-
aikaisesti.

HUOMAA
Jos vaihde oli viimeksi 1. vaih-
teella, tyhjckcyntipyschdys ei 
kytkeydy pcclle.
Manuaalivaihteistolla tai clyk-
kccllc manuaalivaihteistolla 
varustetun auton on saavutet-
tava vchintccn 8 km/h nopeus 
edellisen tyhjckcyntipyschdyksen 
jclkeen.

Jos vaihde vaihdetaan ISG STOP -
tilassa N-asentoon (vapaa) ja kyt-
kinpoljin vapautetaan, ISG STOP -
tila on edelleen STOP.
Jatkettu tyhjckcyntipyschdys toi-
mii myus yli 7 km/h nopeudessa, 
jos se tcyttcc kunkin vaihteen 
nopeusedellytyksen . (Esimerkki: 
jatkettu tyhjckcyntipyschdys toi-
mii myus 3. vaihteella enintccn 40 
km/h nopeudessa.)
Jos avaat turvavyun tai kuljetta-
jan oven (moottorin konepellin), 
ISG-jcrjestelmc kytkeytyy pois 
pccltc.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Tavallinen tyhjckcyntipyschdys
- Vchennc auton nopeudeksi 0 

km/h.
- Paina jarrupoljinta.
Jatkettu tyhjckcyntipyschdys
- Vchennc auton nopeudeksi alle 

25 km/h.
- Paina jarrupoljinta.
Purjehdustilassa

Voit pitcc moottorin purjehdustilan 
sijaan pyscytystilassa painamalla 
jarrupoljinta alle 40km/h.

HUOMAA
Automaattivaihteistolla tai kak-
soiskytkinvaihteistolla varuste-
tun auton on saavutettava 
vchintccn 30 km/h nopeus jatket-
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tua tyhjckcyntipyschdystc varten 
tai 5 km/h tavanomaista tyhjc-
kcyntipyschdystc varten edelli-
sen tyhjckcyntipyschdyksen 
jclkeen.
Jos avaat turvavyun tai kuljetta-
jan oven (moottorin konepellin) 
automaattisammutustilassa, kun 
auto on paikallaan, ISG-jcrjes-
telmc kytkeytyy pois pccltc.

Auto start

Moottorin uudelleenkcynnistys 
automaattipyscytystilasta( paitsi: 
Mild Hybrid Electric Vehicle)

Manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto

Kcynnistcmisestc on kaksi versiota 
manuaalivaihteistolla varustetuissa 
malleissa.

Tavallinen kcynnistys
- Paina kytkinpoljinta, kun vaih-

tovipu on N-asennossa (vapaa).
Myuhcinen kcynnistys (jos kuuluu 
varustukseen)
- Paina kytkinpoljinta.
- Vaihda vaihteelle.
- Vapauta jarrupoljin.

HUOMAA
Myuhcinen kcynnistystoiminto on 
kcytussc vain, kun auto on tasa-
maalla ja vakaa.

Voit kcynnistcc moottorin, kun 
jarrupoljinta ei paineta tai vaihde 
on jo valittu, painamalla turvalli-
suuden tchden ensin jarrupoljinta 
ja sitten kytkinpoljinta.
Moottorin kcynnistcminen, kun 
auto on paikallaan jarrupoljin pai-
nettuna (vain myuhcinen kcyn-
nistystoiminto)
1. Paina kytkinpoljinta ja vapauta se.
2. Paina kytkinpoljinta heti uudel-

leen.
Kun auto sammuu, moottori 
kcynnistyy, jos toimit alla esite-
tyllc tavalla
1. Vapauta kytkinpoljin, kun moot-

tori on sammunut kokonaan.
2. Paina kytkinpoljinta.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Vapauta jarrupoljin.

Moottori kcynnistyy ja mittariston 
vihrec AUTO STOP (automaattipy-
scytys) -ilmaisin ( ) sammuu.

Moottorin kcynnistcminen tyhjc-
kcyntipyscytystilasta (48V MHEV-
auto)

Manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto

Ennen pyschtymistc paikalleen
- Paina kytkinpoljinta, jos sitc ei 

ole painettu.
- Jos kytkinpoljinta on jo painettu, 

vapauta jarrupoljin tai siirrc 
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vaihtovipu muuhun kuin N-
asentoon (vapaa).

Paikalleen pyschtymisen jclkeen
- Jos kytkinpoljinta on jo painettu, 

vapauta jarrupoljin tai siirrc 
vaihtovipu muuhun kuin N-
asentoon (vapaa). Jos kytkin-
poljinta ei ole vielc painettu, 
moottori kcynnistyy myuhcisen 
kcynnistystoiminnon mukaan.
1) Paina kytkinpoljinta
2) Vaihda vaihteelle
3) Vapauta vain jarrupoljin.

HUOMAA
Myuhcinen kcynnistystoiminto on 
kcytussc vain, kun auto on tasa-
maalla ja vakaa.
Voit kcynnistcc moottorin, kun 
jarrupoljinta ei paineta tai vaihde 
on jo valittu, painamalla turvalli-
suuden tchden ensin jarrupoljinta 
ja sitten kytkinpoljinta.
Moottorin kcynnistcminen, kun 
auto on paikallaan jarrupoljin pai-
nettuna (vain myuhcinen kcyn-
nistystoiminto)
1. Paina kytkinpoljinta ja vapauta se.
2. Paina kytkinpoljinta heti uudel-

leen.
Kun auto on sammunut, moottori 
kcynnistyy, jos toimit alla esite-
tyllc tavalla (vain myuhcisen 
uudelleen kcynnistyksen kanssa)
1. Vapauta kytkinpoljin, kun moot-

tori on sammunut kokonaan.
2. Paina kytkinpoljinta.

Kun ISG STOP -toimintoa on kcy-
tetty ja auton nopeus kasvaa pie-
nenemisen sijaan, moottori 
saattaa kcynnistyc uudelleen 
automaattisesti.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Vapauta jarrupoljin.

HUOMAA
Kun ISG STOP -toimintoa on kcytetty 
ja auton nopeus kasvaa pienenemisen 
sijaan, moottori saattaa kcynnistyc 
uudelleen automaattisesti.

ISG -jcrjestelmcn toimintaolosuh-
teet

ISG-jcrjestelmc toimii seuraavissa 
olosuhteissa:

Kuljettajan turvavyu on kiinnitetty
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
Ilmastointilaitteen ohjaus tcyttcc 
ehdot
Auto on riittcvcsti lcmmennyt
Auto ei ole jyrkcssc rinteessc 
(paitsi: manuaalivaihteisto)
Ohjauspyurc ei ole kccnnettync 
jyrkkccn kulmaan.
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Auto ei ole korkeassa paikassa.
Tuulilasin huurteenpoisto on pois.
Manuaalivaihtotila ei ole valittuna 
(paitsi: manuaalivaihteisto)
Jonkin verran aikaa on kulunut 
siitc, kun vaihde on pccstetty R-
asennosta.

Moottori kcynnistyy myus auto
maattisesti ilman kuljettajan toi
menpiteitc, seuraavissa 
tapauksissa:

Jarrujen alipaine on matala.
Moottorin enimmcissammutus
aika on ylittynyt.
Ilmastointi on pccllc (ON) puhalti
men nopeus asetettuna suurim
paan asentoon.
Ikkunat saattavat huurtua ja 
ilmastointi on pccllc.
Akku ei toimi optimaalisesti
Ilmastointilaitteen jcchdytyksen- 
ja lcmmityksen suorituskyky on 
heikko.
Kun painat ISG OFF -painiketta 
moottorin ollessa pyscytettync 
automaattisesti (paitsi: manuaali
vaihteisto)
Auto liikkuu oltuaan pyschdyk
sissc.
Kaasu- ja jarrupoljinta painetaan 
samanaikaisesti (paitsi: manuaali
vaihteisto)
Kuljettajan turvavyu avataan tai 
kuljettajan ovi on auki. (paitsi: 
Manuaalivaihteisto) kcyttuehdot

Vihrec AUTO STOP merkkivalo ( ) 
vilkkuu mittaristossa 5 sekuntia.

HU O MAA
Jos ISG-jcrjestelmc ei tcytc tctc 
toimintaolosuhdetta, ISG-jcrjes
telmc kytkeytyy pois.

ISG-merkkivalo

ISG-jcrjestelmcllc on merkkivalo 
mittaristossa. Jos autossa on val
vontamittaristo, ilmoitus syttyy 
LCD-ncyttuun.

OYB050006L
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Jcrjestelmc saattaa edellyttcc 
moottorin manuaalista kcynnis-
tystc, kun ISG OFF -painikkeen 
merkkivalo syttyy. Jos autossa on 
valvontamittaristo, varoitusviesti 
nckyy jatkuvasti.

Moottori ei kcynnisty, jos vaihtovipu 
siirretccn N-kohdasta (vapaa) D-
kohtaan (ajo), manuaalitilaan tai R-
kohtaan (peruutus), mikcli jarrupol-
jinta ei paineta, kun moottori on 
pyschtynyt automaattisesti. Jos 
painat tcssc tilanteessa jarrupol-
jinta, moottori kcynnistyy uudel-
leen.

Kun autossa on tavallinen manuaali-
vaihteisto (ei 48V HEV eikc myu-
hcistc uudelleenkcynnistystc), 
moottori voi kcynnistyc uudelleen 
vain kun vaihde on vapaalla. Jos 
valitset vaihteen painamatta kyt-
kinpoljinta pohjaan, varoitus nckyy 
ja ccnimerkki kuuluu. Kcynnistc 
moottori uudelleen, kun vaihde on 
vapaalla.

Jcrjestelmc ncyttcc seuraavan 
varoitusviestin, kun moottori sam-
mutetaan tahattomasti tai auto liik-
kuu, vaihde on kytkettync eikc 
kytkinpoljinta paineta. Jos kuljettaja 
painaa kytkinpolkimen tcssc vai-
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h eessa pohjaan asti, moottori kcyn
nistyy automaattisesti. (Vain 
myuhcisellc kcynnistyksellc varus
tetulla ISG-jcrjestelmcllc, paitsi 48V 
HEV)

ISG toimintahciriu

Jcrjestelmc ei ehkc toimi, kun

Tapahtuu ISG:hen liittyvien antu
reiden virhe tai jcrjestelmcvirhe.

Mittariston keltainen AUTO STOP -
ilmaisin ( ) jcc palamaan 5 sekun
nin vilkkumisen jclkeen ja ISG OFF -
painikkeen valo syttyy.

HU O MAA
Jos ISG OFF -painikkeen valo ei 
sammu ISG OFF -painikkeen 
uudelleenpainamisen jclkeen, tai 
jos ISG-jcrjestelmc ei toimi kun
nolla toistuvasti, vie ajoneuvosi 
tarkastettavaksi ammattikorjaa
moon niin pian kuin mahdollista. 
Kia suosittelee yhteydenottoa 

valtuutettuun Kia-jclleenmyy
jccn/huoltokumppaniin.
Kun ISG OFF -painikkeen valo syt
tyy, se voi sammua, jos ajat ajo
neuvoa noin 80 km/h nopeudella 
enintccn kahden tunnin ajan ja jos 
puhaltimen nopeuden scctunuppi 
on asetettu 2. asentoa pienem
mclle. Jos ISG OFF -painikkeen 
valo jcc palamaan menettelystc 
huolimatta, vie ajoneuvosi tarkas
tettavaksi ammattikorjaamoon 
niin pian kuin mahdollista. Kia 
suosittelee yhteydenottoa val
tuutettuun Kia-jclleenmyyjccn/
huoltokumppaniin.

HU O MAA
Jos haluat kcyttcc ISG-toimintoa, 
akkuanturia on kalibroitava noin 4 
tunnin ajan sytytyksen ollessa pois 
kytkettync ja kcynnistcmcllc ja 
sammuttamalla sitten moottorin 2 
tai 3 kertaa.

VAROITUS
Kun moottori on ISG-tilassa, moot
tori voi kcynnistyc ilman kuljettajan 
toimintaa. Ennen kuin poistut 
autosta tai teet jotakin moottoriti
lassa, pyscytc moottori kccntcmcllc 
virtalukko LOCK/OFF-asentoon tai 
poistamalla virta-avain.

OYB050006L
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Manuaalivaihteisto (MT) (jos 
kuuluu varustukseen)

Manuaalivaihteiston kcyttu

Tyyppi A

Tyyppi B

Vaihtovipua voidaan siirtcc 
vetcmcttc painiketta (1).

Painiketta (1) on painettava kun 
vaihdevipu siirretccn peruutusvaih
teelle.

Manuaalivaihteistossa on 5 (tai 6) 
vaih detta eteenpcin.

Tcmc vaihtamiskaava on painettu 
vaihdenuppiin. Voimansiirto on tcy
sin synkronoitu kaikille vaihteille 
eteenpcin, joten vaihtaminen sekc 
pienemmclle ettc suuremmalle 
vaihteelle on helppoa.

Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaih
taessasi ja vapauta se sitten 
hitaasti.

Jos ajoneuvosi on varustettu virran
lukituskytkimellc, moottori ei kcyn
nisty jos se kcynnistetccn ilman 
kytkinpolkimen painamista. (jos 
kuuluu varustukseen)

Vaihdevipu on palautettava vapaa-
asentoon ennen kuin vaihdetaan R 
(peruutus) -asentoon.

Paina vaihtovivun nupin alla olevaa 
painiketta, vedc vaihtovipua riittc
vcn kauas vasemmalle ja vaihda sit
ten R-asentoon (peruutus).

Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt, ennen kuin vaihdat R-
vaihteelle (peruutus).

Clc koskaan kcytc moottoria kier
roslukumittarin (rpm) punaisella 
alueella.

HUO MIO
Vaihdettaessa viidennestc vaih
teesta neljcnteen vaihteeseen, 
pitcc noudattaa varovaisuutta, 
ettei paineta vaihdevipua vahin
gossa sivusuuntaan niin, ettc 
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vaihdettaisiin vahingossa toiselle 
vaihteelle. Sellainen, drastinen 
alaspcin vaihtaminen voi aiheut-
taa moottorin kierrosnopeuden 
kasvun niin, ettc kierroslukumit-
tari menee punaiselle alueelle. 
Tcllainen moottorin ja vaihteiston 
ylikuormitus voi aiheuttaa moot-
torivaurioita.
Clc vaihda alaspcin enempcc kuin 
2 (kaksi) vaihdetta, clckc vaihda 
alaspcin, jos moottori kcy suurella 
kierrosnopeudella (5 000 r/min tai 
suurempi). Sellainen alaspcin 
vaihtaminen voi vaurioittaa moot-
toria, kytkintc ja voimansiirtoa.

Kylmcllc sccllc vaihtaminen voi 
olla vaikeaa ennen kuin vaihteis-
ton voiteluaine on lcmmennyt. 
Tcmc on normaalia eikc vahin-
goita vaihteistoa.
Jos olet tcysin pyschdyksissc ja 
on vaikeaa vaihtaa ensimmciselle 
tai R (peruutus) -vaihteelle, jctc 
vaihdevipu N (vapaa) -asentoon ja 
vapauta kytkin. Paina kytkinpoljin 
uudelleen pohjaan ja vaihda 
ensimmciselle tai R (peruutus) -
vaihteelle.

HUOMIO
Kytkimen ennenaikaisen kulumi-
sen ja vaurioitumisen vclttcmi-
seksi, clc aja jalka 
kytkinpolkimella. Clc myuskccn 
kcytc kytkintc pitccksesi ajoneu-
voa paikallaan ylcmcessc, esi-

merkiksi odottaessasi 
liikennevalojen vaihtumista.
Clc kcytc vaihdevipua kcsinojana 
ajon aikana, koska se voi johtaa 
vaihdehaarukoiden ennenaikai-
seen kulumiseen.
Kytkimen mahdollisen vaurioitu-
misen estcmiseksi, clc kcynnistc 
2. (toinen) vaihe kytkettync, 
paitsi jos lchdet liikkeelle liukkaalla 
tiellc.
Clc ylikuormita ajoneuvoa. Yli-
kuormitetulla ajoneuvolla ajami-
nen voi aiheuttaa kytkinlevyjen 
epctavallisen kitkan aiheuttaman 
kuumenemisen ja vaurioittaa kyt-
kinkannen ja -levyn.

VAROITUS
Ennen kuin poistut kuljettajan 
istuimesta, vedc seisontajarru 
aina tcysin ylus ja sammuta 
moottori. Varmista, ettc vaih-
teisto on asetettu ensimmciselle 
vaihteelle, kun ajoneuvo pysckui-
dccn tasaiseen maastoon tai ylc-
mckeen, ja R (peruutus) -
vaihteelle, jos pysckuidccn alamc-
keen. Odottamattomia ja ckillisic 
auton liikkeitc voi ilmetc, jos ncitc 
varotoimia ei noudateta mccrite-
tyssc jcrjestyksessc.
Clc kcytc moottorijarrutusta 
(suuremmalta vaihteelta pienem-
mclle vaihtamista) ckillisesti liuk-
kailla teillc.
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Ajoneuvo voi luistaa, mistc aiheu-
tuu onnettomuus.

Kytkimen kcyttcminen

Kytkin on painettava kokonaan poh-
jaan ennen vaihtamista ja vapautet-
tava hitaasti. Kytkinpoljin on aina 
oltava tcysin vapautettuna ajon 
aikana. Clc lepuuta jalkaasi kytkin-
polkimella ajon aikana. Tcmc voi 
johtaa tarpeettomaan kulumiseen. 
Clc paina kytkintc osittain pitcck-
sesi ajoneuvoa paikallaan mcessc. 
Tcmc johtaa tarpeettomaan kulu-
miseen. Pitccksesi ajoneuvon pai-
kallaan kaltevalla pinnalla, kcytc 
jalka- tai seisontajarrua. Clc paina 
kytkinpoljinta nopeasti ja toistu-
vasti.

HUOMIO
Kun kcytct kytkinpoljinta, paina se 
kokonaan pohjaan. Jos et paina kyt-
kinpoljinta kokonaan pohjaan, kytkin 
voi vaurioitua tai voi kuulua hci-
riuccni.

VAROITUS
Kytkimen kcyttcminen
Paina kytkinpoljin mahdollisimman 
pitkclle. Muista, ettc et paina pol-
jinta uudestaan, ennen kuin se palaa 
normaaliin asentoon. Jos poljinta 
painetaan toistuvasti, ennen kuin se 
palaa normaaliasentoon, kytkinjcr-

jestelmc voi vahingoittua. Clc yli-
kuormita ajoneuvoa. Jos kcynnistct 
tai ajat autoa tcssc tilanteessa, se 
aiheuttaa liikaa kitkalcmpuc kytkin-
levyllc, mikc voi vahingoittaa kytkin-
levyc ja kytkimen pccllystc. Kun 
kcynnistct autoa tai peruutat, kyt-
kimen vapauttaminen liian pian 
vaihdevivun siirtcmisen jclkeen voi 
aiheuttaa auton sammumisen ja 
onnettomuuden.

Alaspcin vaihtaminen

Kun joudut hidastamaan raskaassa 
liikenteessc tai ajaessasi jyrkissc 
mcissc, vaihda alaspcin, ennen kuin 
moottori alkaa ponnistelemaan. 
Alaspcin vaihtaminen vchentcc 
moottorin sammumisen mahdolli-
suutta ja auttaa kiihdyttcmccn, kun 
joudut taas lisccmccn nopeutta. 
Kun ajoneuvo kulkee alaspcin jyrk-
kcc mckec, alaspcin vaihto auttaa 
yllcpitcmccn turvallisen nopeuden ja 
pidentcc jarrujen kcyttuikcc.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Tcmc on 
erittcin vaarallista. Jctc ajoneuvo 
aina vaihteelle.
Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Hidasta ja vaihda sen 
sijaan pitkcssc alamcessc pie-
nemmclle vaihteelle. Kun teet 
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ncin, moottorijarrutus auttaa 
auton hidastamisessa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Se auttaa 
vclttcmccn moottorin ylikierrok-
set, joista voi aiheutua vaurioita.
Hidasta, kun ajat sivutuulessa. 
Ncin hallitset autosi paremmin.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa peruutusvaihteelle. Jos et 
tee ncin, vaihteisto vaurioitua.
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.

VAROITUS
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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Clykcs manuaalivaihteisto (iMT) 
(jos kuuluu varustukseen)

Clykkccn manuaalivaihteiston (iMT) 
jcrjestelmc kcyttcc E-Clutch-(sch-
kukytkintekniikkaa) ja SSC (Kcynnis-
tys Pyscytys -rullaus) teknologiaa. 
Kun ajoneuvoa ajetaan rullaamalla, 
katkaisee moottorin virran auto-
maattisesti polttoaineen kulutuk-
sen vchentcmiseksi.

E-Clutch-tekniikalla auto voi kat-
kaista moottorin kcyttuvoiman, 
vaikka kuljettaja ei painaisi kytkin-
poljinta. E-Clutch -jcrjestelmcc 
ohjaa toimilaite, joka auttaa kuljet-
tajaa vaihtamaan vaihdetta ja antaa 
auton rullata polttoaineen sccstc-
miseksi.

Start Stop Coasting (SSC) -teknolo-
gia sammuttaa moottorin, kun auto 
rullaa, jotta se ei kuluta polttoai-
netta. Kun SSC on kytketty pcclle, 
kytkin vaihtaa automaattisesti sul-
jetusta  avoimeen  ja moottori 
sammuu.

Start Stop Coasting (SSC) aktivoi-
tuu kun, kun kaikki seuraavat 
ehdot ovat tosia:
- Auton nopeus: yli 30 km/h 

(tcmc nopeusalue vaihtelee 
vaihteen mukaan)

- Kun et paina jarru- ja kytkinpol-
jinta

- TCU on normaali
- Jcchdytysnesteen lcmputila on 

normaali

Kun SSC on sammutettu, moottori 
kcynnistyy ja kytkin vaihtaa auto-
maattisesti avoimesta  suljettuun  
tilaan.

Start Stop Coasting (SSC-rullaus) 
on poissa kcytustc, kun jokin seu-
raavista ehdoista on tosi:
- Auton nopeus: 15 km/h (tcmc 

nopeusalue vaihtelee vaihteen 
mukaan)

- Kun painat kaasupoljinta
- Kun painat jarru- tai kytkinpol-

jinta
- Kun ovi tai konepelti on auki tai 

turvavyu on avattu.
- Kun 12V akkua ei ole ladattu 

tarpeeksi.
- Kun 48V akkua ei ole ladattu 

tarpeeksi.

HUOMIO
Start Stop Coasting (SSC) on aktii-
vinen, kun ajotila on ECO.
SSC voi katketa sisc- tai ulkolcm-
putilan mukaan.
SSC voi katketa ilmasto-olosuh-
teista riippuen (huurteenpoisto, 
puhaltimen nopeus jne.).
Clc vaihda vaihdetta painamatta 
kytkintc, kun SSC aktivoituu, se 
vahingoittaa vaihteistoa.
Vaihda vaihde loppuun saakka, 
kun kytkinpoljin on painettu.
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Clykcs manuaalivaihteisto (IMT) -
toiminta

 Vaihtovipua voidaan siirtcc 
vetcmcttc painiketta (1).

Painiketta (1) on painettava kun 
vaihdevipu siirretccn peruutusvaih
teelle.

Clykkccssc manuaalivaihteistossa 
(iMT) on 6 vaihdetta eteenpcin.

Tcmc vaihtamiskaava on painettu 
vaihdenuppiin. Voimansiirto on tcy
sin synkronoitu kaikille vaihteille 
eteenpcin, joten vaihtaminen sekc 
pienemmclle ettc suuremmalle 
vaihteelle on helppoa.

Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaih
taessasi ja vapauta se sitten 
hitaasti.

Virtalukkokytkimellc varustetun 
auton moottori kcynnistyy vain, kun 
jarru- ja kaasupoljinta painetaan. 
(jos kuuluu varustukseen)

Vaihdevipu on palautettava vapaa-
asentoon ennen kuin vaihdetaan R 
(peruutus) -asentoon.

Paina vaihtovivun nupin alla olevaa 
painiketta, vedc vaihtovipua riittc
vcn kauas vasemmalle ja vaihda sit
ten R-asentoon (peruutus).

Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt, ennen kuin vaihdat R-
vaihteelle (peruutus).

Clc koskaan kcytc moottoria kier
roslukumittarin (rpm) punaisella 
alueella.

HU O MIO
Vaihdettaessa viidennestc vaih
teesta neljcnteen vaihteeseen, 
pitcc noudattaa varovaisuutta, 
ettei paineta vaihdevipua vahin
gossa sivusuuntaan niin, ettc 
vaihdettaisiin vahingossa toiselle 
vaihteelle. Sellainen, drastinen 
alaspcin vaihtaminen voi aiheut
taa moottorin kierrosnopeuden 
kasvun niin, ettc kierroslukumit
tari menee punaiselle alueelle. 
Tcllainen moottorin ja vaihteiston 
ylikuormitus voi aiheuttaa moot
torivaurioita.
Clc vaihda alaspcin enempcc kuin 
2 (kaksi) vaihdetta, clckc vaihda 
alaspcin, jos moottori kcy suurella 
kierrosnopeudella (5 000 r/min tai 
suurempi). Sellainen alaspcin 
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vaihtaminen voi vaurioittaa moot-
toria, kytkintc ja voimansiirtoa.

Kylmcllc sccllc vaihtaminen voi 
olla vaikeaa ennen kuin vaihteis-
ton voiteluaine on lcmmennyt. 
Tcmc on normaalia eikc vahin-
goita vaihteistoa.
Jos olet tcysin pyschdyksissc ja 
on vaikeaa vaihtaa ensimmciselle 
tai R (peruutus) -vaihteelle, jctc 
vaihdevipu N (vapaa) -asentoon ja 
vapauta kytkin. Paina kytkinpoljin 
uudelleen pohjaan ja vaihda 
ensimmciselle tai R (peruutus) -
vaihteelle.

HUOMIO
Kytkimen ennenaikaisen kulumi-
sen ja vaurioitumisen vclttcmi-
seksi, clc aja jalka 
kytkinpolkimella. Clc myuskccn 
kcytc kytkintc pitccksesi ajoneu-
voa paikallaan ylcmcessc, esi-
merkiksi odottaessasi 
liikennevalojen vaihtumista.
Clc kcytc vaihdevipua kcsinojana 
ajon aikana, koska se voi johtaa 
vaihdehaarukoiden ennenaikai-
seen kulumiseen.
Kytkimen mahdollisen vaurioitu-
misen estcmiseksi, clc kcynnistc 
2. (toinen) vaihe kytkettync, 
paitsi jos lchdet liikkeelle liukkaalla 
tiellc.
Clc ylikuormita ajoneuvoa. Yli-
kuormitetulla ajoneuvolla ajami-
nen voi aiheuttaa kytkinlevyjen 

epctavallisen kitkan aiheuttaman 
kuumenemisen ja vaurioittaa kyt-
kinkannen ja -levyn.

VAROITUS
Ennen kuin poistut kuljettajan 
istuimesta, vedc seisontajarru 
aina tcysin ylus ja sammuta 
moottori. Varmista, ettc vaih-
teisto on asetettu ensimmciselle 
vaihteelle, kun ajoneuvo pysckui-
dccn tasaiseen maastoon tai ylc-
mckeen, ja R (peruutus) -
vaihteelle, jos pysckuidccn alamc-
keen. Odottamattomia ja ckillisic 
auton liikkeitc voi ilmetc, jos ncitc 
varotoimia ei noudateta mccrite-
tyssc jcrjestyksessc.
Clc kcytc moottorijarrutusta 
(suuremmalta vaihteelta pienem-
mclle vaihtamista) ckillisesti liuk-
kailla teillc.
Ajoneuvo voi luistaa, mistc aiheu-
tuu onnettomuus.

Kytkimen kcyttcminen

Kytkin on painettava kokonaan poh-
jaan ennen vaihtamista ja vapautet-
tava hitaasti. Kytkinpoljin on aina 
oltava tcysin vapautettuna ajon 
aikana. Clc lepuuta jalkaasi kytkin-
polkimella ajon aikana. Tcmc voi 
johtaa tarpeettomaan kulumiseen. 
Clc paina kytkintc osittain pitcck-
sesi ajoneuvoa paikallaan mcessc. 
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Tcmc johtaa tarpeettomaan kulu-
miseen. Pitccksesi ajoneuvon pai-
kallaan kaltevalla pinnalla, kcytc 
jalka- tai seisontajarrua. Clc paina 
kytkinpoljinta nopeasti ja toistu-
vasti.

HUOMIO
Kun kcytct kytkinpoljinta, paina se 
kokonaan pohjaan. Jos et paina kyt-
kinpoljinta kokonaan pohjaan, kytkin 
voi vaurioitua tai voi kuulua hci-
riuccni.

VAROITUS
Kytkimen kcyttcminen
Paina kytkinpoljin mahdollisimman 
pitkclle. Muista, ettc et paina pol-
jinta uudestaan, ennen kuin se palaa 
normaaliin asentoon. Jos poljinta 
painetaan toistuvasti, ennen kuin se 
palaa normaaliasentoon, kytkinjcr-
jestelmc voi vahingoittua. Clc yli-
kuormita ajoneuvoa. Jos kcynnistct 
tai ajat autoa tcssc tilanteessa, se 
aiheuttaa liikaa kitkalcmpuc kytkin-
levyllc, mikc voi vahingoittaa kytkin-
levyc ja kytkimen pccllystc. Kun 
kcynnistct autoa tai peruutat, kyt-
kimen vapauttaminen liian pian 
vaihdevivun siirtcmisen jclkeen voi 
aiheuttaa auton sammumisen ja 
onnettomuuden.

Alaspcin vaihtaminen

Kun joudut hidastamaan raskaassa 
liikenteessc tai ajaessasi jyrkissc 
mcissc, vaihda alaspcin, ennen kuin 
moottori alkaa ponnistelemaan. 
Alaspcin vaihtaminen vchentcc 
moottorin sammumisen mahdolli-
suutta ja auttaa kiihdyttcmccn, kun 
joudut taas lisccmccn nopeutta. 
Kun ajoneuvo kulkee alaspcin jyrk-
kcc mckec, alaspcin vaihto auttaa 
yllcpitcmccn turvallisen nopeuden ja 
pidentcc jarrujen kcyttuikcc.

Hyvc ajotapa
Clc koskaan aseta autoa vapaalle 
ja rullaa mckec alas. Tcmc on 
erittcin vaarallista. Jctc ajoneuvo 
aina vaihteelle.
Clc laahaa  jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Sen sijaan, kun ajat 
pitkcc mckec alaspcin, vaihda pie-
nemmclle vaihteelle. Kun teet 
ncin, moottorijarrutus auttaa 
hidastamaan ajoneuvon.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Se auttaa 
vclttcmccn moottorin ylikierrok-
set, joista voi aiheutua vaurioita.
Hidasta, kun ajat sivutuulessa. 
Ncin hallitset autosi paremmin.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa peruutusvaihteelle. Jos et 
tee ncin, vaihteisto vaurioitua.
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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.

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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Automaattivaihteisto (AT) (jos 
kuuluu varustukseen)

 Vaihtamiseksi on panettava 
jarrupoljinta ja painiketta.

 Paina painiketta vaihtamisen 
yh teydessc.

 Vaihdevipua voi siirtcc 
vapaasti.

Automaattivaihteiston kcyttu

Automaattivaihteistossa on 6 nope
utta eteenpcin yksi peruutus
vaihde. Vaihteiden valinta tapahtuu 
automaattisesti vaihdevivun asen
nosta riippuen.

HU O MAA
Jos akku on ollut irrotettu, uuden 
ajoneuvon muutama ensimmcinen 
vaihto voivat olla vchcn ckillisic. 
Tcmc on normaalia ja vaihtamis
jakso mukautuu, kun TCM (vaihteis
ton ohjausmoduuli) tai PCM 
(voimansiirron ohjausmoduuli) on 

suorittanut vaihteiden kiertojakson 
muutaman kerran.

Sujuvan toiminnan varmistamiseksi, 
paina jarrupoljinta, kun vaihdat N 
(vapaa) -asennosta eteenpcinajo- 
tai peruutusvaihteelle.

VAROITUS
Automaattivaihteisto

Tarkista aina ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D- 
(ajo) tai R-asentoon (peruutus).
Ennen kuin poistut kuljettajan 
istuimesta, varmista aina, ettc 
vaihdevipu on P (pysckuinti) -
asennossa; vedc sitten seisonta
jarru kokonaan ylus ja sammuta 
moottori. Odottamattomia ja ckil
lisic auton liikkeitc voi ilmetc, jos 
ncitc varotoimia ei noudateta esi
tetyssc jcrjestyksessc.
Clc kcytc moottorijarrutusta 
(suuremmalta vaihteelta pienem
mclle vaihtamista) ckillisesti liuk
kailla teillc.
Ajoneuvo voi luistaa, mistc aiheu
tuu onnettomuus.

HU O MIO
Jotta vaihteisto ei vaurioidu, clc 
jouduta moottoria R (peruutus) -
vaihteella tai millccn eteenpcina
jon vaihteella, kun jarrut ovat 
pccllc.

OYB050071L
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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)

Pyscytc ajoneuvo kokonaan aina 
ennen vaihtamista P (pysckuinti) -
asentoon. Tcmc asento lukitsee 
vaihteiston ja estcc vetopyuric pyu-
rimcstc.

VAROITUS
Vaihtaminen P-asentoon (pysc-
kuinti) auton liikkuessa ajopyu-
rien lukkiutumisen, mikc 
aiheuttaa auton hallinnan menet-
tcmisen.
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-asennosta (peruu-
tus) tai siihen. Vaihteisto voi vaurioi-
tua, jos vaihdat R-asentoon 
(peruutus) auton liikkuessa, paitsi 
kuten tcmcn osan kohdassa Ajo-
neuvon keinuttaminen  selitetccn.

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.
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Moottorijarru ei toimi ja se voi 
aiheutua onnettomuus.

Pysckuinti N (vapaa) -vaihteella

Noudata alla olevia vaiheita pysckui-
desscsi ja jos haluat ajoneuvon liik-
kuvan tyunnettcessc.
1. Ajoneuvosi pysckuinnin jclkeen 

paina jarrupoljinta ja siirrc vaihde-
vipu asentoon [P] -asentoon 
virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik-
keen ollessa [ON]-asennossa tai 
moottorin kcydessc.

2. Jos seisontajarru on aktivoitu, 
vapauta se.

3. Painaessasi jarrupoljinta, kccnnc 
virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
[OFF]-asentoon.

Clyavaimilla varustetuissa ajo-
neuvoissa virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike voidaan 
siirtcc [OFF]-asentoon vain, kun 
vaihdevipu on [P] -asennossa.

4. Siirrc vaihdevipu "N" (vapaa) -
asentoon, kun jarrupoljinta paine-
taan ja "SHIFT LOCK RELEASE"-
painiketta painetaan tai paina 
tyuvclinettc alas (esim. tasakcrki-
nen ruuvitaltta) "SHIFT LOCK 
RELEASE"-pccsyaukkoon yhtc 
aikaa. Tclluin ajoneuvo liikkuu, kun 
siihen kohdistetaan voima ulkoi-
sesti.

HUOMIO
Lukuun ottamatta pysckuintic 
vapaalla vaihteella, pysckui ajo-
neuvo turvallisuuden vuoksi aina 
[P] (pysckuinti) -vaihteella ja 
kytke seisontajarru pcclle.
Ennen kuin pysckuit [N] (vapaa) -
vaihteella, varmista ensin, ettc 
pysckuintialue on vaakasuora ja 
tasainen. Clc pysckui [N] -vaih-
teella rinteille tai mckiin.
Jos auto on pysckuity ja jctetty 
vapaalle [N], auto viikkua ja 
aiheuttaa vakavia vammoja.

D (AJO)

Tcmc on normaali eteenpcinajo-
asento. Vaihteisto vaihtaa auto-
maattisesti lcpi 6 vaihteen sarjan, 
tarjoten parasta mahdollista poltto-
ainetaloutta ja tehoa.

Jos kaipaat liscc tehoa ohittaessasi 
toista ajoneuvoa tai ajat ylcmcessc, 
paina kaasupoljin tcysin alas, tclluin 
vaihteisto vaihtaa automattisesti 
alaspcin pienemmclle vclitykselle.

HUOMAA
Pyschdy aina tcysin, ennen kuin 
vaihdat D (ajo) -asentoon.

VAROITUS
Clc siirrc vaihdetta N (vapaa) -
asentoon ajon aikana. Jos vaihde 
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siirretccn N-asentoon (vapaa) 
ajon aikana, auto ei encc voi tehdc 
moottorijarrutusta. Ncin tekemi
nen voi lisctc onnettomuuden 
vaaraa.
Auto voi liikkua ulkoisen turmcyk
sen takia, jos vaihteisto ei ole P 
(pysckuinti) -asennossa auton 
pysckuinnin ja pyscytyksen 
aikana. Jos olet poissa auton luota 
edes hetken, kytke aina vaihde P 
(pysckuinti) -asentoon turvalli
suuden takia, kytke seisontajarru 
ja katkaise sytytysvirta, kun pai
nat jattupoljinta.

Sports-tila (jos kuuluu varustuk
seen)

Olipa auto pyscytettync tai liik
keessc, SPORT-tila valitaan siirtc
mcllc valitsin D (ajo) -asennosta 
manuaaliseen loveen. Jos haluat 
palata takaisin D-asentoon (ajo), 
siirrc vaihdevipu kevyesti takaisin 
pccloveen.

SPORTS-tilassa vaihdevivun siirtc
minen taaksepcin ja eteenpcin mah
dollistaa nopean vaihtamisen. Toisin 
kuin kcsivaihteistossa SPORTS-
tilassa vaihdetta voi vaihtaa kaasu
polkimen ollessa painettuna.

vaihdevivun kcyttu

Ylus (+): Vaihda seuraavaksi suu
remmalle vaihteelle tyuntcmcllc 
vipua eteenpcin.

Alas (-): Vedc vipua taaksepcin ker
ran vaihtaaksesi yhtc vaihdetta pie
nemmclle.

HUO MAA
SPORTS-kcyttutilassa kuljettajan 
on tehtcvc vaihdot yluspcin 
tieolosuhteiden mukaisesti ja var
mistettava, ettei moottorin kier
rosnopeus nouse punaiselle 
alueelle.
SPORTS-kcyttutila voi valita vain 
6 eteenpcin ajon vaihdetta. 
Peruutettaessa tai pysckuitcessc 
vaihdevipu siirretccn R- (peruu
tus) tai P-asentoon (pysckuinti) 
tilanteen mukaan.
SPORTS-kcyttutilassa vaihto pie
nemmclle suoritetaan automaat
tisesti auton hidastuessa. Kun 
auto pyschtyy, 1st-vaihde vali
taan automaattisesti.
Urheilutila: kun moottorin kierros
luku lchestyy punaista aluetta, 
vaihteistopisteet muuttuvat ylus
pcin automaattisesti.

OYB050059L
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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.

Vaihdelukitusjcrjestelmc (jos kuu
luu varustukseen)

Oman turvallisuutesi takia auto
maattivaihteistossa on vaihdeluki
tusjcrjestelmc, joka estcc 
vaihtamisen P (pysckuinti) -asen
nosta R (peruutus) -asentoon, ellei 
jarrupoljin ole painettuna.

Vaihda vaihde P-asennosta (pysc
kuinti) R-asentoon (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Siirrc vaihdevipua.

Jos jarrupoljin painetaan ja vapaute
taan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
P (pysckuinti) -asennossa, voi kuu
lua rctisevcc ccntc vaihdevivun 
lchellc. Tcmc kuuluu asiaan.

VAROITUS
Painetaan jarrupoljin pohjaan aina 
ennen P (pysckuinti) -asennosta 

toiseen asentoon,vaihtoa ja sen 
aika, jotta vcltetccn ajoneuvon 
tahaton liike, joka voi vahingoittaa 
autossa tai sen ympcristussc oles
kelevia henkiluitc.

Vaihtolukon ohittaminen

Tyyppi A

Tyyppi B

Jos vaihdevipua ei voi siirtcc P 
(pysckuinti) tai N (vapaa) -asen
nosta R (peruutus) -asentoon, kun 
jarrupoljinta painetaan, paina jarrua 
edelleen ja tee seuraavat toimet.

OYB050128L
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Tyyppi A
1. Poista varovasti kansi (1), joka 

peittcc vaihtolukon pccsyaukon.
2. Aseta ruuvitaltta pccsyaukkoon ja 

paina sillc alaspcin.
3. Siirrc vaihdevipua.
4. Vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 

ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Tyyppi B
1. Paina vaihdelukon vapautuspaini-

ketta.
2. Siirrc vaihdevipua.
3. Vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 

ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Virta-avaimen ristilukitusjcrjes-
telmc (jos kuuluu varustukseen)

Virta-avaimen voi poistaa vain, kun 
vaihdevipu on P-asennossa (pysc-
kuinti).

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihdevipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen-
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihdevipua 
asentoon P (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 

vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen-
toon (ajo).
Clc koskaan aseta ajoneuvoa 
vapaalle ja rullaa mckec alas. 
Tcmc voi olla erittcin vaarallista. 
Jctc auto aina vaihteelle ajaessasi.
Clc "laahaa" jarruja. Se voi kuu-
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin-
tahciriuitc. Sen sijaan, kun ajat 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet tcmcn, moottorijarrutus 
auttaa hidastamaan autoa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota vaihteen asettamiseen P 
(pysckuinti) -asentoon auton liik-
kumisen estcmiseksi.
Noudata ccrimmcistc varovai-
suutta, kun ajat liukkaalla pinnalla. 
Ole erityisen varovainen kun jarru-
tat, kiihdytct tai vaihdat vaihdetta. 
Liukkailla pinnoilla ckillinen muutos 
auton nopeudessa voi aiheuttaa 
vetcvien pyurien pidon ja ajoneu-
von hallinnan menetyksen.
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 
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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.

Lchteminen liikkeelle jyrkcssc 
mcessc seisonnasta

Lchtecksesi liikkeelle jyrkcssc 
mcessc seisonnasta, paina jarrupol-
jinta, siirrc vaihdevipu D (aja) -asen-
toon. Valitse sopiva vaihde taakan 
painon ja mcen jyrkkyyden mukaan 
ja vapauta seisontajarru. Paina 
kaasupoljinta vchitellen vapauttaes-
sasi kcyttujarrut.

Kun lchdet liikkeelle jyrkcstc 
mcestc, auto pyrkii rullaamaan 
taaksepcin.

VAROITUS
Kun lchdet liikkeelle jyrkcstc mcestc 
ja vaihde on D (ajo) -asennossa, jos 
et paina kaasu- tai jarrupoljinta, 
auto voi rullata taaksepcin ja 
aiheuttaa vakavan onnettomuuden. 
Pyschdy aina tcysin, ennen kuin 
vaihdat D (ajo) -asentoon.
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Kaksoiskytkinvoimansiirto (DCT) 
(jos kuuluu varustukseen)

 Paina jarrupoljinta ja lukituksen 
avauspainiketta vaihtamisen yhtey
dessc.

 Paina vaihdelukon vapautus
painiketta, kun vaihdat.

Vaihdevipua voi siirtcc vapaasti.

* Vaihdevivun voi siirtcc P-asennosta 
(pysckuinti) tai P-asentoon tai R- 
(peruutus) ja D-asennon (ajo) vclillc 
vain painamalla jarrupoljinta, jotta 
auto pysyy paikoillaan.

Kaksoiskytkinvaihteiston kcyttu

DCT:llc on 7 vaihdetta eteenpcin ja 
yksi peruutusvaihde.

Yksittciset vaihteet valitaan auto
maattisesti D-asennossa (ajo).

VAROITUS
Vakavan vamman tai kuoleman ris
kin vchentcmiseksi:

Tarkista AINA ympcruivc alue 
autosi lchellc ihmisten varalta, 
erityisesti lasten, kun vaihdat D- 
(ajo) tai R-asentoon (peruutus).
Ennen kuin poistut kuljettajan 
istuimesta, varmista aina, ettc 
vaihdevipu on P (pysckuinti) -
asennossa kytke sitten seisonta
jarru ja kccnnc virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS- painike LOCK/OFF-
asentoon. Odottamattomia ja 
ckillisic auton liikkeitc voi ilmetc, 
jos ncitc varotoimia ei noudateta.
Clc kcytc moottorijarrutusta 
(suuremmalta vaihteelta pienem
mclle vaihtamista) ckillisesti liuk
kailla teillc. Auto voi luistaa, mistc 
aiheutuu onnettomuus.

Kaksoiskytkinvaihteisto antaa 
kuljettajalle manuaalivaihteiston 
tunteen, mutta tarjoaa silti tcy
sautomaattisen vaihteiston 
mukavuuden. Toisin kuin perintei
sessc automaattivaihteistossa, 
kaksoiskytkinvaihteistossa vaih
teenvaihdot voidaan tuntea (ja 
kuulla)
- Suhtaudu siihen kuin se olisi 

automaattisesti vaihtava 
manuaalivaihteisto.

- Siirrc D-ajotilaan, jolloin vaihtei
den vaihdot tapahtuvat auto
maattisesti perinteisen 
automaattivaihteiston tapaan.

Kaksoiskytkinvaihteistossa kcy
tetccn kuivaa kaksoiskytkintc, 

OYB050071L
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joka eroaa automaattivaihteiston 
momentinmuuntimesta ja antaa 
paremman kiihtyvyyden ajon 
aikana. Kuitenkin alkukiihdytys 
saattaa olla aavistuksen hitaampi 
kuin automaattivaihteistolla.
Kuivatyyppinen kytkin siirtcc 
momentin ja tarjoaa suora-ajo-
vaikutelman, joka voi tuntua eri-
laiselta, kuin 
momentimuuntimella varustetulla 
automaattivaihteistolla. Se voi olla 
tcrkecc lchdettcessc seisokista 
tai ajettaessa pienellc nopeudella.
Kun matalalla nopeudella kiihdy-
tetccn nopeasti, moottorin kier-
rosluku saattaa nousta korkeaksi 
ajotilanteen perusteella.
Saat tasaisen mckilchdun paina-
malla kaasupoljinta tasaisesti ajo-
tilanteen perusteella.
Jos vapautat kaasupolkimen 
matalassa nopeudessa, saatat 
tuntea voimakkaan moottorijar-
rutuksen, joka toimii samoin kuin 
manuaalivaihteistolla.
Alamckiajossa voidaan kcyttcc 
Sports -tilaa vaihtamaan pienem-
mclle vaihteelle nopeuden hallit-
semiseksi kcyttcmcttc liikaa 
jarrupoljinta.
Kun kcynnistct moottorin ja sam-
mutat sen, voit kuulla naksahduk-
sia, kun jcrjestelmc suorittaa 
itsetestic. Tcmc on normaali kak-
soiskytkinvoimansiirron ccni.

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.

LCD-ncyttu vaihteiston lcmputilalle 
ja varoitusviestille

DCT-varoitusviestit

Tcmc varoitusviesti ncytetccn, kun 
autolla ajetaan hitaasti kaltevalla 
pinnalla ja auto huomaa, ettc jarru-
poljinta ei kcytetc.

Jyrkkc rinne

Ajaminen mckic ylus tai jyrkcssc 
rinteessc:

Pidc auto paikallaan kaltevalla 
pinnalla kcyttcmcllc jalka- tai sei-
sontajarrua.

OYB050218FI
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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  eikc ajo ole 
vclttcmcttc 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.
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Vaihteisto ylikuumentunut

Jos autolla ajamista jatketaan ja 
kytkimen lcmputilat saavuttavat 
maksimirajan, ncytetccn "Vaih-
teisto kuuma! Pysckui moottori 
kcynnissc  -varoitus. Kun ncin 
tapahtuu, kytkin on pois kcytustc, 

kunnes se jcchtyy normaalilcm-
putilaan.
Varoitus ncyttcc ajan, joka on odo-
tettava voimansiirron jcchtymistc.
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 Vaihteisto jcchtynyt. 
Jatka ajoa. tulee nckyviin, voit jat-
kaa ajamista autollasi.
Kun mahdollista aja autolla tasai-
sesti.

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.

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.

Vaihtaaksesi P (pysckuinti) -asen-
toon, sinun on painettava jarrua tiu-
kasti ja varmistettava, ettc jalkasi 
on pois kaasupolkimelta.

OYB050219FI
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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.

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.

Pysckuinti N (vapaa) -vaihteella

Noudata alla olevia vaiheita pysckui-
desscsi ja jos haluat ajoneuvon liik-
kuvan tyunnettcessc.
1. Kun pysckuit auton, paina jarru-

poljinta ja siirrc vaihdevipu P-
asentoon, kun virtakytkin tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa tai moottori on kcynnissc.

2. Jos seisontajarru on aktivoitu, 
vapauta se.

3. Painaessasi jarrupoljinta, kccnnc 
virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -OFF-
asentoon.

Clyavaimilla varustetuissa ajo-
neuvoissa virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike voidaan 
siirtcc OFF-asentoon vain, kun 
vaihdevipu on P-asennossa.
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4. Siirrc vaihdevipu N (vapaa) -asen
toon, kun jarrupoljinta painetaan 
ja "SHIFT LOCK RELEASE"-paini
ketta painetaan tai paina tyuvcli
nettc alas (esim. tasakcrkinen 
ruuvitaltta) "SHIFT LOCK 
RELEASE"-pccsyaukkoon yhtc 
aikaa. Tclluin ajoneuvo liikkuu, kun 
siih en kohdistetaan voima ulkoi
sesti.

HU O MIO
Paitsi vapaalle pysckuitcessc auto 
on aina pysckuitcvc P (pysckuinti) 
-asentoon turvallisuuden ja sei
sontajarrun kytkemisen vuoksi.
Ennen pysckuintic N (vapaa) -
asentoon, on ensin varmistettava, 
ettc maa on vaakatasossa ja 
suora. Clc pysckui N-vaihteelle 
mcessc tai viettcvcllc maalla.
Jos auto pysckuidccn ja jctetccn 
N-asentoon, auto voi liikkua ja 
aih euttaa vakavia vammoja ja 
vah inkoja.

D (AJO)

Tcmc on normaali ajoasento. Vaih
teisto vaihtaa automaattisesti lcpi 7 
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.

Sports-tila (jos varusteena)

Olipa auto pyscytettync tai liik
keessc, SPORT-tila valitaan siirtc
mcllc valitsin D (ajo) -asennosta 
manuaaliseen loveen. Jos haluat 
palata takaisin D-asentoon (ajo), 
siirrc vaihdevipu kevyesti takaisin 
pccloveen.

SPORTS-tilassa vaihdevivun siirtc
minen taaksepcin ja eteenpcin mah
dollistaa nopean vaihtamisen. Toisin 
kuin kcsivaihteistossa SPORTS-
tilassa vaihdetta voi vaihtaa kaasu
polkimen ollessa painettuna.

vaihdevivun kcyttu

Ylus (+): Vaihda seuraavaksi suu
remmalle vaihteelle tyuntcmcllc 
vipua eteenpcin.

OYB050059L
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Alas (-): Vedc vipua taaksepcin ker-
ran vaihtaaksesi yhtc vaihdetta pie-
nemmclle.

HUOMAA
SPORTS-kcyttutilassa kuljettajan 
on tehtcvc vaihdot yluspcin 
tieolosuhteiden mukaisesti ja var-
mistettava, ettei moottorin kier-
rosnopeus nouse punaiselle 
alueelle.
SPORTS-kcyttutila voi valita vain 
7 eteenpcin ajon vaihdetta. 
Peruutettaessa tai pysckuitcessc 
vaihdevipu siirretccn R- (peruu-
tus) tai P-asentoon (pysckuinti) 
tilanteen mukaan.
SPORTS-kcyttutilassa vaihto pie-
nemmclle suoritetaan automaat-
tisesti auton hidastuessa. Kun 
auto pyschtyy, 1st-vaihde vali-
taan automaattisesti.
SPORTS-kcyttutila: kun mootto-
rin kierrosluku lchestyy punaista 
aluetta, vaihteistopisteet muut-
tuvat yluspcin automaattisesti.
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 
mukaisesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosluku nouse 
punaiselle alueelle.

Vaihdelukitusjcrjestelmc (jos kuu-
luu varustukseen)

Oman turvallisuutesi takia kaksois-
kytkinvaihteistossa on vaihtolukko, 
joka estcc vaihtamisen P-asennosta 
(pysckuinti) R-asentoon (peruutus), 
ellei jarrupoljin ole painettuna.

Vaihda vaihde P-asennosta (pysc-
kuinti) R-asentoon (peruutus):
1. Pidc jarrupoljinta painettuna.
2. Kcynnistc moottori tai kccnnc 

virtalukko tai MOOTTORIN KCYN-
NISTYS/PYSCYTYS -painike ON-
asentoon.

3. Siirrc vaihdevipua.

Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun 
ollessa P (pysckuinti) -asennossa, 
vaihdevipu voi tcristc ja siitc voi 
kuulua ccntc. Tcmc kuuluu asiaan.

VAROITUS
Painetaan jarrupoljin pohjaan aina 
ennen P (pysckuinti) -asennosta 
toiseen asentoon,vaihtoa ja sen 
aika, jotta vcltetccn ajoneuvon 
tahaton liike, joka voi vahingoittaa 
autossa tai sen ympcristussc oles-
kelevia henkiluitc.
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Vaihtolukon ohittaminen

Tyyppi A

Tyyppi B

Jos vaihdevipua ei voi siirtcc P 
(pysckuinti) tai N (vapaa) -asen
nosta R (peruutus) -asentoon, kun 
jarrupoljinta painetaan, paina jarrua 
edelleen ja tee seuraavat toimet.

Tyyppi A
1. Poista varovasti kansi (1), joka 

peittcc vaihtolukon pccsyaukon.
2. Aseta ruuvitaltta pccsyaukkoon ja 

paina sillc alaspcin.
3. Siirrc vaihdevipua.
4. Vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 

ammattikorjaamoon. Kia suosit

telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Tyyppi B
1. Paina vaihdelukon vapautuspaini

ketta.
2. Siirrc vaihdevipua.
3. Vie jcrjestelmc tarkistettavaksi 

ammattikorjaamoon. Kia suosit
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Virta-avaimen ristilukitusjcrjes
telmc (jos kuuluu varustukseen)

Virta-avaimen voi poistaa vain, kun 
vaihdevipu on P-asennossa (pysc
kuinti).

Hyvc ajotapa
Clc koskaan siirrc vaihdevipua P- 
(pysckuinti) tai N-asennosta 
(vapaa) mihinkccn muuhun asen
toon, kun painat kaasupoljinta.
Clc koskaan siirrc vaihdevipua 
asentoon P (pysckuinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, ettc auto on tcysin 
pyschtynyt ennen kuin yritct 
vaihtaa R- (peruutus) tai D-asen
toon (ajo).
Clc koskaan aseta ajoneuvoa 
vapaalle ja rullaa mckec alas. 
Tcmc voi olla erittcin vaarallista. 
Jctc auto aina vaihteelle ajaessasi.
Clc "laahaa" jarruja. Se voi kuu
mentaa niitc ja aiheuttaa toimin
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tahciriuitc. Sen sijaan, kun ajat 
alas pitkcc mckec, hidasta ja 
vaihda pienemmclle vaihteelle. 
Kun teet tcmcn, moottorijarrutus 
auttaa hidastamaan autoa.
Hidasta ennen kuin vaihdat pie-
nemmclle vaihteelle. Muutoin 
alempi vaihde ei ehkc ole kyt-
keydy pcclle.
Kcytc aina seisontajarrua. Clc 
luota vaihteen asettamiseen P 
(pysckuinti) -asentoon auton liik-
kumisen estcmiseksi.
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 jarru-
tusteho 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 
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vapautuu. Siitc voi seurata henkilu- 
tai omaisuusvahinkoja lchellc ole-
ville henkiluille tai esineille.

Jarrujcrjestelmc

Tehostetut jarrut

Autossasi on tehostetut jarrut, jotka 
scctyvct automaattisesti normaa-
lissa kcytussc.

Jos tehostetut jarrut menettcvct 
voimaa pyschtyneen moottorin tai 
muun syyn takia, voit silti pyscyttcc 
ajoneuvosi kohdistamalla jarrupolki-
meen normaalia suuremman voi-
man. 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.

VAROITUS
Jarrut

Clc pidc ajaessasi jalkaa jarrupol-
kimella. Tcmc aiheuttaa poikke-
uksellisen korkeita jarrujen 
lcmputiloja, jarrupintojen liiallista 
kulumista ja pitempic pyschty-
mismatkoja.
Ajettaessa alas pitkcc tai jyrkkcc 
mckec, vaihda pienemmclle vaih-
teelle ja vcltc jatkuvaa jarrujen 
kcyttuc. Jarrujen kcyttcminen 
jatkuvasti aiheuttaa jarrujen yli-
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kuumentumista ja voi aiheuttaa 
tilapcisen jarrutusvoiman mene-
tyksen.
Mcrct jarrut voivat vaikuttaa 
auton kykyyn hidastaa turvalli-
sesti. Auto voi myus vetcc toiselle 
puolelle, kun jarruja kcytetccn. 
Jarrujen painaminen kevyesti 
ilmaisee, onko niissc havaittavissa 
tctc vaikutusta. Testaa aina jar-
rusi tcllc tavalla, kun olet ajanut 
syvcn veden lcpi. Kuivaa jarrut 
painamalla niitc kevyesti. Scilytc 
samalla turvallinen ajonopeus, 
kunnes jarrujen toiminta on 
palannut normaaliksi.
Varmista aina jarru- ja kaasupol-
kimen sijainti ennen ajoa. Jos et 
tarkista kaasupolkimen ja jarru-
polkimen sijaintia ennen ajoa, voit 
painaa kaasupoljinta jarrupolki-
men sijasta. Se voi johtaa vaka-
vaan onnettomuuteen.

Jarrujen vikaantumisen tapahtu-
essa

Jos kcyttujarrut vioittuvat ajoneu-
von liikkuessa, voit suorittaa hctc-
pyscytyksen seisontajarrulla. 
Pyschtymismatka on kuitenkin nor-
maalia paljon pitempi.

VAROITUS
Seisontajarru
Seisontajarrun aktivoiminen ajoneu-
von liikkuessa normaalilla nopeudella 

voi aiheuttaa ajoneuvon ckillisen 
hallinnan menettcmisen. Jos joudut 
kcyttcmccn seisontajarrua pyscyt-
tccksesi ajoneuvon, ole hyvin varo-
vainen jarrun kcytun yhteydessc.

Jarrulevyjen kulumisen ilmaisin

Ajoneuvossasi on levyjarrut.

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.

Muista, 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.

HUOMIO
Clc jatka ajoa kuluneilla jarrupa-
loilla, jotta vcltyt kalliilta jarrukor-
jauksilta.
Vaihda etu- ja takajarrupalat aina 
pareina.

VAROITUS
Jarrun kuluminen
Tcmc jarrujen kulumisen varoitu-
sccni tarkoittaa, ettc ajoneuvo tar-
vitsee huoltoa. Jos jctc tcmcn 
ccnimerkin huomiotta, menetct 
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lopulta jarrutustehon, mikc voi joh
taa vakavaan onnettomuuteen.

Taka-rumpujarrut (jos kuuluu 
varustukseen)

Taka-rumpujarruissa ei ole kulumi
sen ilmaisimia. Tarkistuta siis taka
jarrupinnoite, jos kuulet 
takajarruista hankaavaa ccntc. Tar
kistuta takajarrut myus joka kerta, 
kun vaihdat tai kierrctct renkaita ja 
kun autosi etujarrut vaihdetaan.

Seis ontajarru

Seisontajarrun kytkeminen

Aktivoi seisontajarru painamalla 
ensin jalkajarrupoljinta ja vetcmcllc 
sitten seisontajarruvipua niin pit
kclle kuin mahdollista.

Sen liscksi, ettc kaltevalla pinnalle 
pysckuitcessc vaihdevipu pienellc 
vaihteella manuaali-/clykkccssc 
manuaalivaihteistolla tai P (pysc
kuinti) -asennossa automaatti/kak

soiskytkinvaihteistolla varustetuissa 
autoissa.

HU O MIO
Ajaminen seisontajarrun ollessa 
aktivoituna aiheuttaa jarrupalan 
ja jarruroottorin liiallisen kulumi
sen.
Clc kcytc seisontajarrua kun auto 
liikkuu, paitsi hctctilanteessa. Se 
voi vahingoittaa ajoneuvoa ja vaa
rantaa ajoturvallisuutta.

Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauta seisontajarru painamalla 
ensin jalkajarrupoljinta ja vetcmcllc 
sitten seisontajarruvipua hieman 
yluspcin. Paina sitten vapautuspai
niketta (1) ja laske seisontajarruvipu 
(2) pitcen samalla painiketta painet
tuna.

Jos seisontajarru ei vapaudu tai 
vapaudu kokonaan, vie auto ammat
tikorjaamoon tarkastettavaksi. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
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jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Jos autosi on varustettu auto-
maattivaihteistolla/kaksoiskyt-
kinvaihteistolla, clc anna auton 
ryumic eteenpcin. Vclttccksesi 
eteenpcin ryuminncn, pidc jalkasi 
tukevasti jarrupolkimella, kun 
auto on pyschdyksissc.
Ole varovainen pysckuidesscsi 
mckeen. Kytke seisontajarru 
tukevasti ja aseta vaihdevipu P 
(pysckuinti) -asentoon (auto-
maatti/kaksoiskytkinvaihteistot) 
tai ensimmciselle tai peruutus-
vaihteelle (clykcs tai normaali 
manuaalivaihteisto) Jos auto on 
alamckeen pcin, kccnnc etupyu-
rct tien reunakiveen pcin, jotta 
auto ei pccse vierimccn. Jos auto 
on ylcmckeen pcin, kccnnc etu-
pyurct tien reunakivestc pois-
pcin, 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, kytke se vain 
vchcksi aikaa, kun laitat vaihdevi-
vun P -asentoon (automaatti/
kaksoiskytkinvaihteisto) tai 1. tai 
peruutusvaihteelle (clykcs tai 

tavallinen manuaali vaihteisto) ja 
lukitse takapyurct, jotta auto ei 
pccse vierimccn. Vapauta sitten 
seisontajarru.
Clc pidc ajoneuvoa paikallaan ylc-
mcessc kaasupoljinta kcyttc-
mcllc. Tcmc voi johtaa vaihteiston 
ylikuumenemiseen. Kcytc aina 
jarrupoljinta tai seisontajarruja.

VAROITUS
Jotta auto ei liiku vahingossa pai-
koitettuna, kun poistut autosta, 
clc kcytc vaihdevipua seisontajar-
run korvikkeena. Kytke seisonta-
jarru JA varmista, ettc vaihdevipu 
automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teistolla varustetuissa autoissa P 
(pysckuinti) asennossa.
Clc koskaan salli kenenkccn sellai-
sen, joka ei tunne autoa, koskea 
seisontajarruun. Jos seisontajarru 
vapautetaan vahingossa, voi 
aiheutua vakavia vammoja.
Kaikissa pysckuidyissc autoissa 
on kytkettcvc seisontajarru 
pcclle, jotta ajoneuvo ei voi liikkua 
arvaamatta, sillc se voi vahingoit-
taa matkustajia ja jalankulkijoita.

Tarkista jarrun varoitusvalo kccntc-
mcllc virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ON-asentoon (clc kcynnistc moot-
toria). Valo syttyy, kun seisonta-
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jarru kytketccn virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/PYSCY-
TYS -painikkeen ollessa START- tai 
ON-asennossa.

Varmista ennen ajoa, ettc seisonta-
jarru on tcysin vapautettu ja jarrun 
varoitusvalo ei pala.

Jos jarrun varoitusvalo jcc palamaan 
kun seisontajarru on vapautettu 
moottorin kcydessc, jarrujcrjestel-
mcssc saattaa olla virhetoiminto. 
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 tai 
korjaamoon.

Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc 
(ABS) (jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
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.
Lukkiutumattomalla jarrujcrjestel-
mcllc (tai schkuisellc ajovakauden-
hallintajcrjestelmcllc) varustettujen 

autojen jarrutusmatka voi olla 
pidempi kuin niiden, joilla ei ole sitc, 
seuraavissa tieolosuhteissa.
Ncissc olosuhteissa ajoneuvoa tulisi 
ajaa alhaisemmilla nopeuksilla:

Karkeapintaiset, soran tai lumen 
peittcmct tiet.
Lumiketjut asennettuna.
Tiet, joiden pinta on kuoppainen 
tai eri korkeuksilla.

ABS- (tai ESC)-turvaominaisuuksilla 
varustettua autoa ei saa kokeilla 
ajamalla suurella nopeudella tai 
kaarreajolla. Tcmc voi vaarantaa 
itsesi ja muiden turvallisuuden.

ABS tunnistaa jatkuvasti pyurien 
nopeuden. Jos pyurct ovat lukkiutu-
massa, ABS-jcrjestelmc mukauttaa 
toistuvasti pyurien hydraulista jar-
rupainetta.

Kun kcytct jarruja olosuhteissa, 
joissa pyurct voivat lukkiutua, saa-
tat kuulla jarruista "tik-tik  ccntc tai 
tuntea vastaavaa polkimessa. Tcmc 
on normaalia ja tarkoittaa, ettc ABS 
on aktiivinen.

Jotta saisit parhaan hyudyn ABS-
jcrjestelmcstc hctctilanteessa, clc 
yritc scctcc jarrupainetta clckc 
pumppaa jarruja. Paina jarrupoljinta 
niin kovaa kuin mahdollista tai niin 
kovaa kuin tilanne vaatii ja anna 
ABS: n hallita jarruihin kohdistuvaa 
voimaa.
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HUOMAA
Moottoritilasta voi kuulua naksah-
dusccni, kun ajoneuvo lchtee liik-
keelle moottorin kcynnistyksen 
jclkeen. Tcmc on normaalia ja tar-
koittaa, ettc lukkiutumaton jarrujcr-
jestelmc toimii oikein.

Huolimatta lukkiutumattomasta 
jarrujcrjestelmcstc, ajoneuvo tar-
vitsee riittcvcn pyschdysmatkan. 
Scilytc aina turvavcli edellc aja-
vaan ajoneuvoon.
Hidasta aina kccntyesscsi. Luk-
kiutumaton jarrujcrjestelmc ei voi 
estcc liian suurista nopeuksista 
johtuvia onnettomuuksia.
Irtonaisilla tai epctasaisilla tien-
pinnoilla lukkiutumattoman jarru-
jcrjestelmcn toiminta voi johtaa 
pitempccn pyschtymismatkaan 
kuin ajoneuvoilla, joissa on perin-
teinen jarrujcrjestelmc.

HUOMIO
Jos ABS-varoitusvalo on pccllc ja 
jcc palamaan, sinulla on ehkc 
ABS-ongelma. Tcssc tapauk-
sessa tavalliset jarrut toimivat 
kuitenkin normaalisti.
ABS-varoitusvalo palaa noin 3 
sekunnin ajan, kun virta-avain tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/

PYSCYTYS -painike on ON-asen-
nossa. Tcnc aikana ABS suorittaa 
itsediagnostiikan ja valo sammuu, 
jos kaikki on kunnossa. Jos valo jcc 
palamaan, ABS-jcrjestelmcssc voi 
olla ongelma. Tcmcn tapahtuessa, 
vie jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Kun ajat tiellc, jossa on heikko 
pito, kuten jcinen tie, ja kcytct 
jarruja jatkuvasti, ABS on jatku-
vasti aktiivinen ja ABS-varoitus-
valo voi syttyc. Aja auto tien 
sivuun turvalliseen paikkaan ja 
sammuta moottori.
Kcynnistc moottori uudelleen. Jos 
ABS-varoitusvalo ei pala, niin 
ABS-jcrjestelmcn tila on normaali. 
Muussa tapauksessa ABS:ssc voi 
olla ongelma. Tcmcn tapahtuessa, 
vie jcrjestelmc tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Kun apukcynnistct autosi tyhjcn 
akun takia, moottori ei ehkc kcy niin 
tasaisesti ja ABS-varoitusvalo voi 
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myus syttyc. Tcmc johtuu mata
lasta akun jcnnitteestc. Se ei tar
koita sitc, ettc ABS-jcrjestelmc 
toimii virheellisesti.

Clc pumppaa jarruja!
Lataa akku ennen kuin ajat 
autolla.

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) (jos kuuluu varustukseen)

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) on suunniteltu vakauttamaan 
auton kaarreajon aikana. ESC tarkis
taa, ohjaatko, ja minne auto on 
todellisuudessa menossa.

ESC kohdistaa jarruvoimaa yksittci
siin pyuriin ja puuttuu moottorin 
hallintajcrjestelmccn ajoneuvon 
vakauttamiseksi.

VAROITUS
Clc koskaan liian nopeasti tieolosuh
teisiin verrattuna tai kaarteessa. 
Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) ei estc onnettomuuksia. Liian 

suuri nopeus kaarreajossa, ckilliset 
liikkeet ja vesiliirto mcrillc pinnoilla 
voivat silti aiheuttaa vakavia onnet
tomuuksia. Vain turvallinen ja tark
kaavainen kuljettaja voi estcc 
onnettomuudet vclttcmcllc liikkeitc, 
jotka aiheuttavat ajoneuvon pidon 
menettcmisen. Huolimatta asenne
tusta ESC:stc, noudata aina kaikkia 
tavanomaisia ajovarotoimia, 
mukaan lukien ajaminen turvallisella 
nopeudella olosuhteiden mukaisesti.

Schkuinen ajovakauden hallintajcr
jestelmc (ESC) on schkuinen jcrjes
telmc, joka on suunniteltu 
auttamaan kuljettajaa scilyttcmccn 
ajoneuvon hallinnan epcsuotuisissa 
olosuhteissa. Se ei korvaa turvallista 
ajotapaa. Tekijct, kuten nopeus, tie
nolosuhteet ja kuljettajan ohjaami
nen, voivat kaikki vaikuttaa siihen, 
onnistuuko ESC tehokkaasti estc
mccn hallinnan menetyksen. On 
edelleen omistajan vastuulla ajaa ja 
kccntyc kohtuullisella nopeudella ja 
jcttcc riittcvc turvallisuusvara.

Kun kcytct jarruja olosuhteissa, 
joissa pyurct voivat lukkiutua, saa
tat kuulla jarruista "tik-tik  ccntc tai 
tuntea vastaavaa polkimessa. Tcmc 
on normaalia ja tarkoittaa, ettc ESC 
on aktiivinen.

OYB050062L



57

6

6

Ajaminen autollasi Jarrujcrjestelmc

HUOMAA
Moottoritilasta voi kuulua naksah-
dusccni, kun ajoneuvo lchtee liik-
keelle moottorin kcynnistyksen 
jclkeen. Tcmc on normaalia ja tar-
koittaa, ettc schkuinen ajovakau-
den hallinta -toiminto toimii oikein.

ESC:n kcyttu

ESC ON -tila
Kun sytytysvirta kytketccn 
PCCLLE, ESC- ja ESC OFF -merk-
kivalot syttyvct noin 3 sekunniksi, 
sitten ESC kytkeytyy pcclle.
Kytke ESC pois pccltc painamalla 
ESC OFF -painiketta sytytysvirran 
kytkemisen jclkeen. (ESC OFF -
merkkivalo syttyy). Voit kytkec 
ESC:n pcclle painamalla ESC OFF -
painiketta (ESC OFF -merkkivalo 
sammuu).
Moottorin kcynnistyksen yhtey-
dessc voi kuulua vchcinen tikitys-
ccni. Tcmc on ESC, joka suorittaa 
automaattisen jcrjestelmcn itse-
tarkastuksen eikc havaitse ongel-
maa.

Kcytun aikana

Kun ESC on toiminnassa, ESC-
merkkivalo vilkkuu.
Kun schkuinen ajovakauden 

hallinta toimii oikein, voit tuntea 
lievcc sykintcc ajoneuvossa. 

Tcmc on vain jarruhallinnan vai-
kutus eikc viittaa mihinkccn epc-
tavalliseen.
Kun siirryt pois mudasta tai ajat 
liukkaalla tiellc, moottorin kier-
rosluku (kierroksia minuutissa) ei 
ehkc kasva, vaikka painat kaasu-
poljinta syvclle. Tcmcn tarkoitus 
on scilyttcc auton vakaus ja pito, 
eikc se ole merkki ongelmasta.

ESC OFF -tila

Peruuttaaksesi ESC-kcytun:

Tila 1

Paina ESC OFF -painiketta lyhyesti 
(ESC OFF -merkkivalo ja viesti syt-
tyvct). Tcssc tilassa moottorin 
ohjaustoiminto ei ole toiminnassa. 
Toisin sanoin, pidonohjausjcrjes-
telmc ei ole toiminnassa, mutta vain 
jarrujen hallintajcrjestelmc on toi-
minnassa.

Tila 2

OYB050222FI
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Paina ESC OFF -painiketta yli 3 
sekunnin ajan. ESC OFF -merkkivalo 
ja -viestin syttyvct ja ESC OFF -
varoitusccni kuuluu. Tcssc tilassa 
moottorin ohjaustoiminto ja jarrujen 
hallintajcrjestelmc eivct ole toimin-
nassa. Toisin sanoin, auton ajova-
kauden hallintajcrjestelmc ei ole 
encc toiminnassa.

Jos virta-avain tai KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike asetetaan 
LOCK/OFF-asentoon kun ESC on 
pois pccltc, ESC pysyy pois pccltc. 
Kun moottori kcynnistetccn uudel-
leen, ESC kytkeytyy automaattisesti 
pcclle.

Merkkivalo

ESC -merkkivalo

ESC OFF -merkkivalo

Kun virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
asetetaan ON-asentoon, merkki-
valo syttyy ja sammuu, jos ESC-jcr-
jestelmc toimii normaalisti.

ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun 
ESC toimii, tai palaa, kun ESC vioit-
tuu.

ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ESC kytketccn painikkeella pois 
pccltc.

HUOMIO
Erikokoisilla renkailla tai vanteilla 
ajaminen voi aiheuttaa ESC-jcrjes-
telmcn toimintahciriun. Kun vaihdat 
renkaat, varmista, ettc ne ovat 
samaa kokoa kuin alkuperciset ren-
kaat.

VAROITUS
Schkuinen ajovakauden hallintajcr-
jestelmc on ainoastaan ajon avus-
taja; varmista turvallinen ajo 
noudattamalla varotoimenpiteitc 
hidastamalla kaarevilla, lumisilla tai 
jcisillc teillc. Aja hitaasti clckc yritc 
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kiihdyttcc, kun ESC-merkkivalo vilk-
kuu tai kun tienpinta on liukas.

ESC OFF -kcyttu

Ajettaessa
ESC:n tulisi olla pccllc pcivittci-
sessc kcytussc aina kun mahdol-
lista.
Voit kytkec ESC:n pois pccltc ajon 
aikana painamalla ESC OFF -paini-
ketta ajaessasi tasaisella tien pin-
nalla.

Clc koskaan paina ESC OFF -paini-
ketta, ESC:n toiminnan aikana (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).
ESC:n kytkeminen pois pccltc ei 
vaikuta ABS- tai jarrujcrjestel-
mcn toimintaan.

VAROITUS
Clc koskaan paina ESC OFF -paini-
ketta, ESC:n toiminnan aikana.
Jos ESC kytketccn pois pccltc ESC:n 
ollessa toiminnassa, ajoneuvo voi 
pccstc hallinnasta.

Kytkecksesi ESC:n pois pccltc ajon 
aikana, paina ESC OFF -painiketta 
ajaessasi tasaisella tien pinnalla.

Mckilchtuavustajan ohjaus (HAC) 
(jos kuuluu varustukseen)

Mckilchtuavustajan ohjaus on 
mukavuustoiminto. Pcctarkoitus on 
estcc ajoneuvoa liikkumasta taak-
sepcin ajaessasi ylcmckeen kalte-
valla pinnalla. HAC scilyttcc 
kuljettajan, pyschtymisen aikana 
luoman jarrupaineen 2 sekunnin ajan 
jarrupolkimen vapauttamisen jcl-
keen.

Paineenscilytyksen aikana kuljetta-
jalla on tarpeeksi aikaa painaa 
kaasupoljinta lchteckseen liikkeelle.

Jarrupaine vchenee heti, kun jcrjes-
telmc havaitsee kuljettajan aiko-
muksen lchtec liikkeelle.

VAROITUS
HAC aktivoituu yleensc vain 2 
sekunniksi. Kuljettajan tulee olla 
varovainen ettei liikkuminen taakse-
pcin aiheuttaisi tapaturmaa takana 
oleville esineille tai ihmisille, kun kul-
jettaja tuntee tahatonta taaksepcin 
liikkumista lchtiessccn liikkeelle 
mcessc, koska kuljettajan luoma 
jarrunpidctyspaine pyschdyksissc 
oli riittcmctun.
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HUOMAA
HAC ei toimi, kun vaihdevipu on P 
(pysckuinti) tai N (vapaa) -asen-
nossa.
HAC aktivoituu, vaikka ESC ei ole 
pccllc, mutta se ei aktivoidu, jos 
ESC on vioittunut.

Auton vakauden hallinta (VSM) (jos 
kuuluu varustukseen)

Tcmc jcrjestelmc tarjoaa liscparan-
nuksia ajoneuvon vakauteen ja 
ohjausvasteisiin, kun ajoneuvoa aje-
taan liukkaalla tiellc tai ajoneuvo 
havaitsee jarrutuksen aikana oikei-
den ja vasempien pyurien vclisen 
kitkakertoimen muutokset.

VSM:n kcyttu

Kun VSM on toiminnassa, ESC-
merkkivalo ( ) vilkkuu.

Kun auton vakauden hallinta toimii 
oikein, voit tuntea lievcc sykintcc 
ajoneuvossa. Tcmc on vain jarruhal-
linnan vaikutus eikc viittaa mihin-
kccn epctavalliseen.

VSM ei toimi, kun:
Ajettaessa kaltevilla teillc, kuten 
rinteissc tai kallistuksissa.
Ajettaessa taaksepcin
ESC OFF -merkkivalo ( ) jcc pala-
maan 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.

Toimintahciriun merkkivalo

VSM voi peruttua, vaikket peruut-
taisi VSM-toimintoa painamalla ESC 
OFF -painiketta. Se viittaa siihen, 
ettc jossain schkutoimisessa 
ohjaustehostinjcrjestelmcssc tai 
VSM-jcrjestelmcssc on havaittu toi-
mintahciriu. Jos ESC-merkkivalo ( ) 
tai EPS-varoitusvalo jcc pcclle, anna 
jcrjestelmc ammattikorjaamon tar-
kastettavaksi. Kia suosittelee kcyn-
tic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Auton vakauden hallintajcrjes-
telmc ei korvaa turvallista ajota-
paa, se on vain lisctoiminto. On 
kuljettajan vastuulla aina tarkis-
taa nopeus ja etcisyys edellc aja-
vaan ajoneuvoon. Pidc 
ohjauspyurcstc aina tukevasti 
kiinni, ajaessasi.
Ajoneuvo on suunniteltu kcyttcy-
tymccn kuljettajan aikomuksen 
mukaan, myus asennetulla 
VSM:llc. Noudata aina kaikkia 
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tavanomaisia ajovarotoimia tur-
vallisella nopeudella olosuhteiden 
mukaisesti - mukaan lukien aja-
minen huonolla sccllc ja liukkaalla 
tiellc.
Erikokoisilla renkailla tai vanteilla 
ajaminen voi aiheuttaa VSM-jcr-
jestelmcn toimintahciriun. Kun 
vaihdat renkaat, varmista, ettc ne 
ovat samaa kokoa kuin alkuperci-
set renkaat.

ESS : Hctcpyscytyssignaali (jos 
kuuluu varustukseen)

Hctcpyscytyssignaalijcrjestelmc 
varoittaa takana olevaa kuljettajaa 
vilkuttamalla jarruvaloa, kun ajo-
neuvo pyschtyy ckkincisesti tai kun 
ABS aktivoituu jarruttaessa. (Jcrjes-
telmc aktivoituu, kun ajoneuvon 
nopeus on yli 55 km/h ja ajoneuvon 
hidastuvuus on yli 7m/s1 tai kun ABS 
aktivoituu hctcjarrutuksen yhtey-
dessc.)

Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 
km/h ja ABS kytkeytyy pois pccltc 
tai kun ckillinen pyscytystilanne on 
ohi, jarruvalon vilkkuminen loppuu.

HUOMIO
Hctcpyscytyssignaalijcrjestelmc 
(ESS) ei toimi, jos varoitusvilkut ovat 
jo pccllc.

Jyvct jarrutuskcytcnnut

VAROITUS
Aina kun poistut ajoneuvosta tai 
pysckuit sen, vedc seisontajarru 
aina niin ylus kuin mahdollista ja 
kytke ajoneuvon vaihteisto tar-
kasti pysckuintiasentoon. Autot, 
jotka eivct ole pysckuinti-asen-
nossa, seisontajarru kytkettync, 
ovat vaarassa liikkua tahatto-
masti aiheuttaen vammoja itsel-
lesi ja muille.
Kaikissa pysckuidyissc autoissa 
on kytkettcvc seisontajarru 
pcclle, jotta auto ei voi liikkua 
arvaamatta, sillc se voi vahingoit-
taa matkustajia ja jalankulkijoita.

Ajoneuvon pysckuinnin pcctyttyc 
tarkista ennen ajoa, ettc seison-
tajarru ei ole kytkettync ja ettc 
seisontajarrun merkkivalo on 
sammunut.
Veteen ajaminen voi aiheuttaa 
jarrujen kastumisen. Ne voivat 
myus kastua, kun auto pestccn. 
Mcrct jarrut voivat olla vaaralli-
set! Autosi ei pyschdy yhtc 
nopeasti, jos jarrut ovat mcrct. 
Mcrct jarrut voivat aiheuttaa 
auton vetcmisen jollekin puolelle.
Kuvaa jarrut painamalla jarrupol-
jinta kevyesti kunnes jarrutus 
palaa normaaliksi. Noudata varo-
vaisuutta pitccksesi auton hallin-
nassasi koko ajan. Jos 
jarrutustoiminto ei palaudu nor-
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maaliin, pyscytc heti, kun se on 
turvallista, ja pyydc ammattikor-
jaamoa tarkastamaan ajoneuvosi.
Kia suosittelee soittoa valtuute-
tulle Kia-jclleenmyyjclle/huolto-
kumppanille.
Clc aja alas mckic vaihde vapaalla. 
Tcmc on erittcin vaarallista. Pidc 
auto jatkuvasti vaihde pccllc, 
hidasta jarruilla, vaihda sitten 
alemmalle vaihteelle, jotta moot-
torijarrutus auttaisi yllcpitcmccn 
turvallisen nopeuden.
Clc "laahaa" jarrupolkimella. Jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella 
ajon aikana voi olla vaarallista, 
koska se voi johtaa jarrujen yli-
kuumenemiseen ja niiden tehok-
kuuden menettcmiseen. Se 
nopeuttaa myus jarrun osien 
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.
Jos autosi on varustettu auto-
maattivaihteistolla/kaksoiskyt-
kinvaihteistolla, clc anna auton 
ryumic eteenpcin. Vclttccksesi 
eteenpcin ryuminncn, pidc jalkasi 
tukevasti jarrupolkimella, kun 
auto on pyschdyksissc.
Ole varovainen pysckuidesscsi 
mckeen. Kytke seisontajarru 
tukevasti ja aseta vaihdevipu P 

(pysckuinti) -asentoon. Jos autosi 
osoittaa alamckeen, kccnnc etu-
pyurct reunakiveyksen suuntaan, 
jotta estcisit autoa liikkumasta. 
Jos autosi osoittaa ylcmckeen, 
kccnnc etupyurct reunakiveyk-
sestc poispcin, jotta estcisit autoa 
liikkumasta. Jos reunakiveystc ei 
ole tai jos muut olosuhteet edel-
lyttcvct auton liikkumisen estc-
misen, tue pyurct.
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, kytke se vain 
vchcksi aikaa, kun laitat vaihdevi-
vun P -asentoon (automaatti/
kaksoiskytkinvaihteisto) tai 1. tai 
peruutusvaihteelle (clykcs tai 
tavallinen manuaali vaihteisto) ja 
lukitse takapyurct, jotta auto ei 
pccse vierimccn. Vapauta sitten 
seisontajarru.
Clc pidc ajoneuvoa paikallaan ylc-
mcessc kaasupoljinta kcyttc-
mcllc. Tcmc voi johtaa vaihteiston 
ylikuumenemiseen. Kcytc aina 
jarrupoljinta tai seisontajarruja.
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Integroitu ajotilan ohjausjcrjes
telmc (jos kuuluu varustukseen)

Ajotila

Ajotila voidaan valita kuljettajan 
suosikkiasetusten mukaan.

Tila muuttuu aina, kun DRIVE MODE 
-kytkin on valittu, ajotila muuttuu 
seuraavasti: ECO → NORMAL→ 
SPORT→ ECO

Kun sytytysvirta kytketccn, ajoti
laksi on oletusarvoisesti valittuna 
ECO.

Jos se on Eco-tilassa, Eco-tila 
scctyy, kun moottori kcynniste
tccn uudelleen.
ECO-tila: ECO-tila parantaa polt
toainetehokkuutta ympcristuys
tcvcllistc ajamista varten.
SPORT-tila: SPORT-tila tarjoaa 
urheilullista mutta tiukkaa ajoa.

HU O MAA
Start Stop Coasting (SSC) on aktiivi
nen, kun ajotila on ECO.

Ajotapa scctyy NORMAL- tai ECO-
tilaan, kun moottori kcynnistetccn 
uudestaan.

Jos se on COMFORT/SPORT-
tilassa NORMAL-tila scctyy, kun 
moottori kcynnistetccn uudel
leen.
Jos se on Eco-tilassa, Eco-tila 
scctyy, kun moottori kcynniste
tccn uudelleen.
Kun virta kytketccn pcclle, ajoti
lan oletusasetus on ECO.

ECO-tila

Kun ajotilaksi on valittu 
ECO, niin moottorin ja voi
mansiirron ohjauslogiikat 
muutetaan maksimoi

maan polttoainetehokkuus.
Kun ECO-tila valitaan kcyttcmcllc 
DRIVE MODE -kytkintc, ECO-
merkkivalo syttyy.
Jos auto on asetettu ECO-tilaan, 
niin kun moottori sammutetaan ja 
kcynnistetccn, ajotila-asetus 
pysyy ECO-tilassa.

HUO MAA
Start Stop Coasting (SSC) ei ole 
aktiivinen, kun hinaat percvaunua. 
Mutta, Kcynnistys Pyscytys -rulla
usta (SSC) ei ehkc deaktivoidu jos 
hinataan jclkimarkkinoilta hankittua 
percvaunua. Kun hinataan jclki
markkinoilta hankittua percvaunua, 
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on suositeltavaa asettaa ajotila 
NORMAL- tai SPORT-tilaan.

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 ajetaan automaatitvaihteis-
tolla/kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustettua ajoneuvoa vaihteen-
valitsin urheilutilassa, jcrjestel-
mcc rajoitetaan vaihdepykclcn 
mukaan.

HUOMAA
Kcynnistys Pyscytys -rullaus (SSC) 
aktivoituu ECO ajotilassa.

SPORT-tila

SPORT-tila hallitsee ajody-
namiikkaa scctcmcllc 
automaattisesti ohjausvoi-
maa, moottoria ja vaih-

teiston ohjauslogiikkaa 
ajosuorituskyvyn parantamiseksi.

Kun SPORT-tila valitaan kcyttc-
mcllc DRIVE MODE -kytkintc, 
SPORT-merkkivalo syttyy.
Aina kun moottori kcynnistetccn 
uudelleen, ajotila palaa ECO-tilaan. 
Jos halutaan SPORT-tila, valitse 
uudelleen SPORT-tila DRIVE 
MODE kytkimellc.
Kun virta kytketccn pcclle, ajoti-
lan oletusasetus on ECO.
Kun SPORT-tila aktivoidaan:
- Moottorin kierrosluku pysyy 

pitempccn korkeammalla 
vaikka kaasupoljin vapautetaan.

- Yluspcin vaihtamisia viivcste-
tccn kiihdytettcessc.

HUOMAA
SPORT-tilassa polttoainetalous voi 
heikentyc.
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Etuturmcyksen vclttcmisavus
taja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)

Etuturmcyksen vclttcmisen avus
tusjcrjestelmc (FCA) on suunniteltu 
auttamaan havaitsemaan ja seuraa
maan edessc olevaa ajoneuvoa tai 
havaitsemaan jalankulkijan tai pyu
rcilijcn tiellc etukameratunnistuksen 
ja tutkasignaalien avulla, varoitta
maan kuljettajaa vclittumcstc tur
mcyksen vaarasta ja tarvittaessa 
tekemccn hctcjarrutus.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etututka

VAROITUS
Etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
rajoitukset
FCA on tcydentcvc jcrjestelmc eikc 
korvaa turvallista ajotapaa.
On kuljettajan vastuulla aina tarkis
taa nopeus ja etcisyys edellc aja
vaan ajoneuvoon ja olla valmiina 
jarruttamaan.
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VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun 
kcytct etuturmcyksen vclttcmis-
avustajaa:

Tcmc toiminto on tcydentcvc toi-
minto, eikc sitc ole tarkoitettu 
korvaamaan eikc se korvaa kuljet-
tajan ccrimmcistc huomiota ja 
huolellisuutta. Anturin havaitse-
misalue ja sen havaitsemat esi-
neet ovat rajoitettuja. Kiinnitc 
aina huomioita tieolosuhteisiin.
CLC KOSKAAN aja liian suurella 
nopeudella tieolosuhteisiin nch-
den tai kaarreajossa.
Aja aina varovaisesti estccksesi 
odottamattomat ja ckilliset 
tapahtumat. FCA ei pyscytc 
autoa tcysin eikc estc turmcyk-
sic, johtuen jcrjestelmcn rajoituk-
sista.

Jcrjestelmcn asetukset

Jcrjestelmcn toimintojen asettami-
nen

Etuturvallisuus

Kuljettaja voi ottaa FCA-jcrjestel-
mcn kcyttuun asettamalla virtakyt-
kimen tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON ja valit-
semalla LCD-ncytullc User Set-
tings → Driver Assistance → 
Forward Safety  (Kcyttcjcn asetuk-
set → kuljettajan avustus → etutur-
vallisuus).

Jos valitset Aktiivinen avustus -
vaihtoehdon, FCA-jcrjestelmc 
kytkeytyy pcclle. FCA tuottaa 
varoitusviestejc ja varoitushcly-
tyksic turmcyksen riskin tason 
mukaisesti. Se ohjaa myus jarruja 
turmcysriskitason mukaisesti.
Jos valitset Vain varoitus -vaihto-
ehdon, FCA kytkeytyy pcclle ja 
tuottaa vain turmcysriskitasojen 
mukaiset varoitushclytykset. Jar-
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rua on hallittava suoraan, koska 
FCA ei ohjaa jarrua.
Jos valitset Off-asetuksen, FCA 
kytkeytyy pois pccltc.

Varoitusvalo syttyy LCD-
ncyttuun, kun perut FCA-
jcrjestelmcn. Kuljettaja 

voi valvoa FCA:n ON/OFF-tilaa LCD-
ncytultc. Varoitusvalo syttyy myus, 
kun ESC (schkuinen ajovakauden 
hallinta) kytketccn pois pccltc 
(vedon ja vakauden hallinta kat-
kaistu.).

Jos merkkivalo jcc PCCLLE FCA-jcr-
jestelmcn ollessa pccllc, anna jcrjes-
telmc ammattikorjaamon 
tarkastettavaksi. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

Varoituksen ajastus

Kuljettaja voi valita alustavan varoi-
tuksen pcclle kytkemisen ajan kcyt-
tcjcn asetuksista mittariston LCD-
ncytultc.

Valinnat alustavalle etuturmcysva-
roitukselle ovat seuraavat:

Normaali: Kun tcmc vaihtoehto on 
valittu, alustava etuturmcysva-
roitus aktivoituu normaalisti.
Myuhemmin: Kun tcmc vaihto-
ehto on valittu, alustava etutur-
mcysvaroitus aktivoituu tavallista 
myuhemmin. Tcmc asetus 
vchentcc auton, jalankulkijan tai 
pyurcilijcn etcisyyttc ennen alus-
tavaa turmcysvaroitusta. Valitse 
tcmc kcyttu vain, jos liikenne on 
vchcistc ja ajat hiljaa.

Ennakkoehto aktivoinnille

FCA aktivoituu, kun FCA on valittu 
LCD-ncytultc ja kun seuraavat 
ennakkoehdot tcyttyvct.

Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) aktivoituu.
Kun FCA tunnistaa edessc olevan 
ajoneuvon tai jalankulkijan.

VAROITUS
FCA ei ehkc tunnista kaikkia esteitc 
tai anna varoituksia ja jarruta kai-
kissa tilanteissa, joten clc luota 
FCA-toimintoon auton pyscyttcmi-
seksi tapauksissa, joissa kuljettaja 
nckee esteen ja voi itse jarruttaa.

FCA kytkeytyy pcclle automaatti-
sesti, kun virtakytkin tai mootto-
rin Start/Stop-painike asetetaan 
ON-asentoon. Kuljettaja voi pois-
taa FCA:n kcytustc peruutta-
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malla toimintoasetuksen LCD-
ncytultc.
FCA kytkeytyy automaattisesti 
pois pccltc, kun ESC peruutetaan. 
Kun ESC peruutetaan, FCA:ta ei 
voi aktivoida LCD-ncytultc.
FCA-varoitusvalo syttyy.

FCA-varoitusviesti ja toiminnon 
hallinta

FCA tuottaa varoitusviestejc, varoi-
tushclytyksic ja hctcjarrutuksia 
etuturmcysriskin perusteella, esi-
merkiksi kun edessc oleva ajoneuvo 
jarruttaa ckillisesti tai toiminto 
havaitsee, ettc turmcys jalankulki-
jan kanssa on tapahtumassa.

Kuljettaja voi valita alustavan akti-
voinnin ajan kcyttcjcn asetuksista 
LCD-ncytultc. Alustavaan etutur-
mcyksen varoituksen asetusvaihto-
ehdot ovat varhainen, normaali ja 
myuhcinen varoitusaika.

Turmcysvaroitus (ensimmcinen 
varoitus)

Tcmc varoitusviesti tulee LCD-
ncytulle ja kuulet varoitusccnen.

Liscksi ilmenee joitakin moottorin 
hallintajcrjestelmcn tekemic vcliin-
tuloja auttamaan ajoneuvon nopeu-
den hidastamisessa.

Ajoneuvo voi hidastua hieman.
Se toimii, jos auton nopeus on yli 
10 km/h (6 mph) ja alle 180km/h 
(110 mph) eteenpcin ajettaessa. 
(Suurin mahdollinen toimintano-
peus saattaa pienentyc edessc 
olevan ajoneuvon ja sen ympcris-
tun perusteella.)
Jalankulkijoille ja pyurcilijuille 
auton nopeus on vchintccn 10 
km/h (6 mph) ja enintccn 85 km/h 
(53 mph). (Suurin mahdollinen toi-
mintanopeus saattaa pienentyc 
jalankulkijoiden ja pyurcilijuiden 
sekc ympcristun perusteella.)
- Jos valitset Vain varoitus -vaih-

toehdon, FCA kytkeytyy pcclle 
ja tuottaa vain turmcysriskita-
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sojen mukaiset varoitushcly-
tykset. Jarrua on hallittava 
suoraan, koska FCA ei ohjaa jar-
rua.

hctcjarrutus (toinen varoitus)

Tcmc varoitusviesti tulee LCD-
ncytulle ja kuulet varoitusccnen.

Liscksi ilmenee joitakin moottorin 
hallintajcrjestelmcn tekemic vcliin-
tuloja auttamaan auton nopeuden 
hidastamisessa.

Ajoneuvo voi hidastua hieman.
Se toimii, jos auton nopeus on yli 
10 km/h (6 mph) ja alle 75 km/h 
(46 mph) eteenpcin ajettaessa. 
(Suurin mahdollinen toimintano-
peus saattaa pienentyc edessc 
olevan ajoneuvon ja sen ympcris-
tun perusteella.)
Jalankulkijoille ja pyurcilijuille 
auton nopeus on vchintccn 10 
km/h (6 mph) ja enintccn 85 km/h 
(52 mph). (Suurin mahdollinen toi-
mintanopeus saattaa pienentyc 

jalankulkijoiden ja pyurcilijuiden 
sekc ympcristun perusteella.)
- Jos valitset Vain varoitus -vaih-

toehdon, FCA kytkeytyy pcclle 
ja tuottaa vain turmcysriskita-
sojen mukaiset varoitushcly-
tykset. Jarrua on hallittava 
suoraan, koska FCA ei ohjaa jar-
rua.

Jarrujen kcyttu

Hctctilanteessa jarrujcrjestelmc on 
valmiustilassa reagoimaan ja avus-
tamaan nopeasti, kun kuljettaja pai-
naa jarrupoljinta.

FCA tehostaa jarrutusta ihanteel-
lista jarrutustoimintaa varten kun 
kuljettaja painaa jarrupoljinta 
varoituksen aikana.
Jarrujen hallinta kytkeytyy auto-
maattisesti pois pccltc, kun kul-
jettaja painaa kaasupoljinta 
tercvcsti tai kun kuljettaja kcyt-
tcc ckillisesti ohjauspyurcc.
Jarrujen hallinta peruutetaan 
automaattisesti kun riskitekijc 
poistuu.

Kuljettajan tulee aina olla varovai-
nen kcyttcessccn autoa, vaikka 
varoitusviestic tai -ccntc ei voisi-
kaan havaita.

VAROITUS
FCA ei voi estcc kaikki turmcyksic 
tai pyscyttcc autoa ennen tur-
mcystc. Kuljettaja on vastuussa 
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turvallisesta ajamisesta ja auton 
hallinnasta.

VAROITUS
FCA on lisctoiminto eikc se voi 
pyscyttcc autoa kaikissa tilanteissa 
tai estcc kaikkia turmcyksic. On kul-
jettajan vastuulla aina ajaa turvalli-
sesti ja hallita autoa.

VAROITUS
Clc koskaan aja varomattomasti 
aktivoidaksesi toiminnon, koska se 
liscc onnettomuusvaaraa.

HUOMAA
FCA arvioi turmcysriskin arvioimalla 
useita muuttujia, kuten etcisyys 
edessc olevaan ajoneuvoon/jalan-
kulkijaan, tcmcn nopeus ja kuljetta-
jan auton ohjaustoimet. Tietyt 
olosuhteet, kuten huonot scc- ja 
tienolosuhteet, voivat vaikuttaa 
FCA:n toimintaan.
Clc aja varomattomasti toiminnon 
takia.

HUOMAA
Clc kiinnitc vierasesineitc, kuten 
puskuritarraa tai puskuriohjainta, 
lchelle tutkan anturia.

Ncin tekeminen voi vaikuttaa hai-
tallisesti tutkan havaitsemisky-
kyyn.
Pidc tutka-anturi ja suojus aina 
puhtaana ja vapaana liasta ja ros-
kista.
Kcytc vain pehmecc liinaa auton 
pesemiseen. Clc suihkuta paineis-
tettua vettc suoraan anturiin tai 
anturin suojukseen.
Varo, ettet kohdista tarpeetonta 
voimaa tutka-anturiin tai anturin 
kanteen. Jos anturi siirretccn 
oikeasta kohdistuksesta pois voi-
maa kcyttcen, FCA ei ehkc toimi 
oikein. Ncin tapahtuessa varoitus-
viesti ei ehkc ncy, vie ajoneuvo 
tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.
Jos etupuskuri vaurioituu tutkan 
anturin lcheltc, FCA ei ehkc toimi 
oikein, vie ajoneuvo tarkistetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.
Kcytc vain alkupercisic osia vauri-
oituneiden anturien tai anturien 
suojusten korjaamiseen tai vaih-
tamiseen. Clc maalaa anturin suo-
justa.
Clc scvytc ikkunoita tai liimaa nii-
hin tarroja tai liscvarusteita sisc-
peilin lchelle, mihin kamera on 
asennettu.
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Varmista, ettc kameran asennus-
paikka ei kastu.
Clc poista tai kolhi etukamera/
etututkan osia.
Clc koskaan aseta heijastavia esi-
neitc (valkoista paperia, peilic jne.) 
kojelaudan pcclle. Jcrjestelmc voi 
aktivoitua tarpeettomasti aurin-
gonvalon heijastuksen takia.
Ccnentoistojcrjestelmcn liian 
suuri ccnenvoimakkuus voi estcc 
matkustajia kuulemasta FCA: n 
varoitushclytystc.

Varoitusviesti ja varoitusvalo

Kun anturi on peitetty tai anturin 
linssi on vieraan materiaalin, kuten 
lumen tai sadeveden likaama, FCA ei 
ehkc pysty havaitsemaan ajoneu-
voja tai jalankulkijoita.

Jos ncin tapahtuu, kuljettajalle ncy-
tetccn varoitusviesti . Poista vieraat 
aineet, jotta FCA voi toimia normaa-
listi.

Poista lika, lumi ja roskat sekc puh-
dista tutka-anturin suojus ennen 
FCA:n kcyttuc.

FCA ei ehkc toimi oikein alueella 
(esim. avoimella maalla), missc ei 
havaita autoja tai esineitc, kun ajo-
neuvo kytketccn pcclle (ON).

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Jos FCA ei toimi oikein, FCA:n varoi-

tusvalo ( ) syttyy, ja varoitus-

viesti nckyy muutaman sekunnin 
ajan.
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Kun viesti katoaa, pccvaroitusvalo 

( ) syttyy. Ncin tapahtuessa, vie 

ajoneuvo tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
FCA on vain tcydentcvc toiminto 
kuljettajan mukavuudeksi. Kuljet-
taja on vastuussa auton toimin-
nasta. Clc luota yksinomaan 
FCA:han. Pidc ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja paina tarvit-
taessa jarrupoljinta ajonopeuden 
vchentcmiseksi tai auton pyscyttc-
miseksi.

Tietyissc tapauksissa ja tietyissc 
ajo-olosuhteissa FCA voi tulla 
kcyttuun tahattomasti. Tcmc 
alustava varoitusviesti tulee LCD-
ncytulle ja kuuluu varoitusccni.
Tunnistusrajoitusten takia tie-
tyissc tilanteissa etukameran 
tunnistusjcrjestelmc ei vclttc-

mcttc havaitse edessc olevaa 
ajoneuvoa, jalankulkijaa tai pyu-
rcilijcc (jos kuuluu varusteisiin). 
FCA ei ehkc kytkeydy pcclle eikc 
varoitusviestic ncytetc.
FCA voi antaa tarpeettomasti 
varoitusviestejc tai hclytysccnic. 
Tunnistusrajoituksen vuoksi FCA 
ei myuskccn ehkc tuota varoitus-
viestic ja varoitushclytystc ollen-
kaan.
Kun FCA vioittuu, autonominen 
hctcjarrutus ei toimi kun havai-
taan turmcysriski edes muissa, 
normaalisti toimivissa, jarrujcrjes-
telmissc.
FCA havaitsee eteenpcin kulkiessa 
vain edessc olevat ajoneuvot/
jalankulkijat. Se ei toimi, jos vas-
takkaiseen suuntaan liikkuu elci-
mic tai ajoneuvoja.
FCA ei vclttcmcttc aktivoidu, jos 
kuljettaja yrittcc vclttcc tur-
mcyksen kcyttcmcllc jarrupoljinta 
ennen turmcystc.
FCA ei toimi, kun autolla peruute-
taan.
FCA:ta ei ole suunniteltu havait-
semaan muita tiellc olevia esi-
neitc, kuten elcimic.
FCA ei havaitse vastakkaisella 
kaistalla olevia autoja.
FCA ei havaitse poikittaisliiken-
teen lchestyvic ajoneuvoja.
FCA ei voi havaita sivulta tulevaa 
ajoneuvoa tai paikoitettua ajoneu-
voa (esim. umpikujassa.). Ncissc 
tapauksissa sinun on scilytettcvc 
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turvallinen jarrutusmatka ja tarvit-
taessa painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, jotta 
turvallinen etcisyys scilyy.
FCA ei ehkc aktivoidu tien tai ajo-
olosuhteiden takia.
FCA ei ehkc aktivoidu kaikille ajo-
neuvoille.

FCA:n rajoitukset

FCA on suunniteltu havaitsemaan ja 
seuraamaan edessc olevaa ajoneu-
voa etukameratunnistuksen ja etu-
tutkasignaalien avulla, varoittamaan 
kuljettajaa vclittumcstc turmcyksen 
vaarasta ja tarvittaessa tekemccn 
hctcjarrutus.

Joissakin tilanteissa etukamera tai 
etututka-anturi ei ehkc pysty 
havaitsemaan edessc olevaa ajo-
neuvoa (jos kuuluu varusteisiin). 
Ncissc tapauksissa FCA ei ehkc 
toimi normaalisti. Kuljettajan on 
noudatettava varovaisuutta seu-
raavissa tilanteissa, joissa FCA:n toi-
minta voi olla rajoitettua.

Anturi voi olla rajoitettu, kun:
Toiminto ei ehkc toimi 15 sekuntia 
auton kcynnistyksen tai kameran 
alustuksen jclkeen.
Etunckymckamera ja etututka 
likainen tai peitossa.
Kameran objektiivi on saastunut 
scvytetyn, kalvotetun tai pccllys-
tetyn tuulilasin, vaurioituneen 

lasin tai vierasesineiden (tarra, 
rikkoutuma jne.) takia.
Huono scc, kuten rankkasade tai 
lumi, peittcc tutka-anturin tai 
kameran nckukentcn.
Schkumagneettiset aallot aiheut-
tavat hciriuitc.
Tutkan anturissa on vakavia, epc-
sccnnullisic heijastuksia.
Tutkan/kameran anturin tunnis-
tus on rajoitettu
Edellc oleva ajoneuvo on liian pieni 
havaittavaksi. (esim. Moottori-
pyurc jne.)
Edessc oleva ajoneuvo tai perc-
vaunu on liian suuri kameran tun-
nistusjcrjestelmclle. (esim. 
traktorin percvaunu jne.)
Kameran nckukenttc ei ole 
valaistu hyvin (joko liian tumma, 
liian paljon heijastuksia tai liian 
paljon taustavaloa, mikc hcmcr-
tcc nckukenttcc).
Edessc olevassa ajoneuvossa ei 
ole takavaloja, sen takavalot eivct 
ole pccllc tai niiden sijoittelu on 
epctavallinen.
Ulkopuolinen kirkkaus muuttuu 
yhtckkic, esimerkiksi ajettaessa 
tunneliin tai sieltc ulos.
Katuvalosta tai lchestyvcstc ajo-
neuvosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnan lctckuistc.
Nckukenttcc edessc hciritsee 
auringon loiste tai vastaantule-
van auton ajovalot.
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Tuulilasin on sumuinen; selkec 
nckymc tielle on estetty.
Edellc oleva ajoneuvo ajaa epc-
sccnnullisesti.
Auto on pccllystcmcttumcllc tai 
epctasaisella, karkealla tienpin-
nalla tai tiellc, jossa kaltevuus 
muuttuu ckillisesti.
Tutkan anturissa on vakavia, epc-
sccnnullisic heijastuksia.
Tutkan/kameran anturin tunnis-
tus on rajoitettu
Edellc oleva ajoneuvo on liian pieni 
havaittavaksi. (esim. Moottori-
pyurc jne.)
Edessc oleva ajoneuvo tai perc-
vaunu on liian suuri kameran tun-
nistusjcrjestelmclle. (esim. 
traktorin percvaunu jne.)
Kameran nckukenttc ei ole kun-
nolla valaista (joko liian tumma, 
liian paljon heijastuksia tai liian 
paljon taustavaloa, mikc hcmcr-
tcc nckukenttcc)
Edessc olevassa ajoneuvossa ei 
ole takavaloja, sen takavalot eivct 
ole pccllc tai niiden sijoittelu on 
epctavallinen.
Ulkopuolinen kirkkaus muuttuu 
yhtckkic, esimerkiksi ajettaessa 
tunneliin tai sieltc ulos.
Katuvalosta tai lchestyvcstc ajo-
neuvosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnan lctckuistc.
Nckukenttcc edessc hciritsee 
auringon loiste tai vastaantule-
van auton ajovalot.

Tuulilasin on sumuinen; selkec 
nckymc tielle on estetty.
Edellc oleva ajoneuvo ajaa epc-
sccnnullisesti.
Auto on pccllystcmcttumcllc tai 
epctasaisella, karkealla tienpin-
nalla tai tiellc, jossa kaltevuus 
muuttuu ckillisesti.
Autolla ajetaan lchellc metallia 
siscltcvic alueita, kuten raken-
nustyumaita, rautatietc jne.
Ajoneuvo ajaa rakennuksen 
siscllc, kuten kellariparkissa.
Kamera ei tunnista koko edessc 
olevaa ajoneuvoa.
Kamera on vaurioitunut.
Kirkkaus ulkona on liian pieni, esi-
merkiksi kun ajovalot eivct ole 
pccllc yullc tai auto kulkee tunne-
lin lcpi.
Tielle tulee varjo keskinauhasta, 
puista yms.
Auto ajetaan tiemaksuportin lcpi.
Tuulilasin on sumuinen; selkec 
nckymc tielle on estetty.
Edessc olevan auton takaosa ei 
ncy normaalisti edestc. (Auto 
kccntyy toiseen suuntaan tai on 
kccntynyt ympcri.)
Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tcrincc ajon aikana.
Anturin tunnistus muuttuu 
yht ckkic, kun ajetaan hidastus-
tuyssyn yli.
Edessc oleva ajoneuvo liikkuu pys-
tysuunnassa ajosuunnan suhteen.
Edessc oleva ajoneuvo pyschtyy 
pystysuunnassa.
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Edessc oleva ajoneuvo ajaa kohti 
autoasi tai peruuttaa.
Olet kiertoliittymcssc ja edessc 
oleva ajoneuvo kiertcc.

Kaarteessa ajaminen

Mutkaisella tiellc etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja saattaa olla rajoi
tettu.

Etukamera tai tutkan anturin tun
nistusjcrjestelmc ei ehkc havaitse 
edellc olevaa ajoneuvoa, jalankulki
jaa tai pyurcilijcc mutkaisella tiellc.

Tcmc voi aiheuttaa sen, ettc hcly
tystc ja jarrutusta ei tapahdu tar
vittaessa.

Kiinnitc aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisin, ja tarvittaessa paina 
jarrupoljinta ajonopeuden vchentc
miseksi, jotta turvallinen etcisyys 
scilyy.

ODEEV069237NR

ODEEV069238NR

ODEEV069239NR

ODEEV069240NR

ODEEV069241NR
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Etuturmcyksen vclttcmisavustaja (FCA)
(anturifuusio)

Etuturmcyksen vclttcmisavustaja 
voi tunnistaa ajoneuvon, jalankulki
jan tai pyurcilijcn seuraavalla kais
talla tai kaistan ulkopuolella 
ajaessasi mutkaisella tiellc.

Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
h clyttcc kuljettajan tarpeettomasti 
ja kcyttcc jarrua.

Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Rinteessc ajaminen

Etuturmcyksen vclttcmisavustajan 
suorituskyky saattaa heikentyc 
ajettaessa rinnettc ylus tai alas. 
Etukameran tai etututkan anturin 
tunnistus ei ehkc havaitse edessc 
olevaa ajoneuvoa, jalankulkijaa tai 
pyurcilijcc.

Tcmc voi johtaa tarpeettomaan 
hclytykseen ja jarrutukseen tai ei 
hclytykseen ja jarrutukseen, vaikka 
niitc tarvittaisiin.

Kun toiminto tunnistaa ckillisesti 
edessc olevan ajoneuvon, jalankulki
jan tai pyurcilijcn kulkiessaan rin
teen yli, saatat kokea hidastumista.

ODEEV069242NR

ODEEV069243NR

ODEEV069244NR

ODEEV069245NR
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Pidc katse aina eteenpcin ajaessasi 
ylus tai alas rinteessc ja yllcpidc 
etcisyyttc vchentcmcllc tarvit
taessa ajonopeutta jarrupoljinta 
painamalla.

Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa 
vaihtava ajoneuvo

Kun auto vaihtaa kaistaa edesscsi, 
FCA ei ehkc vclittumcsti havaitse 
ajoneuvoa, erityisesti jos ajoneuvo 
vaihtaa kaistaa ckillisesti. Tcssc 
tapauksessa sinun on scilytettcvc 
turvallinen jarrutusmatka ja tarvit
taessa vchennettcvc ajonopeutta 
jarrupoljinta painamalla, jotta tur
vallinen etcisyys scilyy.

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa 
vaihtava ajoneuvo, [C]: Samalla kais
talla kulkeva ajoneuvo

Kun ajetaan pyschtelevcssc liiken
teessc ja edesscsi oleva pyschtynyt 
ajoneuvo siirtyy pois kaistalta, FCA 
ei ehkc vclittumcsti havaitse uutta 
ajoneuvoa, joka nyt on edesscsi. 
Tcssc tapauksessa sinun on scily
tettcvc turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa vchennettcvc ajonope
utta jarrupoljinta painamalla, jotta 
turvallinen etcisyys scilyy.

OADAS030SDY

OADAS031SDY
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Etuturmcyksen vclttcmisavustaja (FCA)
(anturifuusio)

Ajoneuvon tunnistaminen

Kun edessc ajavassa autossa on 
raskas kuorma, joka ulottuu taakse
pcin tai sen maavara on korkeampi, 
voi aiheutua vaaratilanteita. Kiin
nitc ajaessasi aina huomiota tiehen 
ja ajo-olosuhteisin, ja tarvittaessa 
paina jarrupoljinta ajonopeuden 
vchentcmiseksi, jotta turvallinen 
etcisyys scilyy.

Tilanne, jossa toiminto ei ehkc 
havaitse jalankulkijaa ja pyurcilijcc 
kunnolla.

Anturi voi olla rajoitettu, kun:
Kameran tunnistusjcrjestelmc ei 
tcysin luotettavasti tunnista 
jalankulkijaa tai pyurcilijcc, esi
merkiksi jos jalankulkija nojaa 
eteenpcin tai ei kcvele tcysin pys
tyssc.
Jalankulkija tai pyurcilijc liikkuu 
hyvin nopeasti tai ilmestyy ckilli
sesti kameran havaintoalueelle.
Jalankulkija tai pyurcilijc kcyttcc 
vaatteita, jotka sulautuvat hel
posti taustaan. Tcmc vaikeuttaa 

kameran tunnistusjcrjestelmcn 
toimintaa.
Ulkovalaistus on liian kirkas (esim. 
ajaessasi kirkkaassa auringonva
lossa tai auringonvalon heijastuk
sissa) tai liian tumma (esim. 
ajaessasi pimecllc maaseudun 
tiellc yullc)
Jalankulkijan tai pyurcilijcn tun
nistaminen ja erottaminen muista 
ympcristussc olevista esineistc 
on vaikeaa, esimerkiksi kun on 
jalankulkijoiden tai pyurcilijuiden 
ryhmc tai suuri joukko.
On kohde, joka on ihmisen kehon 
kaltainen
Jalankulkija tai pyurcilijc on pieni.
Jalankulkijan liikkuvuus on rajoi
tettua.
Tcmcn anturin tunnistus on rajoi
tettu.
Tutkan anturi tai kamera on vie
rasesineen tai roskien estcmc.
Huono scc, kuten rankkasade tai 
lumi, peittcc tutka-anturin tai 
kameran nckukentcn.
Kun katuvalosta tai lchestyvcstc 
ajoneuvosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnan lctckuistc.
Nckukenttcc edessc hciritsee 
auringon loiste.
Tuulilasin on sumuinen; selkec 
nckymc tielle on estetty.
Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tcrincc ajon aikana.

OYB050154L
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(anturifuusio)

Anturin tunnistus muuttuu 
yht ckkic, kun ajetaan hidastus-
tuyssyn yli.
Olet kiertoliittymcssc.
Jalankulkija tai pyurcilijc tulee 
yllcttcen auton eteen.
On olemassa joku muu voimakas 
schkumagneettinen hciriulchde.
Edellc oleva pyurcilijc ajaa poikit-
tain ajosuuntaan.
Tietyumaan reuna, kaide tai muu 
metalliesine on lchellc pyurcilijcc.
Polkupyurcn materiaali ei ncy 
hyvin tutkassa.

VAROITUS
Peruuta FCA LCD-ncytun kcyttc-
jcn asetuksissa ennen toisen ajo-
neuvon hinaamista. Hinattaessa 
jarrun kcyttu voi heikentcc auton 
turvallisuutta.
Ole erityisen varovainen edessc 
olevan ajoneuvon kanssa, kun 
siinc on raskas, taaksepcin ulot-
tuva kuorma tai kun sillc on kor-
keampi maavara.
Clc koskaan yritc testata FCA-
jcrjestelmcn toimintaa. Sen teke-
minen voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.
FCA-jcrjestelmc on suunniteltu 
auttamaan havaitsemaan ja tark-
kailemaan edessc olevaa ajoneu-
voa tai tunnistamaan tiellc 
liikkuva jalankulkija etukamera-
tunnistuksen ja etututkasignaa-
lien avulla. Sitc ei ole suunniteltu 

havaitsemaan polkupyuric, moot-
toripyuric tai pienempic pyurclli-
sic kohteita, kuten matkalaukkuja, 
ostoskcrryjc tai rattaita.
Kun vaihdat tai muutat tuulilasia, 
etupuskuria tai etunckymckame-
raa ja etututkaa, tarkastuta auto 
ammattikorjaamossa. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Joissakin tapauksissa FCA:n toiminta 
voi peruuntua, kun siihen kohdistuu 
schkumagneettisia hciriuitc.
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Kaistallapysymisavustaja (LKA)

Kaistallapysymisavustaja (L KA) 
(jos kuuluu varustukseen)

Kaistallapysymisavustaja havaitsee 
tien kaistamerkkejc tuulilasin etu
kameralla ja auttaa kuljettajaa pitc
mccn ajoneuvon ohjaamalla 
kaistassa.

Kun toiminto havaitsee ajoneuvon 
harhautuvan kaistaltaan, se hclyt
tcc kuljettajaa visuaalisella ja ccni
varoituksella samalla kun se kcyttcc 
vastaohjauksen vccntumomenttia 
yrittcckseen estcc ajoneuvoa pois
tumasta kaistalta.

Havaitsemisanturi

Etukamera

Etukamera toimii havaitsemisantu
rina, jolla havaitaan kaistamerkin
nct (tai tien reunat). Katso 
havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllc olevasta kuvasta.

VAROITUS
Kaistallapysymisavustaja on tcy
dentcvc jcrjestelmc eikc korvaa tur
vallista ajotapaa. On kuljettajan 
vastuulla ajaa aina turvallisesti.

VAROITUS
On kuljettajan vastuulla olla tie
toinen ympcristustc ja ohjata ajo
neuvoa turvallisesti.
Clc ohjaa ohjauspyurcc ckillisesti, 
kun toiminto avustaa ohjauk
sessa.

VAROITUS
Kun vaihdat tuulilasin, etukame
ran tai siihen liittyvct ohjauspyu
rcn osat, vie ajoneuvo 
valtuutetulle Kia-jclleenmyyjclle 
ja anna tarkastaa jcrjestelmcn 
kalibrointi.
Toiminto havaitsee kaistamerkit. 
Ja ohjaa ohjauspyurcc etukame
ran avulla, joten toiminto ei ehkc 
toimi kunnolla, jos kaistamerkin
tujc on vaikea havaita. Ole aina 
varovainen, kun kcytct tctc toi
mintoa
Katso "Toiminnon rajoitukset" 
sivulla 6-85 . Jos kaistaa ei 
havaita asianmukaisesti.
Clc irrota tai vaurioita LKA:n osia.
Clc aseta turmcystyynylle esi
neitc, jotka heijastavat valoa, 
kuten peilejc, valkoista paperia 

OYB050066L
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jne., se voi aiheuttaa LKA:n toi
mintahciriun, jos auringonvalo 
heijastuu liikaa.
Et ehkc kuule LKA-jcrjestelmcn 
varoitusccntc liian voimakkaan 
ccnentoiston takia.
Jos muita merkkiccnic, kuten tur
vavyun varoitusccni, on toimin
nassa ja ne ohittavat LKA:n 
hclytystoiminnon, LKA-merkkicc
nic ei ehkc anneta.
Jos ajoneuvon nopeus on suuri, 
ohjauksen vccntumomentti ei 
riitc pitcmccn ajoneuvoasi kais
talla. Jos ncin tehdccn, auto voi 
siirtyc pois kaistaltaan. Noudata 
nopeusrajoituksia kcyttcesscsi 
LKA:ta.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyu
rccn, toiminto ei ehkc toimi oikein.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyu
rccn, kcdet poissa/hands off -
varoitus ei ehkc toimi oikein.

Toiminnon PCCLLE/POIS kytkemi
nen

LKA:n kytkeminen pcclle/pois pccltc:

Kun MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike on ON-asen
nossa, paina ja pidc painettuna kais
taturvallisuuspainiketta ( ) 
kojetaulussa aktivoidaksesi kaistal
lapysymisavustajan. Merkkivalo 
( ) mittaristossa syttyy ensin 
valkoisena. Jos painat ohjauspyu
rcssc olevaa Lane Driving Assist -
painiketta pitkccn, LKA kytkeytyy 
pois ja kojelaudan merkkivalo sam
muu.

Merkkivalon vcri vaihtuu LKA:n tilan 
mukaan.

Valkoinen: Anturi ei havaitse kais
tamerkintujc tai auton nopeus on 
alle 60 km/h (37 mph).
Vihrec: Anturi havaitsee kaista
merkinnct, ja jcrjestelmc pystyy 
hallitsemaan ohjausta.

OJA050065



Ajaminen autollasi

826

Kaistallapysymisavustaja (LKA)

LKA:n toiminnon muutos

Kuljettaja voi muuttaa LKA: n Kais-
talta poistumisen varoitus (LDW) -
vaihtoehtoon tai muuttaa LKA-tilan 
valitsemalla LCD-ncytultc Kcyttc-
jcasetukset → Kuljettajan avustaja 
→ Kaistaturvallisuus → Kaistallapy-
symisavustaja/Kaistalta poistumi-
sen varoitus /Pois

Kaistallapysymisavustaja

LKA-tila ohjaa kuljettajaa pitcmccn 
auton kaistalla. Se ohjaa ohjauspyu-
rcc hyvin harvoin, kun auto kulkee 
hyvin kaistalla. Se alkaa kuitenkin 
hallita ohjauspyurcc, kun auto on 
poikkeamassa kaistoilta.

Kaistalta poistumisen varoitus

LDW varoittaa kuljettajaa visuaali-
sella ja akustisella varoituksella, kun 
toiminto havaitsee ajoneuvon pois-
tuvan kaistalta. Tcssc tilassa 
ohjauspyurcc ei hallita. Kun auton 
etupyurc koskee kaistaviivaa, kysei-
nen kaistaviiva nckyy LCD-ncy-
tussc.

Pois

Jos valitset Off , se on sama kuin 
painat Kaista-ajon avustajan paini-
ketta ( ) ohjauspyurcssc.

LKA:n kytkeminen pcclle

Saat LKA-ncytun nckyviin mitta-
riston LCD-ncyttuun KULJETTA-
JAN AVUSTAJA-tilan ( ) 
vclilehdeltc.
Katso lisctietoa kohdasta Kcyt-
tcjcn asetukset -tila  luvussa 5.
Kun LKA on kytketty pcclle ja jos 
molemmat kaistamerkinnct 
havaitaan, auton nopeus yli 60 
km/h (37 mph) ja kaikki pcclle 
kytkemisen ehdot tcyttyvct, 
ohjauspyurcc esittcvc vihrec 
merkkivalo syttyy ja jcrjestelmc 
hallitsee ohjauspyurcc.

VAROITUS
Kaistallapysymisavustajan on toi-
minto, joka estcc kuljettajaa poistu-
masta kaistalta. Kuljettaja ei 
kuitenkaan saa luottaa yksinomaan 
toimintoon, vaan tieolosuhteita on 
aina seurattava ajon aikana.

OYB050157L
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Kaistamerkintcc ei havaita

Kaistamerkintc havaitaan

Jos auton nopeus on yli 60 km/h (37 
mph) ja jcrjestelmc havaitsee kais-
tamerkintujc, vcri vaihtuu har-
maasta valkoiseksi.

Varoitus

Vasen kaista

Oikea kaista

Jos ajoneuvo lchtee kaistasta, ylit-
tcmcsi puoleinen kaistamerkintc 
vilkkuu LCD-ncytussc ja kuuluu 
varoitusccni.

Auton nopeus on yli 60 km/h (37 
mph).
LKA havaitsee molemmat kaista-
viivat.
Auto on kaistamerkintujen vclissc.

Jos LKA voi avustaa ohjausta, 
ohjauspyurcn vihrec merkkivalo 
syttyy.

OYB050156L

OYB050157L
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Kaistallapysymisavustaja (LKA)

Jos auto poistaa kaistalta, koska 
ohjausavustimen momentti ei ole riit-
tcvc, poikkeamapuolen viivan ilmaisin 
vilkkuu ja kuulet varoitusccnen.

Kcdet poissa -varoitus

Jos kuljettaja irrottaa kctensc ohjaus-
pyurcltc usean sekunnin ajaksi LKA:n 
ollessa kytkettync pcclle, jcrjestelmc 
varoittaa kuljettajaa.

VAROITUS
Ohjauspyurcn kcyttuc ei avus-
teta, jos sitc pidellccn tiukasti tai 
sitc ohjataan yli mccrctyn tason.
Kaistallapysymisavustaja ei toimi 
aina. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti 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.

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Kun kaistallapysymisavustaja ei 
toimi oikein, varoitusviesti "Tarkista 
kaistallapysymisavustaja (LKA) -jcr-
jestelmc", ilmestyy nckyviin ja kel-
tainen ( ) -merkkivalo syttyy 
kojelautaan. Jos ncin tapahtuu, suo-
sittelemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin tarkastaa autosi.

OYB050229FI
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Toiminnon rajoitukset

Kaistallapysymisavustaja ei ehkc 
toimi normaalisti tai voi toimia 
odottamattomasti seuraavissa 
tilanteissa:

Kaista on likaantunut tai sitc on 
vaikea erottaa, koska:
Kaista on sateen, lumen, mudan, 
uljyn yms. peittcmc.
On mahdotonta erottaa kaistan 
(tai tien reunan) vcric tiestc
Tiellc kaistan lchellc on merkin-
tujc tai tien merkinnct muistutta-
vat kaistamerkintujc.
Kaistamerkintc on huonosti erot-
tuva tai vaurioitunut
Kaistamerkinnclle tulee varjo kes-
kiviivasta, puista, kaiteista, melu-
valleista, yms.
Edesscsi tiellc on enemmcn kuin 
kaksi kaistamerkintcc, kuten tie-
tyumaalla
Kaistamerkinnct ovat monimut-
kaisia tai ne on korvattu raken-
teilla, kuten esimerkiksi 
tietyumaalla
Kaistojen mccrc lisccntyy tai 
vchentyy, tai kaistamerkinnct ris-
tecvct monimutkaisesti
Tiellc on merkintujc, esim. ristik-
kcisia viivoja, risteyksic tai liiken-
nemerkkejc.
Kaista katoaa yhtckkic, kuten esi-
merkiksi risteyksessc
Kaista (tai tie) on hyvin levec tai 
kapea
Tien reunassa ei ole kaistaa

Tiellc on rajoittavia rakenteita, 
kuten tiemaksupiste, katukcy-
tcvc, reunakivic jne.
Ajat bussikaistalla tai bussikaistan 
oikealla/vasemmalla kaistalla.
Etcisyys edellc ajavaan ajoneu-
voon on hyvin pieni tai ajoneuvo 
edessc peittcc kaistamerkinncn 
(tai tien reunan).

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lisctie-
toja kohdassa "Etuturmcyksen vclt-
tcmisavustaja (FCA) (anturifuusio) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
65.

VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa turvalli-
sesta ajamisesta ja auton hallin-
nasta. Clc luota pelkcstccn 
toimintoon eli clc aja vaarallisesti.
Kaistallapysymisavustajan toi-
minta on ehkc keskeytetty tai se 
ei toimi kunnolla, jos kaistaa (tien 
reunat mukaan lukien) ei havaita 
kunnolla, tien kunnon ja ympcris-
tun takia. Noudata aina varovai-
suutta ajon aikana.
Katso kohta "Toiminnon rajoituk-
set" sivulla 6-85. Jos kaistaa ei 
havaita asianmukaisesti.
Hinatessasi percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
kytket kaistallapysymisavustajan 
pois pccltc turvallisuussyistc.
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Sokean pisteen turmcysvaroitus (BCW) (jos
kuuluu varustukseen) / sokean pisteen
turmcyksen vclttcmisavustaja (BCA)

Jos ajetaan suurella nopeudella, 
ohjauspyurcn hallinta ei toimi. 
Kuljettajan on aina noudatettava 
nopeusrajoitusta, kun kcyttcc 
toimintoa.
Jos jonkin muun toiminnon varoi
tusviesti on nchtcvissc tai kuuluu 
varoitusccni, kaistallapysymisavus
tajan varoitusviestic ei ehkc ncy
tetc eikc varoitusccntc ehkc kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt
tcmcttc kuule kaistallapysymis
avustajan varoitusccntc.
Jos kiinnitct esineitc ohjauspyurccn, 
ohjausavustus ei ehkc toimi oikein.
Kaistallapysymisavustaja ei ehkc 
toimi 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)

- Auto tekee nopeita kaistan 
vaihtoja

- Auto jarruttaa pyschtyy ckilli
sesti

Sokean pisteen turmcysvaroitus 
(BCW) (jos kuuluu varustukseen) 
/ sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja (BCA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Sokean pisteen turmcysvaroitus ja 
sokean pisteen turmcyksen vclttc
misavustaja havaitsee sokeasta pis
teestc lchestyvct ajoneuvot ja 
varoittaa kuljettajaa.

Jcrjestelmcn kuvaus

Sokean pisteen turmcysvaroitus

Sokean pisteen turmcysvaroitus 
seuraa ja varoittaa kuljettajaa 
lchestyvcstc ajoneuvosta kuljetta
jan sokealla alueella takapuskurissa 
olevien tutka-antureiden avulla.

1) Sokean pisteen alue

Sokean pisteen havaitsemisalue 
vaihtelee auton nopeuden suhteen. 
Huomaa, ettc jos autosi kulkee pal
jon nopeammin kuin ympcrillcsi ole
vat ajoneuvot, varoitusta ei tule.

OJA050108
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2) Lchestyy suurella nopeudella

BCW-ominaisuus hclyttcc, kun ajo
neuvo lchestyy viereistc kaistaa 
suurella nopeudella. Jos kuljettaja 
kytkee suuntavalon pcclle, kun toi
minto havaitsee lchestyvcn ajoneu
von, toiminto antaa ccnimerkin.

Sokean pisteen turmcyksen vclttc
misavus taja

Jos jcrjestelmc pccttelee turmcys
vaarasta sokeasta pisteestc lches
tyvcn ajoneuvon kanssa, kun 
vaihdetaan kaistaa havaitsemalla 
edessc oleva kaista, jcrjestelmc 

auttaa vclttcmccn turmcyksen 
ohjaamalla jarrua.

VAROITUS
Tiedosta tieolosuhteet aina ajon 
aikana ja ole varuillasi odottamat
tomien tilanteiden varalta, vaikka 
sokean pisteen turmcysvaroitus 
ja sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja olisivat toimin
nassa.
Sokean pisteen turmcysvaroitus 
ja sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja ovat tcydentc
vic avustustoimintoja. Clc luota 
ainoastaan toimintoihin. Oman 
turvallisuutesi takia, ole aina tark
kaavainen ajaessasi.
Sokean pisteen turmcysvaroitus 
ja sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja eivct korvaa 
asianmukaista ja turvallista ajota
paa. Aja aina varovaisesti ja nou
data tarkkaavaisuutta, kun 
vaihdat kaistaa tai peruutat 
autoa. Sokean pisteen turmcys
varoitus ja sokean pisteen tur
mcyksen vclttcmisavustaja eivct 
ehkc havaitse kaikkia auton vie
rellc olevia esineitc.

OJA050109
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Jcrjestelmcn asetukset ja aktivointi

Jcrjestelmcasetukset
Kuljettaja voi aktivoida toiminnon 
asettamalla virta-avaimen tai 
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painikkeen ON-asen-
toon ja valitsemalla: Siirry kojelau-
dan "Kcyttcjcasetukset → 
Kuljettajan avustus → Sokean pis-
teen turvallisuus" -kohtaan.
- BCA ja BCW kcynnistyvct ja 

ovat valmiit kytkettcvcksi 
pcclle, kun "Aktiivinen avustus" 
on valittuna. Jos ajoneuvo sit-
ten lchestyy kuljettajan sokean 
pisteen aluetta, kuuluu varoi-
tus tai jcrjestelmc jarruttaa.

- BCW kcynnistyy ja on valmis 
kytkettcvcksi pcclle, kun "Vain 
varoitus" on valittuna. Jos ajo-
neuvo sitten lchestyy kuljetta-
jan sokean pisteen aluetta, 
kuuluu varoitus.

- Toiminto kytkeytyy pois pccltc 
kun valitaan Pois .

Varoituksen ajastus

Kuljettaja voi valita alustavan akti-
voinnin ajan kcyttcjcn asetuksista 
LCD-ncytultc, valitsemalla Varoi-
tuksen ajastus . Valinnat alustavalle 
epctarkkaavaisen ajamisen varoi-
tukselle ovat seuraavat:

Valinnat alustavalle sokean pis-
teen turmcysvaroitukselle ovat 
seuraavat:
- Normaali: Kun tcmc vaihtoehto 

on valittu, alustava sokean pis-
teen turmcysvaroitus on nor-
maalisti kcytussc. Jos tcmc 
asetus tuntuu liian herkcltc, 
vaihda asetukselle Myuhcinen . 
Varoituksen aktivoitumisaika 
voi tuntua myuhciseltc, jos 
sivulla/takana oleva ajoneuvo 
kiihdyttcc ckillisesti.

- Myuhcinen: Valitse tcmc varoi-
tuksen aktivointiaika, kun lii-
kenne on vchcistc ja ajat 
pienellc nopeudella.
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HU O MAA
Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, 
muiden toimintojen varoitusaika voi 
muuttua. Tiedosta tcmc, ennen kuin 
vaihdat varoituksen ajoitusta.

Kcyttutilanne

Toiminto siirtyy valmiustilaan, kun 
Aktiivinen avustus  tai Vain varoi
tus  on valittuna ja seuraavat ehdot 
tcyttyvct:

Aktiivi avustaja
1. Sokean pisteen turmcyksen vclt

tcmisavustaja kytkeytyy pcclle, 
kun:

Ajoneuvon nopeus on 60 200 
km/h (37 120 mph).
Toiminto havaitsee molemmat 
kaistaviivat.
Autosi vieressc tai sen takana 
havaitaan lchestyvc ajoneuvo.

2. Sokean pisteen turmcysvaroitus 
kytkeytyy pcclle, kun: Auton 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph).

Vain varoitus
1. Sokean pisteen turmcysvaroitus 

kytkeytyy pcclle, kun:
Auton nopeus on yli noin 20 km/
h (12 mph).

* Sokean pisteen turmcyksen vclt
tcmisavustajaa ei ole kytketty 
pcclle.

Varoitusviesti ja toiminnon hallinta

Sokean pisteen turmcysvaroitus

Ensimmcinen hclytys (vasen/oikea)

Jos ajoneuvo havaitaan toiminto-
alueella, ulkopuolisessa taustapei
lissc syttyy varoitusvalo. Kun 
havaittu ajoneuvo ei ole encc 
sokean pisteen alueen siscllc, varoi
tus sammuu ajoneuvon ajo-olosuh
teiden mukaan.

Toinen hclytys (vasen)

OYB050160L

ODEEV078092NR



Ajaminen autollasi

906

Sokean pisteen turmcysvaroitus (BCW) (jos
kuuluu varustukseen) / sokean pisteen
turmcyksen vclttcmisavustaja (BCA)

Toisen vaiheen hclytys (oikea)

[A]: Varoitusccni

Varoitusccni kiinnittcmccn kuljetta
jan huomion aktivoituu, kun:
1. Toinen hclytys toimii, kun suunta

valo kytketccn pcclle havaitun 
ajoneuvon suuntaan.

2. Jos Kcyttcjcn asetukset valikosta 
on valittu "Vain varoitus" -vaihto
eh to, turmcysvaroitus aktivoituu, 
kun ajoneuvo lchestyy kaistaa, 
jolla sokeassa pisteessc oleva ajo
neuvo havaitaan.

Kun tcmc hclytys aktivoituu, ulko
puolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu myus. Ja varoitusccni kuu
luu. Jos sammutat suuntavalon 
merkkivalon, toisen vaiheen hclytys 
poistetaan kcytustc. Kun havaittu 
ajoneuvo ei encc ole varoitusalu
eella, varoitus sammuu ajoneuvon 
ajo-olosuhteiden mukaan.

VAROITUS
Ulkopuolisen taustapeilin merkki
valo syttyy aina, kun toiminto 

havaitsee ajoneuvon takapuolella. 
Onnettomuuksien vclttcmiseksi 
clc keskity vain varoitusvaloon ja 
laiminlyu ajoneuvon ympcristun 
tarkkailua.
Aja turvallisesti vaikka auto on 
varustettu sokean pisteen tur
mcysvaroituksella. Clc luota 
yksinomaan toimintoon, vaan tar
kasta ympcristu, ennen kuin vaih
dat kaistaa tai peruutat autoa.
Toiminto ei ehkc hclytc kuljettajaa 
joissakin olosuhteissa, joten tar
kista aina ympcristusi ajon aikana.
Kuljettajan on aina noudatettava 
erityistc varovaisuutta autoa 
kcytettcessc riippumatta siitc, 
palaako ulkopuolisen taustapeilin 
varoitusvalo vai kuuluuko varoi
tushclytys.

HU O MIO
Auton ccnentoistojcrjestelmcn 
suuri ccnenvoimakkuus voi estcc 
sinua kuulemasta sokean pisteen 
turmcysvaroitusjcrjestelmcn 
varoitusccnic.
Sokean pisteen turmcysvaroituk
sen varoitus ei ehkc kuulu, jos 
kuuluu muiden jcrjestelmien 
varoitusccnic.
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Sokean pisteen turmcyksen vclttc-
misavustaja

Varoittaakseen kuljettajaa tur-
mcyksestc, ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja kojelautaan 
ilmestyy varoitusviesti.
Hctcjarrutuksen yhteydessc tur-
mcyksen vclttcmisavustaja aut-
taa estcmccn turmcyksen sokean 
pisteen alueella olevan ajoneuvon 
kanssa.
Sokean pisteen turmcyksen vclt-
tcmisavustaja kytkeytyy auto-
maattisesti pois pccltc, kun
Etuturmcyksen vclttcmisavus-
taja on toiminnassa
Kun ajoneuvo poikkeaa tietyn 
matkan verran ajokaistastaan.
Ohjauspyurcc liikautetaan ckilli-
sesti.
Jarrupoljinta painetaan.
Tietyn ajan kuluttua.

Ajoneuvosi on kaukana turmcysvaa-
rasta

HUOMAA
Kuljettajan tulee ajaa autoa kaistan 
keskellc, jotta toiminto pysyy val-
miustilassa.
Kun autolla ajetaan liian lchellc kais-
tan reunaa, toiminto ei ehkc toimi 
oikein.
Liscksi toiminto ei ehkc ohjaa 
autoasi oikein ajotilanteen mukaan. 
Seuraa siksi aina liikennetilanteita 
tarkasti.

VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa tarkasta 
ohjauksesta.
Clc kcytc ohjauspyurcc tarpeet-
tomasti, kun sokean pisteen tur-
mcyksen vclttcmisavustaja on 
toiminnassa.
Harjoita aina ccrimmcistc varo-
vaisuutta, kun ajat. Sokean pis-
teen turmcyksen 
vclttcmisavustaja ei ehkc toimi 
oikein tai toimii tarpeettomasti 
ajotilanteiden mukaisesti.
Sokean pisteen turmcysvaroitus 
ei korvaa turvallista ajotapaa, 
vaan se on vain mukavuustoi-
minto. On kuljettajan vastuulla 
aina ajaa varovaisesti, jotta odot-
tamattomat ja ckilliset tapahtu-
mat voidaan estcc. Kiinnitc aina 
huomioita tieolosuhteisiin.
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Havaintoanturi (etukamera ja taka
kulmatutkat)

Etukamera

Etukamera on kaistan havaitseva 
anturi. Jos etukamera on rankan 
sateen, paksun lumen ja sumun tai 
vierasaineen peittcmc, toiminto 
saattaa peruuntua tilapcisesti eikc 
se toimi oikein, kunnes se perutaan 
anturin havaintokyvyn heikkenemi
sen takia. Pidc anturi aina puhtaana.

HU O MIO
Jos haluat lisctietoja etunckymcka
merasta, katso osaa "Etuturmcyk
sen vclttcmisavustaja (FCA) 
(anturifuusio) (jos kuuluu varustuk
seen)" sivulla 6-65.

Takakulmatutkat

Takakulmatutkat ovat takapuskurin 
siscllc sijaitsevia antureita. Ne 
havaitsevat sivu-/taka-alueita. Pidc 
aina takapuskuri puhtaana, jotta 
toiminto toimii oikein.

HU O MIO
Toiminto ei vclttcmcttc toimi 
oikein, kun puskuri on vaurioitunut 
tai jos takapuskuri on vaihdettu 
tai sitc on korjattu.
Havaintoalue vaihtelee hieman 
tien leveyden mukaan. Kun tie on 
kapea, toiminto voi havaita muita 
ajoneuvoja viereisellc kaistalla.
Toisaalta, kun tie on levec, toi
minto ei ehkc havaitse molem
milla kaistoilla olevia ajoneuvoja 
eikc vclttcmcttc varoita.
Toiminto voi kytkeytyc pois 
pccltc, jos schkumagneettinen 
scteily hciritsee sitc.
Pidc anturi tai sen lchialue aina 
puhtaana.

OYB050066L
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CLC KOSKAAN pura anturin kom-
ponenttia mielivaltaisesti clckc 
kohdista siihen iskuja.
Varo, ettet kohdista tarpeetonta 
voimaa tutka-anturiin tai anturin 
lchialueelle. Jos anturi siirretccn 
oikeasta kohdistuksesta pois voi-
maa kcyttcen, toiminto ei ehkc 
toimi oikein. Siinc tapauksessa 
varoitusviestic ei ehkc ncytetc. 
Vie ajoneuvo tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Clc kiinnitc vierasesineitc, kuten 
puskuritarraa tai puskuriohjainta 
lchelle tutkan anturia tai maalaa 
anturin aluetta. Ncin tekeminen 
voi vaikuttaa haitallisesti anturin 
suorituskykyyn.
CLC KOSKAAN asenna mitccn 
lisclaitteita tai tarroja tuulilasiin, 
tai scvytc tuulilasia.
Kiinnitc erittcin tarkkaa huomiota 
kameran anturin pitcmiseen 
poissa vedestc.
CLC KOSKAAN aseta heijastavia 
esineitc (kuten valkoista paperia, 
peilic) turmcystyynyn pcclle. Mikc 
tahansa valon heijastus voi 
aiheuttaa toiminnon toimintahci-
riun.

Varoitusviesti

Tcmc varoitusviesti voi tulla ncky-
viin, kun:

Yksi tai useampi takapuskurin 
antureista on lian, lumen tai vie-
rasesineiden estcmc.
Kun percvaunu tai kuljetusvaunu 
on kytkettync.
Ajettaessa haja-asutusalueella, 
missc anturi ei havaitse muita 
ajoneuvoja pitkccn aikaan.
Kun scc on huono,kuten runsas 
lumi- tai vesisade.

Jos joitakin ncistc olosuhteista 
esiintyy, kojelautaan ilmestyy varoi-
tusviesti. Toiminto kytkeytyy auto-
maattisesti pois pccltc.

Kun BCW peruttu -varoitusviesti 
ncytetccn mittaristossa, tarkista 
ettc takapuskurissa ei ole likaa tai 
lunta anturien kohdalla. Poista kaikki 
lika, lumi tai vierasaine, joka voi hai-
tata tutkan antureita.

Lian tai roskien poistamisen jclkeen 
BCA toimii normaalisti moottorin 
uudelleenkcynnistyksen jclkeen.
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Jos toiminto ei vielckccn toimi nor-
maalisti, vie ajoneuvo tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuu-
tettuun Kia-jclleenmyyjccn/huolto-
kumppaniin.

HUOMAA
Kytke BCW ja BCA (jos kuuluu 
varustukseen) pois pccltc, kun 
percvaunu tai kuljetusvaunu on 
kytkettync. Deaktivoi BCW tai 
BCA poistamalla valinta Kuljetta-
jan avustus → Sokean pisteen 
turvallisuus → Pois " -kohdasta.

Kun sokean pisteen turvajcrjestelmc 
ei toimi kunnolla, mittaristoon tulee 
viesti Check Blind-Spot Safety sys-
tem  (Tarkasta sokean pisteen tur-
vajcrjestelmc) ja jcrjestelmc 
kytkeytyy pois pccltc automaatti-
sesti tai toimii rajoitetusti. Tcssc 
tapauksessa, vie ajoneuvo tarkistet-
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuu-

tettuun Kia-jclleenmyyjccn/huolto-
kumppaniin.

Toiminnon rajoitukset

Kuljettajan on oltava tarkkaavainen 
alla mainituissa tilanteissa, koska 
toiminto ei ehkc havaitse muita ajo-
neuvoja tai esineitc tietyissc olo-
suhteissa.

Toiminto ei ehkc toimi noin 15 
sekuntiin auton kcynnistyksen tai 
etukameran alustuksen tai uudel-
leenkcynnistyksen jclkeen.
Kun percvaunu tai kuljetusvaunu 
on kytkettync.
Autoa ajetaan huonossa sccssc, 
kuten voimakkaassa sateessa tai 
lumessa.
Sade, lumi, muta yms. on liannut 
anturin.
Takapuskuri, jossa anturit sijait-
sevat, on vierasesineiden, kuten 
puskuritarran, puskurisuojan, 
pyurctelineen, yms. pettcmc.
Takapuskuri on vaurioitunut tai 
anturi on poissa oletuspaikastaan.
Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan tavaratilan kuorman, 
poikkeavan rengaspaineen tai 
muun vastaavan syyn takia.
Kun takapuskurin lcmputila on 
korkea tai matala.
Kun anturit ovat muiden ajoneu-
vojen, seinien tai pysckuintihallin 
tolppien estcmic.
Autoa ajetaan mutkaisella tiellc.
Auto ajetaan tiemaksuportin lcpi.
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Tien pccllyste (tai sen ulkopuoli-
nen maasto) siscltcc poikkeavan 
mccrcn metallimateriaalia (esim. 
mahdollisen metroradan rakenta-
misen takia).
Auton lchellc on kiintec esine, 
kuten kaide.
Ajettaessa ylus tai alas jyrkkcc 
tietc, missc kaistojen korkeus on 
erilainen.
Kun ajetaan kapealla tiellc, jolle 
ulottuu puita tai ruohoa.
Ajettaessa haja-asutusalueella, 
missc anturi ei havaitse muita 
ajoneuvoja tai rakenteita pitkccn 
aikaan.
Mcrcllc tiellc ajettaessa.
Ajettaessa tiellc, missc kaide tai 
seinc on kaksinkertainen rakenne.
Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 
kuorma-auto, on lchellc.
Kun toinen ajoneuvo tulee hyvin 
lchelle.
Kun toinen ajoneuvo ohittaa hyvin 
suurella nopeudella.
Vaihdettaessa kaistaa.
Jos auto on lchtenyt liikkeelle 
samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sitc on kiihdytetty.
Kun viereisen kaistan ajoneuvo 
siirtyy kahden kaistan etcisyy-
delle, TAI kun ajoneuvo kahden 
kaistan pccstc siirtyy viereiselle 
kaistalle.
Moottoripyurc tai polkupyurc on 
lchellc.
Matala percvaunu on lchellc.

Jos havaitsemisalueella on pienic 
esineitc, kuten ostoskcrry tai las-
tenrattaat.
Jos kyseessc on matala ajoneuvo, 
kuten urheiluauto.

Jarrunhallinta ei ehkc toimi seuraa-
vissa tapauksissa. Sinun on kiinni-
tettcvc huomiota.

Jarrupoljinta painetaan.
Schkuinen ajovakauden hallinta 
(ESC) on kcytussc.
Schkuisessc ajovakauden hallin-
nassa (ESC) on toimintahciriu.
Rengaspaine on matala tai ren-
gas on vaurioitunut.
Jarruja on korjattu.
Auto muuttaa ajosuuntaa ckilli-
sesti.
Ajoneuvo tekee nopeita kaistan 
vaihtoja.
Ajoneuvo pyschtyy ckillisesti.
Auto tcrisee voimakkaasti ajet-
taessa kuoppaisella tiellc, epcta-
saisella/muykkyisellc tiellc tai 
betonilaatoituksella.
Autoa ajetaan liukkailla pinnoilla 
lumen, vesilammikoiden tai jccn 
takia.
Kaistalta poistumisen varoitus tai 
kaistallapysymisavustaja eivct 
toimi normaalisti. Lisctietoja on 
kohdassa "Kaistallapysymisavus-
taja (LKA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-80.
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Kaarteessa ajaminen

BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
ajettaessa mutkaisella tiellc. Joissa
kin tilanteissa toiminto ei ehkc 
havaitse viereisellc kaistalla olevaa 
ajoneuvoa.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
ajettaessa mutkaisella tiellc. Joissa
kin tilanteissa toiminto saattaa tun
nistaa samalla kaistalla olevan 
ajoneuvon.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Ajettaessa kohdassa, jossa tiet 
yhtyvct/erkaantuvat

BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
alueella, jossa tiet yhdistyvct tai 
erkaantuvat. Joissakin tilanteissa 
toiminto ei ehkc havaitse viereisellc 
kaistalla olevaa ajoneuvoa.
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Rinteessc ajaminen

BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
ajettaessa rinteessc. Joissakin tilan
teissa toiminto ei ehkc havaitse vie
reisellc kaistalla olevaa ajoneuvoa.
Myus tietyissc olosuhteissa toi
minto voi tunnistaa maanpinnan tai 
rakenteet virheellisesti.

ODL3059067
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Ajaminen autollasi Sokean pisteen turmcysvaroitus (BCW) (jos
kuuluu varustukseen) / sokean pisteen
turmcyksen vclttcmisavustaja (BCA)

Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Ajettaessa kohdas sa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella

BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella.
Tietyissc tapauksissa toiminto ei 
vclttcmcttc havaitse ajoneuvoa 
tiellc, jolla on erilaiset kaistojen kor
keudet (alikulkuliittymct, kallistuk
silla erotetut risteykset jne.).
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Ajettaessa paikassa, jossa tien var
ressa on rakenteita

[A]: meluvalli, [B]: Suojakaide
BCW ja BCA eivct ehkc toimi oikein 
ajettaessa kohdassa, jossa tien var
ressa on rakennelmia.
Joissakin tilanteissa toiminto voi 
tunnistaa vccrin auton vierellc ole
via rakenteita (meluesteet, suoja
kaiteet, kaksoiskaiteet, keskiviivat, 
pollarit, katuvalot, liikennemerkit, 
tunnelien seinct yms.).
Kiinnitc aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

OYB050164L
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Kcsin ohjattava ajonopeuden rajoitusavustaja
(MSLA)

Kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA) (jos 
kuuluu varustukseen)

1. Nopeusrajoituksen 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.

HU O MAA
Kun nopeudenrajoituksen ohjaus on 
toiminnassa, vakionopeussccdintc ei 
voi ottaa kcyttuun.

Toiminnon kcyttu

Rajanopeuden asettaminen
1. Paina ohjauspyurcn rajanopeuden 

 painiketta kaksi kertaa, 
kytkecksesi toiminnon pcclle.

Nopeusrajoituksen merkkivalo syt
tyy.
2. Siirrc kytkintc alaspcin (SET-).

3. Siirrc kytkintc yluspcin (RES+) tai 
alaspcin (SET-), ja vapauta se 
halutussa nopeudessa. Siirrc kyt
kintc yluspcin (RES+) tai alaspcin 
(SET-), ja pidc se. Nopeus nousee 
tai laskee 5 km/h (3 mph).

OYB050202L
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(MSLA)

Asetettu rajanopeus ilmestyy koje
lautaan.

Ylittccksesi esisccdetyn nopeusra
joituksen on kaasupoljinta painet
tava (yli noin 80 %), kunnes kick 
down -toiminto toimii naksahtaen. 
Sen jclkeen asetettu rajanopeus 
vilkkuu ja kuuluu merkkiccni, kunnes 
hidastat auton rajanopeuteen.

HU O MAA
Jos painat kaasua alle noin 50 %, 
auto ei ylitc esisccdettyc nopeus
rajoitusta, vaan pysyy nopeusra
joituksen siscllc.

Kun kuulet naksahduksen kick 
down -mekanismista painaessasi 
kaasua, se on aivan normaalia.

Voit kytkec nopeudenrajoituksen 
pois pccltc tekemcllc jonkin seu
raavista:

Paina rajanopeuden  paini
ketta uudelleen.
Paina kuljettajan avustaja -paini
ketta (jos painat kuljettajan avus
taja -painiketta, vakionopeus-
toiminto kytkeytyy pcclle)

Jos painat O-painiketta kerran, ase
tettu nopeusraja peruutetaan, 
mutta se ei kytke toimintoa pois 
pccltc. Jos haluat nollata nopeusra
jan, siirrc kytkintc ylus (RES+) tai 
alas (SET-) haluamaasi nopeuteen.

OJA050062
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Clykcs ajonopeuden varoitusavustaja (ISLW)

HU O M IO
" OFF -valo vilkkuu, jos kcsikcyttui
sessc nopeusrajoitusavustimessa 
on ongelma.
Jos tcmc tapahtuu, vie toiminto tar
kastettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin luona.

Clykcs ajonopeuden varoitus
avustaja (ISLW) (jos kuuluu 
varustukseen)

Clykcs nopeusrajoitusvaroitus ncyt
tcc mittaristossa ja navigoinnissa 
nopeusrajoitustiedot ja ohituskiellot 
nyt ajettavalla tiellc. ISLW lukee lii
kennemerkkejc tuulilasin ylcosaan 
kiinnitetyn etukameran kautta. ISLW 
kcyttcc myus navigaation ja auton 
tietoja ncyttcckseen nopeusrajoi
tustietoja.

VAROITUS
Clykcs nopeusrajoitusvaroitus on 
vain tcydentcvc toiminto eikc se 
pysty aina ncyttcmccn nopeus
rajoituksia ja ohituskieltoja oikein.
Kuljettajalla on edelleen vastuu 
siitc, ettc suurinta sallittua nope
utta ei ylitetc.
ISLW havaitsee liikennemerkit 
etukameran avulla voidakseen 
ncyttcc nopeusrajoitustiedot. 
Tcstc syystc ISLW ei ehkc toimi 
oikein, kun liikennemerkkejc on 

OYB050151L
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vaikea havaita. Lisctietoja on koh-
dassa "Toiminnon rajoitukset" 
sivulla 6-104.
Kiinnitc erityisen tarkkaa huo-
miota etukameran anturin pitc-
miseen poissa vedestc.
Clc pura etukamerayksikkuc clckc 
altista sitc iskuille.
Clc koskaan laita heijastavia esi-
neitc (esim. valkoista paperia, pei-
lic) kojelaudan pcclle. Mikc 
tahansa valon heijastus voi 
aiheuttaa toiminnon toimintahci-
riun.
Toiminto ei ole saatavana kaikissa 
maissa.

HUOMAA
Pyydc ammattikorjaamoa tarkista-
maan toiminto. Kia suosittelee 
tchcn valtuutettua Kian jclleenmyy-
jcc / huoltokumppania.

Tuulilasi vaihdetaan.
Etukamera tai siihen liittyvic osia 
korjataan tai poistetaan.

Jcrjestelmcn asetukset ja aktivointi

Jcrjestelmcasetukset
Kuljettaja voi kytkec pcclle nope-
usrajoitusvaroituksen valitse-
malla Kcyttcjcn asetukset → 
Kuljettajan avustus → Kuljettajan 
avustaja → Nopeusrajoitusvaroi-
tus .

Kun ISLW otetaan kcyttuun, sym-
bolit ilmestyvct mittaristoon 
nopeusrajoitustietojen ja ohitus-
kieltojen esittcmiseksi.
Kun ISLW aktivoidaan navigointi-
asetuksesta, em. tiedot ja rajoitus 
nckyvct myus navigoinnissa.

Jcrjestelmcn aktivointi
ISLW ncyttcc nopeusrajoitustie-
dot ja hclyttcc ohituskielloista, 
kun ajoneuvo ohittaa kyseisic lii-
kennemerkkejc.
ISLW ncyttcc aiemmat nopeusra-
joitustiedot heti, kun virta-avain 
tai MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike asetetaan 
ON-asentoon.
Saatat nchdc erilaisen nopeusra-
joitustiedon samalle tielle. Tiedot 
ncytetccn ajo-olosuhteista riip-
puen. Liikennemerkkejc lisckilvillc 
(kuten sade, nuoli jne.) myus 
havaitaan ja verrataan auton 
siscisiin tietoihin (kuten pyyhkijui-
den toiminta, suuntavalot jne.).

HUOMAA
Mittariston nopeusrajoitustiedot 
voivat poiketa navigoinnin tiedoista. 
Siinc tapauksessa tarkista navigoin-
nin nopeusyksikku.
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Ncyttu

Ncyttu mittariston alaosassa

Mittaristo ncyttcc nopeusrajoitus
tiedot, ohituskiellot ja ehdolliset lii
kennemerkit.

Ehdollinen liikennemerkki

Jos ISLW havaitsee ehdollisen liiken
nemerkin, sen merkki lisctccn mit
tariston alareunaan tai 
nopeusrajoituksen vasemmalle puo
lelle. Samalla tiellc voi olla merkkejc 
erilaisilla nopeusrajoituksilla. Esi
merkiksi jos nopeusrajoitus on 120 
km/h (75 mph), mutta se on 90 km/

h (55 mph) sateella ja lumessa. 
Tcmc ehdollinen liikennemerkki tar
koittaa, ettc nopeusrajoitusta ja 
ohituskieltoa on noudatettava tie
tyissc olosuhteissa, kuten sateella ja 
lumessa.

Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa

Symboli ncytetccn mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun clykkccllc nope
usrajoitusvaroituksella ei ole luotet
tavia nopeusrajoitustietoja.

Ei ohittamistietoja

Symboli ncytetccn mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun ISLW havaitsee 
ohituskieltomerkin.

OYB050173L

OYB050174L
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Rajoittamaton nopeus (vain Sak-
sassa)

Rajoitus pccttyy  -merkki ncyte-
tccn mittaristossa sellaisilla teillc 
Saksassa, joilla ei ole nopeusrajoi-
tusta. Se ncytetccn, kunnes auto 
ohittaa toisen nopeusrajoitusmer-
kin.

Nopeusrajoitus pccttyy

Kun auto ohittaa nopeusrajoituksen 
pccttymismerkin, clykcs nopeusra-
joitusvaroitus saattaa ilmoittaa sen 
jclkeen voimassa olevasta nopeus-
rajoituksesta navigaatiotietojen 
perusteella.

Varoitusviesti

Tcmc viesti tulee ncyttuun, kun 
jokin este peittcc kameran ncky-
mcn. Toiminto lakkaa, kun ncku-
kenttc on taas normaali. Tarkista 
tuulilasi kameran nckualueen lchellc. 
Jos toiminto ei toimi normaalisti, 
vaikka kameran nckukenttc on nor-
maali, tarkastuta toiminto ammat-
tikorjaamossa. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin luona.

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Kun ISWL ei toimi asianmukaisesti, 
varoitusviesti tulee nckyviin muuta-

WUM-205

WUM-207 WUM-208

OYB050178FI
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man sekunnin ajaksi. Kun viesti 
katoaa, pccvaroitusvalo syttyy.

Toiminnon rajoitukset

ISLW ei ehkc toimi tai anna oikeaa 
tietoa seuraavissa tilanteissa.

Kun liikennemerkin kunto on huono
Liikennemerkki on jyrkcssc kaar-
teessa.
Liikennemerkki on sijoitettu vir-
heellisesti (ts. kccnnetty ympcri, 
esineen estcmc tai vaurioitunut).
Toinen ajoneuvo peittcc liikenne-
merkin.
Liikennemerkin LED-valo on rikki.
Liikennemerkistc heijastuu aurin-
gon valo matalalla olevan aurin-
gon takia.
Yullc on pimecc.
Liikennemerkin ympcrillc on kir-
kas valo.
Liikennemerkit eivct ole standar-
dien mukaisia.
Ehdollinen liikennemerkki ncyte-
tccn kirjaimella, ei tietyllc kuvalla, 
kuten percvaunulla, sateella tai 
lumella.

Kun ulkoiseen tilaan puututaan
Autosi kulkee heti toisen ajoneu-
von percssc.
Bussi tai rekka, jonka takaosaan 
on kiinnitetty nopeustarra, ohit-
taa autosi.
Autosi ajaa alueella, jota navigoin-
titoiminto ei kata.

Navigoinnissa on toimintahciriu.
Navigointiasi ei ole pcivitetty.
Navigointiasi pcivitetccn.
Kameran virheellisen havainnon 
tuloksena.
Navigointitoimintoon tallennettu 
suurin nopeusrajoitus on virheelli-
nen.
Kamera on kalibroitu heti, kun 
auto on toimitettu.
GPS:ssc on jokin vika.
Jos ISLW ei tunnista normaalisti 
auton tilaa, kuten ulkolcmputilaa, 
ISLW ei pysty ncyttcmccn ehdolli-
sia liikennemerkkejc nykyisen tien 
liikennemerkin sijaan.

Kun etunckyvyys on huono
Scc on huono, kuten sade, 
lumisade tai sumu.
Tuulilasissa on likaa, jcctc tai 
huurretta kameran kohdalla.
Kameran linssin peittcc esine, 
kuten tarra, paperi tai pudonnut 
lehti.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusva
roitus (DAW) (jos kuuluu varus
tukseen)

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
mccrittelee kuljettajan tarkkaavai
suustason analysoimalla ajon aikana 
ajotapaa, ajoaikaa jne. Toiminto suo
sittelee taukoa, kun kuljettajan 
vireys laskee mccrctyn tason alle, 
jotta ajoturvallisuus voidaan taata.

Havaits emisanturi

Etukamera

Etukameraa kcytetccn havaintoan
turina seuraamaan ajokuvioita ja 
edessc olevien ajoneuvojen liikkeel
lelchtuc. Katso yllc olevaa kuvaa 
nchdcksesi havaitsemisanturin pai
kan.

HU O MIO
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 6-65.

Jcrjestelmcn asetukset ja kcyttu

Jcrjestelmcasetukset
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi
tus on asetettu pois pccltc, kun 
auto toimitetaan tehtaalta.
Voit kytkec kuljettajan tarkkaa
vaisuusvaroituksen pcclle kcyn
nistcmcllc moottorin ja 
valitsemalla sitten LCD-ncytullc 
Kcyttcjcn asetukset → Kuljetta
jan avustaja → Kuljettajan tark
kaavaisuusvaroitus → Edeltcvcn 
ajoneuvon poistumishclytys/Epc
tarkkaavaisen ajamisen varoitus .
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi
tuksen jcrjestelmc pysyy valitulla 
tasolla, kun moottori kcynniste
tccn uudelleen.

Varoituksen ajastus

Kuljettaja voi valita alustavan varoi
tuksen pccllekytkemisajan kcyttc
jcn asetuksista LCD-ncytullc 
valitsemalla Kcyttcjcn asetukset → 
Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajoitus . Valinnat alustavalle epc

OYB050066L
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tarkkaavaisen ajamisen varoituk-
selle ovat seuraavat:

Normaali: Kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus varoittaa kuljettajaa 
vcsymystasosta tai varomatto-
masta ajamisesta nopeammin 
kuin Myuhcinen-tilassa.
Myuhcinen: Kuljettajan tarkkaa-
vaisuusvaroitus varoittaa kuljet-
tajaa vcsymystasosta tai 
varomattomasta ajamisesta 
myuhemmin kuin Normaalitilassa.

Toiminnon kcyttu

Jcrjestelmcn ncyttu ja varoitus

Kuljettajan tarkkaavaisuustason 
varoituksen perustehtcvc on ilmoit-
taa kuljettajalle tcmcn huomiotaso  
ja kehottaa kuljettajaa pitcmccn 
tauon (Consider taking a break).

Huomiotaso

Jcrjestelmc pois pccltc

Huomiotaso korkea

Huomiotaso matala

Kuljettaja voi seurata ajo-olosuh-
teitaan mittariston LCD-ncytultc.
DAW-ncyttu tulee nckyviin, kun 
valitset ajon avustajatilan vclileh-
den ( ) LCD-ncytultc, jos toi-
minto on kcytussc. (Lisctietoja on 
kohdassa "LCD-ncyttu (Tyypin B 
kojelauta)" sivulla 4-68.
Kuljettajan tarkkaavaisuuden taso 
ncytetccn asteikolla 1 5. Mitc 
pienempi luku on, sitc epctark-
kaavaisempi kuljettaja on.
Luku pienenee, kun kuljettaja ei 
pidc taukoa tiettyyn aikaan.

OYB050233FI

OYB050234FI

OYB050235FI



107

6

6

Ajaminen autollasi Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)

Luku kasvaa, kun kuljettaja ajaa 
tarkkaavaisesti jonkin aikaa.
Kun kuljettaja kytkee toiminnon 
pcclle ajon aikana, se ncyttcc vii-
meisimmcn tauon ajan ja tason.

Pidc tauko

Kun kuljettajan tarkkaavaisuus-
taso on alle 1:n, tulee LCD-ncy-
tulle viesti ja kuuluu varoitusccnic 
ehdottaen, ettc kuljettaja pitcc 
tauon.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus ei ehdota kuljettajalle taukoa, 
jos kokonaisajoaika on alle 10 
minuuttia.

DAW:n nollaaminen
Viimeisimmcksi tauon ajaksi ase-
tetaan 00:00 ja kuljettajan tark-
kaavaisuustasoksi 5 (erittcin 
tarkkaavainen), kun kuljettaja nol-
laa tarkkaavaisuusvaroituksen.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus asettaa viimeisimmcksi tauon 
ajaksi 00:00 ja kuljettajan tark-

kaavaisuustasoksi 5 seuraavissa 
tilanteissa.
- Moottori on sammutettu (OFF).
- Kuljettaja avaa turvavyun ja 

avaa sitten kuljettajan oven.
- Moottori on ollut tyhjckcynnillc 

yli 10 minuuttia.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus toimii taas, kun kuljettaja 
aloittaa ajamisen uudelleen.

DAW valmiustila

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
siirtyy valmiustilaan ja ncyttcc val-
miustilancytun seuraavissa tilan-
teissa.

Kamera ei havaitse kaistoja.
Ajonopeus pysyy alle 0 km/h tai 
yli 200 km/h (125 mph).

OYB050236FI
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DAW toimintahciriu

Kun varoitusviesti tulee nckyviin, 
jcrjestelmc ei toimi oikein. Ncin 
tapahtuessa, vie ajoneuvo tarkistet-
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

VAROITUS
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus ei korvaa turvallista ajotapaa, 
vaan se on vain mukavuustoi-
minto. On kuljettajan vastuulla 
aina ajaa varovaisesti, jotta odot-
tamattomat ja ckilliset tapahtu-
mat voidaan estcc. Kiinnitc aina 
huomioita tieolosuhteisiin.
Toiminto saattaa ehdottaa taukoa 
kuljettajan ajotyylin tai ajotavan 
mukaan, vaikka kuljettaja ei tun-
tisi vcsymystc.
Olonsa vcsyneeksi tuntevan kul-
jettajan on pidettcvc tauko, 
vaikka kuljettajan tarkkaavaisuus-
varoitus ei sitc ehdottaisi.

HUOMAA
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
kcyttcc toiminnassaan tuulilasin 
etureunassa olevaa kamera-anturia. 
Jotta kamera-anturi pysyisi par-
haassa kunnossa, huomioi seuraa-
vat:

CLC KOSKAAN asenna mitccn 
lisclaitteita tai tarroja tuulilasiin, 
tai scvytc tuulilasia.
CLC KOSKAAN aseta heijastavia 
esineitc (esim. valkoista paperia, 
peilic) kojelaudan pcclle. Kaikki 
valoheijastukset voivat aiheuttaa 
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen virhetoimintoja.
Kiinnitc ccrimmcisen tarkkaa 
huomiota kameran anturin pitc-
miseen poissa vedestc.
CLC pura turhaan kameran 
rakennetta clckc altista etuka-
meraa iskuille.

HUOMIO
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
ei ehkc toimi oikein ja hclytykset 
ovat rajoitettuja seuraavissa tilan-
teissa:

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus ei ehkc toimi oikein ja hclytyk-
set ovat rajoitettuja seuraavissa 
tilanteissa:
Autoa ajetaan aggressiivisesti tai 
sitc kccnnetccn ckillisesti estei-
den vclttcmiseksi (esim. tietyu-

OYB050238FI
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maa, muut ajoneuvot, pudonneet 
esineet, kuoppainen tie).
Auton eteenpcin ajettavuus heik-
kenee vakavasti (mahdollisesti 
johtuen rengaspaineiden suu-
resta vaihtelusta, renkaan epcta-
saisesta kulumisesta, 
aurauksesta/harituksesta).
Autoa ajetaan mutkaisella tiellc.
Autoa ajetaan epctasaisella tiellc.
Autoa ajetaan tuulisella alueella.

HUOMIO
Suurella ccnenvoimakkuudella toi-
miva auton ccnentoistojcrjestelmc 
voi haitata kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroituksen varoitusccnien 
kuulemista.

Edeltcvcn ajoneuvon poistumishc-
lytys

Tcmc muistuttaa kuljettajaa edeltc-
vcn ajoneuvon poistumisesta 
pyschdyksen jclkeen.

Toiminnon scctu

Kun ajoneuvo on kcynnissc, edeltc-
vcn ajoneuvon poistumishclytystoi-
minto aktivoituu ja valmistautuu 
pcclle kytkettcvcksi, kun valitaan 
Kcyttcjcn asetukset → Kuljettajan 
avustus → Kuljettajan avustaja → 
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
→ Edeltcvcn ajoneuvon poistumis-
hclytys . Toiminto lakkaa toimi-

masta, kun asetus poistetaan 
kcytustc. Jos auto kuitenkin sam-
mutetaan ja kcynnistetccn uudel-
leen, toiminto scilyttcc edellisen 
asetustilan.

Kcyttutilanne

Jos kuljettaja ei ryhdy toimenpitei-
siin tiettyyn aikaan sen jclkeen, kun 
edessc oleva ajoneuvo on poistu-
nut, mittaristossa nckyy viesti ja 
kuuluu varoitusccni.

VAROITUS
Tcmc on kuljettajaa avustava toi-
minto, eikc se vclttcmcttc varoita 
kuljettajaa edeltcvcn ajoneuvon 
lchdun jclkeen.
Vaikka toiminto varoittaisi kuljet-
tajaa edeltcvcn ajoneuvon lch-
dustc, tarkista aina 
liikenneolosuhteet itse ennen kuin 
lchdet liikkeelle.

HUOMIO
Edeltcvcn ajoneuvon poistumis-
hclytys -toiminto kcyttcc tuulila-
siin kiinnitettyc etukameraa 
toimintaansa. Pitccksesi etuka-
meran parhaassa kunnossa, katso 
lisctietoja etukamerasta, koh-
dassa "Kaistallapysymisavustaja 
(LKA) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-80.
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Toiminto ei ehkc toimi 15 sekuntia 
moottorin kcynnistyksen tai etu-
kameran alustuksen jclkeen.

HUOMAA
Toiminto ei ehkc varoita tai ei ehkc 
toimi asianmukaisesti, kun:

Edessc on jalankulkija tai polku-
pyurc  Auto kiilaa eteen.
Saapuu liikenneruuhkaan mut-
kassa tai oikeanpuoleisen ajon 
aikana.
Vilkasliikenteinen tie, kuten kais-
tojen vchentyminen.
Pyschdytccn tien reunaan, lepo-
paikalle tai parkkialueelle.
Jos ajoneuvo lchtee yhtckkic liik-
keelle tai tekee tcyskccnnuksen.
Jos ajoneuvo on pyschtynyt 
hidastustuyssyyn tai mckeen.

Vakionopeussccdin (CC) (jos 
kuuluu varustukseen)

Vakionopeusscctimen kcyttu

(1) VAKIONOPEUSSCCTIMEN merk-
kivalo (  CRUISE)

(2) Aseta nopeus

Vakionopeussccdin mahdollistaa 
ajamisen yli 30 km/h (20 mph) 
nopeuksilla ilman kaasupolkimen 
painamista.

Toiminnon kcyttu

Nopeuden asettaminen
1. Kiihdytc haluttuun nopeuteen, 

jonka on oltava yli 30 km/h (20 
mph).

2. Paina Kuljettajan avustaja -paini-
ketta halutussa nopeudessa. Ase-
tettu nopeus ja 
vakionopeusscctimen (  
CRUISE) -merkkivalo syttyy koje-
lautaan.

OJA050106
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Tyyppi A

Tyyppi B

3. Vapauta kaasupoljin. Ajoneuvo 
yllcpitcc asetetun nopeuden, 
vaikka kaasupoljinta ei painettaisi.

HU O MAA
Jyrkcssc rinteessc auto voi hidastua 
tai kiihtyc hieman, kun ajetaan ylc
mckeen tai alamckeen.

Nopeuden lisccminen:

Paina RES+ kytkintc ylus ja 
vapauta se vclittumcsti. Vakiono
peus lisccntyy 1 km/h (1 mph) 
aina, kun kytkintc kcytetccn tcllc 
tavalla.
Paina RES+) kytkintc yluspcin ja 
pidc sitc, samalla seuraten ase
tusnopeutta kojelaudassa. 
Vakionopeus kasvaa lchimpccn 
kymmeneen (viiden monikerta 
mph:ina), ja sitten kasvaa 10 km/
h (5 mph) kerrallaan aina, kun 
kytkintc kcytetccn tcllc tavalla.
Vapauta kytkin, kun haluttu 
nopeus on nckyvissc, ja auto kiih
dyttcc kyseiseen nopeuteen.

OJA050094L
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Nopeuden vchentcminen:

Paina RES- kytkintc alas ja 
vapauta se vclittumcsti. Vakiono
peus vchenee 1 km/h (1 mph) 
aina, kun kytkintc kcytetccn tcllc 
tavalla.
Paina RES- kytkintc alaspcin ja 
pidc sitc, samalla seuraten ase
tusnopeutta kojelaudassa. 
Vakionopeus vchenee lchimpccn 
kymmeneen (viiden monikerta 
mph :ina), ja sitten vchenee 10 
km/h (5 mph) kerrallaan aina, kun 
kytkintc kcytetccn tcllc tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat scilyttcc.

Jcrjestelmcn vcliaikainen keskeyt
tcminen

Manuaalisesti

Jos haluat kasvattaa nopeutta tila
pcisesti, kun vakionopeussccdin on 
kcytussc, paina kaasupoljinta. Suu
rempi nopeus ei vaikuta vakionope

usscctimen toimintaan tai muuta 
sen asetusnopeutta.

Palataksesi asetettuun nopeuteen 
ota jalkasi pois kaasupolkimelta.

Automaattisesti

Vakionopeusscctimen toiminto kes
keytyy, kun:

Painetaan jarrupoljinta.
Painetaan kytkinpoljinta, 
manuaalivaihteiston tapauksessa.
Vaihdetaan N (vapaa) -asentoon
Ohjauspyurcn O -painiketta pai
netaan.
ESC (schkuinen ajovakauden hal
linta) on toiminnassa.
Vaihtaminen alaspcin 2. vaih
teelle kun manuaalinen vaihtotila 
on pccllc.
Vchennetccn auton nopeus 30 
km/h (20 mph) alle.

Asetettu nopeus deaktivoituu, 
mutta vakionopeusscctimen (  
CRUISE) -merkkivalo jcc palamaan.

OJA050061
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Toiminnon jatkaminen

Paina RES+ tai RES- -painiketta.

Jos painat RES+ -kytkintc yluspcin 
tai RES- -kytkintc alaspcin, ajoneu
von nopeus asettuu kojelaudassa 
nykyiseen nopeuteen.

Jos painat kytkintc, ajoneuvon 
nopeus palaa esiasetettuun nopeu
teen.

Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 30 
km/h (20 mph), jotta toiminto voisi 
jatkua.

Toiminnon poiskytkentc

Paina Kuljettajan avustaja -paini
ketta, kytkecksesi vakionopeusscc
timen pois pccltc. Vakionopeuden 
(  CRUISE) -merkkivalo sammuu.

Paina aina Kuljettajan avustaja -pai
niketta, kytkecksesi vakionopeus
scctimen pois pccltc, kun et kcytc 
sitc.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia kcyt
tcesscsi vakionopeussccdintc:

Sovita aina auton nopeus maasi 
nopeusrajoitusten alle.

OJA050062
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Pidc vakionopeussccdin pois 
pccltc, kun toiminto ei ole kcy-
tussc, jotta vcltct nopeuden 
tahattoman asetuksen. Tarkista, 
ettc vakionopeuden (  CRUISE) -
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
- 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 vakionopeussccdin tarjoaa 
mahdollisuuden ohjelmoida auto 
pitcmccn saman nopeuden ja vakio-
etcisyyden edessc ajavaan autoon 
kaasua tai jarrua painamatta.

1. Vakionopeusscctimen merkkivalo 
(  CRUISE)

2. Aseta nopeus
3. vclimatka

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia lue omis-
tajan kcsikirja, ennen kuin kcytct 
clykcstc vakionopeussccdintc.

HUOMAA
Clykkccn vakionopeusscctimen 
aktivoimiseksi on painettava jarru-
poljinta ainakin kerran sen jclkeen, 
kun virtalukko tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
kccnnetty ON-asentoon tai moot-
tori on kcynnistetty. Jarrukytkin on 

OYB050194L



115

6

6

Ajaminen autollasi Clykcs vakionopeussccdin (SCC)

tcrkec osa clykkccn vakionopeus-
scctimen toiminnan peruuttamista, 
ja tcllc tarkistetaan, ettc se toimii 
normaalisti.

VAROITUS
Jos clykcs vakionopeussccdin 
jctetccn pcclle (mittariston 
vakionopeusscctimen merkkivalo 
palaa), clykcs vakionopeussccdin 
voidaan ottaa kcyttuun vahin-
gossa. Pidc vakionopeussccdin 
pois pccltc (vakionopeuden merk-
kivalo ei pala), kun clykcstc 
vakionopeussccdintc ei kcytetc.
Kcytc clykcstc vakionopeusscc-
dintc vain, kun ajat avoimilla 
moottoriteillc hyvcssc sccssc.
Clc kcytc clykcstc vakionopeus-
sccdintc, kun auton ajaminen 
vakionopeudella ei ehkc ole tur-
vallista. Esimerkki.
- Valtatien risteys ja tulliportti
- Tie, jota ympcrui epcnormaalin 

paljon tercsrakenteita (metro-
rakennusalue, tercstunneli jne.)

- Parkkipaikka
- Kaistojen vierellc on turvakaide 

tiellc
- Tie on liukas sateen, jccn tai 

lumen peitossa
- Tiellc ckillinen kurvi
- Jyrkkic mckic
- Mutkitteleva tie
- Maasto
- Rakenteilla oleva tie
- Tcrincraitoja

- Kun ajat tiukoissa kaarteissa
- Kun ajat vilkkaassa liikenteessc 

tai kun liikenneolosuhteet teke-
vct vaikeaksi ajaa tasaisella 
nopeudella

- Kun auton havaitsemiskyky 
heikkenee auton muutosten 
takia, seurauksena on auton 
etu- ja takaosan tasoero

- Kun ajat rajoitetussa nckyvyy-
dessc (voi johtua huonosta 
sccstc, kuten sumu, lumi, sade 
tai hiekkamyrsky)

Ole erityisen varovainen ajo-olo-
suhteiden kannalta, kun kcytct 
clykcstc vakionopeussccdintc.
Clykcs vakionopeussccdintc ei 
korvaa turvallista ajoa. On kuljet-
tajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja etcisyys edellc ajavaan 
ajoneuvoon.
Ole varovainen, kun ajat alamckec 
ja clykcs vakionopeussccdin on 
kcytussc.
Huono nckyvyys (sade, lumi, 
sumu jne.)
Vakionopeussccdintc ei saa kcyt-
tcc, kun autoa hinataan vahinko-
jen vclttcmiseksi.
Sovita aina auton nopeus maasi 
nopeusrajoitusten alle.
Odottamattomat tilanteet voivat 
johtaa onnettomuuksiin. Kiinnitc 
jatkuvasti huomiota tieolosuhtei-
siin ja ajamiseen, myus clykkccn 
vakionopeusscctimen ollessa toi-
minnassa.
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Jcrjestelmcn asetukset

Jcrjestelmcn toimintojen asettami
nen

Tyyppi A

Tyyppi B

1. Paina Kuljettajan avustaja -paini
ketta, kytkecksesi jcrjestelmcn 
pcclle. CRUISE -merkkivalo syt
tyy kojelautaan.

2. Kiihdytc haluttuun nopeuteen. 
Clykkccn vakionopeusscctimen 
nopeus asetetaan seuraavasti:

Siirrc SET- kytkintc alas ja pidc 
se. Auton nopeus on alle 10 km/

h (5 mph) ja yli 180 km (124 
mph).

3. Vakionopeusscctimen merkkivalo 
syttyy. etcisyys -ilmaisin ilmes
tyy kojelautaan ja vakionopeus
scctimen merkkivalo palaa 
jatkuvasti.

4. Jos edesscsi ei ole ajoneuvoa, 
sccdetty nopeus 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.

HU O MAA
Jos ajoneuvosi nopeus on vclillc 
10-30 km/h (5-20 mph), kun pai
nat ( / ) -painiketta, clyk
kccn vakionopeusscctimen 
nopeudeksi scctyy 30 km/h (20 
mph).
Kuljettajan avustaja -painikkeen 
symboli voi vaihdella autosta toi
seen, kuten ( / ).

OJA050094L
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Vclimatkan asettaminen

Aina kun Vclimatka-painiketta pai
netaan, autojen vclinen etcisyys 
muuttuu seuraavasti:

HU O MAA
Jos ajat 90 km/h (56 mph) etci
syys scilytetccn 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

Siirrc RES + -kytkintc ylus ja 
vapauta se heti. Vakionopeus 
lisccntyy 1 km/h (1 mph) aina, 
kun kytkintc kcytetccn tcllc 
tavalla.
Siirrc RES+ -kytkintc yluspcin ja 
pidc sitc, samalla seuraten ase
tusnopeutta kojelaudassa. 
Vakionopeus lisccntyy 10 km/h (5 
mph) aina, kun kytkintc kcyte
tccn tcllc tavalla. Vapauta kytkin, 
kun haluttu nopeus on nckyvissc, 
ja auto kiihdyttcc kyseiseen 
nopeuteen. Voit asettaa nopeu
deksi 180 km/h (110 mph).

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet, ennen kuin 
kcytct RES+ -kytkintc. Ajonopeus 
voi lisccntyc nopeasti, kun painat 
ylus ja pidct +  -kytkintc.

OYB050197L OJA050062
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Nopeuden vchentcminen

Siirrc SET- -kytkintc alas ja 
vapauta se heti. Vakionopeus 
vchenee 1 km/h (1 mph) aina, kun 
kytkintc kcytetccn tcllc tavalla.
Siirrc SET- -kytkintc alaspcin ja 
pidc sitc, samalla seuraten ase
tusnopeutta kojelaudassa. 
Vakionopeus laskee 10 km/h (5 
mph) aina, kun kytkintc kcyte
tccn tcllc tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat scilyttcc. Voit asettaa 
nopeudeksi 30 km/h (20 mph).

Toiminnon vcliaikainen keskeyttc
minen

Tyyppi A

Tyyppi B

Paina (O) -kytkintc tai paina jarru
poljinta keskeyttccksesi clykkccn 
vakionopeusscctimen toiminnan 
vcliaikaisesti.

OJA050061
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Toiminnon jatkaminen

Jos vakionopeuden peruuttamiseen 
kcytettiin jotain muuta menetelmcc 
kuin vipua ja toiminto on edelleen 
kcytussc, vakionopeus palautuu 
automaattisesti, kun tyunnct kyt
kintc ylus. Jos tyunnct RES+ kyt
kintc yluspcin, nopeus palaa 
cskettcin asetettuun nopeuteen. 
Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 10 
km/h (5 mph), jotta jcrjestelmc voisi 
jatkaa.

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet, ennen kuin 
tyunnct RES+ kytkintc. Ajonopeus 
voi nousta tai laskea ckkic, kun 
tyunnct (SET-) -kytkintc.

Toiminnon poiskytkentc

Tyyppi A

Tyyppi B

Paina ( / ) -painiketta sam
muttaaksesi clykkccn vakionopeus
scctimen.

HUO MAA
Jos auto on varustettu kcsikcyttui
sellc Kcsin ohjattavalla ajonopeuden 
rajoitusavustajalla, paina ja pidc pai
nettuna ( / ) -painiketta 
clykkccn vakionopeusscctimen 
sammuttamiseksi. Kcsin ohjattava 
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ajonopeuden rajoitusavustaja kui-
tenkin kcynnistyy.

Clykkccn vakionopeusscctimen 
herkkyyden scctcminen

Auton nopeuden herkkyyttc suh-
teessa edessc ajavaan autoon scc-
dettyyn etcisyyteen voi scctcc. 
Mene LCD-ncytullc User Settings 
→ Driver Assistance → SCC Reaction 
→ Fast/Normal/Slow  (Kcyttcjcn 
asetukset → Kuljettajan avustus → 
SCC-reaktio → Nopea/normaali/
hidas). Voit valita haluamasi kol-
mesta vaiheesta.

SCC-reaktio
Nopea:

Auton nopeus asetetun etcisyyden 
scilyttcmiseksi edellc ajavaan ajo-
neuvoon on suurempi kuin normaali 
nopeus.

Normaali:

Auton nopeus asetetun etcisyyden 
scilyttcmiseksi edellc ajavaan ajo-
neuvoon on normaali

Hidas:

Auton nopeus asetetun etcisyyden 
scilyttcmiseksi edellc ajavaan ajo-
neuvoon on pienempi kuin normaali 
nopeus.

Toiminnon kcyttu

Kcyttutilanne

Clykcs vakionopeussccdin toimii, 
kun seuraavat ehdot tcyttyvct.

Perustoiminto
Vaihde on D (ajo) -asennossa
Kuljettajan ovi on suljettu
Auton nopeus on kcyttunopeus-
alueen siscllc
10~180 km/h (5~110 mph)
ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta), TCS (luistonestojcrjes-
telmc) tai ABS on pccllc
ESC (schkuinen ajovakauden hal-
linta), TCS (luistonestojcrjes-
telmc) tai ABS ei ole toiminnassa
Moottorin kierrosluku ei ole 
punaisella alueella
Etuturmcyksen vclttcmisavusta-
jan jarruohjaus ei toimi
Clykkccn etcpysckuintiavustimen 
jarruohjaus ei toimi
ISG -jcrjestelmc ei toimi

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
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Auton edessc havaitaan toinen 
ajoneuvo
Hidastus ei tarpeen turvavclin 
scilyttcmiseksi edessc ajavaan 
autoon

VAROITUS
Kun suuntavilkku kytketccn 
vasemmalle (ohjaus vasemmalla) 
tai oikealle (ohjaus oikealla) ja 
edessc on ajoneuvo, auto voi kiih-
dyttcc lyhytaikaisesti: 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.

Jcrjestelmcn ncyttu ja hallinta

Clykcs vakionopeussccdin nckyy 
kuten alla jcrjestelmcn tilasta riip-
puen.

Kcyttu

Peruttu vcliaikaisesti

Kcytun aikana
(1) Jos edessc on ajoneuvo ja valittu 
etcisyys ncytetccn. (2) Asetettu 
nopeus ncytetccn. (3) Jos edessc on 
ajoneuvo ja tavoitevclimatka ncyte-
tccn.

Kun vcliaikaisesti peruttu
(1) CRUISE-ilmaisin nckyy.(2) 
Aiempi nopeusscctu on varjostettu. 

OYB050187L
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(3) Ajoneuvo edessc ja etcisyystaso 
ei ncy.

HUOMAA
Todellinen etcisyys edessc olevan 
autoon ncytetccn.
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, 
scctunopeus, etcisyystaso ja 
tavoite-etcisyys vilkkuvat kojetau-
lussa.

VAROITUS
Ole varovainen kiihdyttcesscsi vcli-
aikaisesti, koska nopeutta ei scc-
detc automaattisesti, vaikka 
edesscsi olisi ajoneuvo.

Jcrjestelmc vcliaikaisesti peruttu

Clykcs vakionopeussccdin peruute-
taan automaattisesti, kun:

Auton nopeus on yli 190 km/h 
(120 mph)
Auton nopeus on pienempi kuin 10 
km/h (5 mph).
Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 
jonkin aikaa
Clykkccn vakionopeusscctimen 
kcyttuehdot eivct ole tcyttyneet

Jos toiminto on peruttu vcliaikai-
sesti kojetauluun tulee varoitus-
viesti Smart Cruise Control canceled 
(tai SCC (Smart Cruise Control) can-
celed  (Clykcs vakionopeussccdin 
peruttu tai SCC (clykcs vakionope-
ussccdin peruttu) ja ccnivaroitus 
hclyttcc kuljettajan.

OYB050211L
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VAROITUS
Kun toiminto 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.

Jcrjestelmcn ehtoja ei ole tcytetty

Jos Kuljettajan avustaja ( ) -paini-
ketta, RES+ -kytkintc tai SET- -kyt-
kintc painetaan, kun jcrjestelmcn 
kcyttuehdot eivct ole tcyttyneet, 
mittaristoon tulee viesti Smart 
Cruise Control conditions not met  
(Clykkccn vakionopeusscctimen 
ehdot ei tcyttyneet) (tai SCC 
(Smart Cruise Ctrl. conditions not 
met  (SCC (Clykkccn vakionopeus-
scctimen ehdot eivct tcyttyneet)) ja 
kuuluu ccnivaroitus.

Varoitus edessc olevista tieolosuh-
teista

Seuraavassa tilanteessa ' Watch for 
surrounding vehicles  (Varo ympc-
ruivcc liikennettc) -varoitusviesti 
tulee mittaristoon ja ccnivaroitus 
hclyttcc kuljettajaa edessc olevasta 
liikenteestc.

Ajoneuvo edessc hcvicc, kun clykcs 
vakionopeussccdin pitcc yllc etci-
syyttc edessc ajavaan ajoneuvoon 
ajettaessa pienellc nopeudella.

VAROITUS
Kiinnitc aina huomiota ajoneuvoin 
tai esteisiin, joita voi ilmetc edessc, 
ja scilytc turvallinen etcisyys pie-
nentcmcllc tarvittaessa ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla.
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Turmcysvaroitus

Kun clykcs vakionopeussccdin on 
toiminnassa ja edessc ajavan auton 
kanssa on turmcysvaara, mittaris-
toon tulee Turmcysvaroitus -viesti 
ja ccnimerkki hclyttcc kuljettajan. 
Kiinnitc aina huomiota tiehen, ja 
tarvittaessa paina jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi, jotta 
turvallinen etcisyys scilyy.

VAROITUS
Seuraavissa tilanteissa clykcs 
vakionopeussccdin ei varoita kul-
jettajaa turmcyksestc.
Etcisyys edellc ajavasta ajoneu-
vosta pieni tai toisen ajoneuvon 
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

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 etcisyydestc edellc 
ajavaan ajoneuvoon.
Scilytc turvallinen etcisyys tieolo-
suhteiden ja auton nopeuden 
mukaisesti. Jos edellc ajava ajo-
neuvo on liian lchellc nopean ajon 
aikana, seurauksena voi olla 
vakava turmcys.
Kun etcisyyttc edessc ajavaan 
ajoneuvoon pidetccn yllc ja 
edessc ajava ajoneuvo hcvicc, toi-
minto voi kiihdyttcc ckkic asetet-
tuun nopeuteen. Ole aina valpas 
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odottamattomien ja yllcttcvien 
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.
Ole aina valpas, seuraa ympcris-
tuc ja aja varovasti, vaikka varoi-
tusviestic ei ncy tai 
ccnivaroitusta ei kuulu.
Jos muita jcrjestelmcn varoituksia 
nckyy tai hclytysccnic kuuluu, 
clykkccn vakionopeusscctimen 

viestic ei ehkc voi nchdc eikc 
ccnimerkkic anneta.
Et ehkc kuule etuturmcyksen 
vclttcmisavustajan 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 15 sekuntia auton kcynnis-
tyksen tai etukameran tai etutut-
kan alustuksen jclkeen.
Voit kuulla ccntc, kun clykcs 
vakionopeussccdin kontrolloi jar-
ruja.
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Jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Viesti ilmestyy, kun clykcs vakiono-
peussccdin ei toimi normaalisti. 
Anna tcssc tapauksessa toiminto 
ammattikorjaamon tarkistetta-
vaksi. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Jcrjestelmc pois kcytustc

Kun etututkan suojus tai anturi on 
lumen, sadeveden tai vieraan ainek-
sen peitossa, se voi heikentcc sen 

havaintokykyc ja rajoittaa tai kes-
keyttcc clykkccn vakionopeussccti-
men toiminnan.

Jos ncin tapahtuu, clykcs vakiono-
peussccdin sammutettu. Tutka 
estetty  tai ( SSC ( Clykcs vakiono-
peussccdin) pois kcytustc. Tutka 
estetty  varoitusviesti ja varoitus-
valo syttyy mittaristoon.

Toiminto toimii normaalisti, kun 
lumi, vesi tai vieras aines 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 havaita mitccn, 
kun moottori kcynnistetccn.

Toiminnon rajoitukset

Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
toimi normaalilla tavalla tai se voi 
toimia arvaamattomalla tavalla seu-
raavissa olosuhteissa:

Havaintoanturi tai ympcristu on 
likaantunut tai vahingoittunut.
Pesunestettc ruiskutetaan jatku-
vasti tai pyyhkijc on pccllc
Kameran objektiivi on saastunut 
scvytetyn, kalvotetun tai pccllys-
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tetyn tuulilasin, vaurioituneen 
lasin tai vierasesineiden (tarra, 
rikkoutuma jne.) takia
Tuulilasilla olevaa kosteutta ei 
poistettu tai se on jcctynyt tuuli-
lasille
Auringon loiste hciritsee etuka-
meran nckukenttcc.
Katuvalosta tai lchestyvcstc ajo-
neuvosta tuleva valo heijastuu 
mcrcstc tienpinnasta, kuten tien 
pinnan lctckuistc
Lcmputila etukameran ympcrillc 
on liian 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.
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
Ajat tunnelissa tai raitatiesillan 
alta
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
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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
Ajat epcvakaasti
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.
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

Kaarteessa ajaminen

Kaarteissa clykcs vakionopeusscc
din ei ehkc havaitse ajoneuvoa 
samalla kaistalla ja voi kiihtyc ase
tettuun nopeuteen. Liscksi auton 
nopeus voi hidastua nopeasti, kun 
edessc oleva ajoneuvo tunnistetaan 
ckillisesti.

Valitse sopiva nopeusasetus kaar
teissa ja kcytc jarru- tai kaasupol
jinta tien kunnon ja edessc olevan 
ajotilanteen mukaan.

Autosi nopeus voi hidastua vierei
sellc kaistalla olevan ajoneuvon 
takia.
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Kcytc kaasupoljinta ja valitse sopiva 
asetusnopeus. Tarkista, ettc tieolo
suhteet sallivat clykkccn vakiono
peusscctimen turvallisen toiminnan.

Rinteessc ajaminen

Ylc- ja alamckeen ajettaessa 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 
ajoneuvo havaitaan ckillisesti.

Valitse sopiva nopeusasetus mcessc 
ja kcytc jarru- tai kaasupoljinta tien 
kunnon ja edessc olevan ajotilan
teen mukaan.

Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa 
vaihtava ajoneuvo

Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei
seltc kaistalta, anturi ei havaitse 
sitc, ennen kuin se on anturin 
havaintoalueella.

Clykcs vakionopeussccdin ei ehkc 
havaitse ajoneuvoa, kun se vaihtaa 
kaistaa nopeasti. Tcssc tapauksessa 
sinun on scilytettcvc turvallinen jar
rutusmatka ja tarvittaessa vchen
nettcvc ajonopeutta jarrupoljinta 
painamalla, jotta turvallinen etci
syys scilyy.

Ajoneuvon havaitseminen
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Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan joitakin ajoneu-
voja kaistallasi:

Toisessa reunassa olevat ajoneu-
vot
Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 
ckillisesti hidastavat ajoneuvot
Vastaantulevat ajoneuvot
Pyschtyneet ajoneuvot
Ajoneuvot, joilla on pieni takapro-
fiili, kuten percvaunut
Kapeat ajoneuvot, kuten mootto-
ripyurct ja polkupyurct
Erikoisajoneuvot
Elcimet ja jalankulkijat

Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan edellc ajavaa 
ajoneuvoa:

Ajoneuvoja ja ajoneuvoja, joiden 
kuljettama kuorma tyuntyy ulos 
ajoneuvon takaosasta
Ajoneuvot, joiden etupcc on nous-
sut yluspcin raskaan kuorma 
takia.
Ohjaat autoasi
Ajo kapealla tai mutkaisella tiellc

Sccdc autosi nopeutta kcyttcmcllc 
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-olo-
suhteisiin.

Kun edesscsi oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, clykcs vakionopeus-

sccdin ei ehkc havaitse heti ajoneu-
voa, joka nyt on edesscsi. Kiinnitc 
aina ajon aikana huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

Varo aina jalankulkijoita, kun autosi 
scilyttcc etcisyyden edellc ajavaan 
ajoneuvoon.
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Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) (jos kuuluu varustukseen)

Kaistan seuraamisavustaja on suun
niteltu auttamaan havaitsemaan 
tien kaistamerkintujc ja ajoneuvojaa 
tiellc ja auton pitcmiseksi kaista
merkintujen vclissc.

Havaits emis anturi

Etukamera

Etukameraa kcytetccn havaitsemi
santurina kaistamerkintujen ja 
edessc olevien ajoneuvojen havait
semiseksi. Katso havaitsemisantu
rien tarkat sijainnit yllc olevasta 
kuvasta.

HU O MIO
Lisctietoja etukameran varotoimen
piteistc, katso "Etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) (anturifuu
sio) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-65.

Jcrjestelmcn asetukset

Jcrjestelmcn toimintojen asettami
nen

Toiminnon PCCLLE/POIS kytkemi
nen

Kccnnc virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike 
ON-asentoon, pidc ohjauspyurcssc 
olevaa Lane Driving Assist -paini
ketta painettuna, voidaksesi kytkec 
kaistan seuraamisavustajan pcclle. 

Valkoinen tai vihrec ( ) merkkivalo 

syttyy kojelautaan.

Kytke toiminto pois, painamalla pai
niketta uudelleen.
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Toiminnon kcyttu

Varoitus ja hallinta

Kaistan seuraamisavustaja

Jos edessc oleva ajoneuvo tai 
molemmat kaistaviivat havaitaan ja 
auton nopeus on alle 200 km/h (120 

mph), vihrec ( ) merkkivalo syt-
tyy mittaristossa ja jcrjestelmc aut-
taa autoa pysymccn kaistalla 
kcyttelemcllc ohjauspyurcc.

HUOMIO

Kun ohjauspyurcc ei hallita,( ) 

merkkivalo vilkkuu vihrecnc ja vaih-
tuu valkoiseksi.

Kcdet poissa -varoitus

Kun kuljettaja ottaa kcdet pois 
ohjauspyurcltc useammaksi sekun-
niksi, ncyttuun tulee varoitusviesti 
Place hands on steering wheel  
(Laita kcdet ohjauspyurclle) (tai 
'Keep hands on the steering wheel  
(Pidc kcdet ohjauspyurcllc)) ja ccni-
merkki soi vaiheittain.

Ensimmcinen vaihe: Varoitusviesti
Toinen vaihe: Varoitusviesti 
(punainen ohjauspyurc) ja varoi-
tusccni

Jos kuljettaja ei edelleenkccn aseta 
kcsiccn ohjauspyurclle kcdet poissa 
-varoituksen jclkeen, nckyviin tulee 
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varoitusviesti "Kaistan seuraamis-
avustaja (LFA) peruutettu" ja Kais-
tan seuraamisavustajajcrjestelmcn 
toiminta peruutetaan automaatti-
sesti.

VAROITUS
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
Lisctietoja tietoviihdejcrjestel-
mcn toimintojen asetusten mcc-
rittcmisestc luydct kohdassa 
"LCD-ncyttu (Tyypin B kojelauta)" 
sivulla 4-68.
Kun molemmat kaistamerkinnct 
havaitaan, kojelaudalla nchtcvct 
kaistaviivat muuttuvat harmaasta 
valkoiseksi.

Kaistamerkintcc ei havaita

Kaistamerkintc havaitaan

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, kun toiminto ohjaa pyurcc 
verrattuna siihen, kun se ei tee 
sitc.
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Poikittaisen liikenteen takaturmcysvaroitus
(RCCW)

Jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Kun Kaistan seuraamisavustaja ei 
toimi asianmukaisesti, "Tarkista 
kaistan seuraamisavustaja (LFA) -
jcrjestelmc" -varoitusviesti ilmestyy 
kojelautaan. Jos ncin tapahtuu, suo
sittelemme, ettc annat valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin tarkastaa autosi.

VAROITUS
Lisctietoja toiminnon varotoimista, 
katso "Kaistallapysymisavustaja 
(LKA) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-80.

Jcrjestelmcn rajoitukset

Jos haluat lisctietoja Jcrjestelmcn 
rajoituksista , katso osaa "Kaistalla
pysymisavustaja (LKA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-80.

Poikittaisen liikenteen takatur
mcysvaroitus (RCCW) (jos kuu
luu varustukseen)

Poikittaisen liikenteen takatur
mcysvaroitusavustaja on tarkoi
tettu havaitsemaan vasemmalta ja 
oikealta puolelta tulevat ajoneuvot 
oman ajoneuvosi peruuttaessa, ja 
hclyttcmccn kuljettajaa varoitus
viestin ja varoitusccnen avulla, ettc 
turmcys on vclitun.

[A]: Poikittaisen liikenteen takatur
mcysvaroituksen toiminta-alue

HU O MIO
Varoitusaika voi vaihdella lchesty
vcn ajoneuvon nopeudesta riippuen.

HU O MAA
Seuraavassa tekstissc Poikittaisen 
liikenteen takaturmcysvaroitusta 
kutsutaan Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuudeksi.
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Havaits emis anturi

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HU O MIO
Jos haluat lisctietoja takakulmatut
kan varotoimista, katso osaa 
"Sokean pisteen turmcysvaroitus 
(BCW) (jos kuuluu varustukseen) / 
sokean pisteen turmcyksen vclttc
misavustaja (BCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-86.

Jcrjestelmcn asetukset

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus

Kun virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa, valitse Asetukset-
valikosta "Kuljettajan avustaja → 
Pysckuintiturvallisuus → Poikittai
sen liikenteen takaturvallisuus", 
kytkecksesi Poikittaisen liikenteen 

takaturvallisuus -toiminnon pcclle ja 
poista valinta kytkecksesi jcrjestel
mcn pois kcytustc.

VAROITUS
Kun moottori kcynnistetccn, Poikit
taisen liikenteen takaturvallisuus -
toiminto kytkeytyy aina pcclle. Jos 
kuitenkin valitaan Off  -vaihtoehto 
moottorin kcynnistyksen jclkeen, 
kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympcristustccn ja ajaa turvallisesti.

Varoituksen ajastus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik
keen ollessa ON-asennossa, valitse 
Asetukset-valikosta 'Kuljettajan 
avustaja → Varoituksen ajoitus', 
muuttaaksesi Poikittaisen liiken
teen takaturvallisuus -toiminnon 
aktivointiajan.

Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen 
ajoitus -toiminnon asetuksena on 
Normaali . Jos muutat varoituksen 
ajoitusta, muiden, Kuljettajan avus
tusjcrjestelmien varoitusaika voi 
myus muuttua.

HUO MIO
Varoituksen ajastuksen asetus 
koskee kaikkia Poikittaisen liiken
teen takaturvallisuus -toimintoja.
Vaikka Normaali  varoitusajastus 
on valittu, niin jos auto lchestyy 
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vasemmalta tai oikealta suurella 
nopeudella, alustava varoituksen 
aktivoitumisaika ei ehkc vaikuta 
myuhciseltc.
Valitse varoitusajastukseksi 
Myuhemmin , kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on hiljai
nen.

HU O MAA
Jos virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS-painike 
asetetaan ON-asentoon, varoituk
sen ajastus scilyttcc viimeisen ase
tuksen.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus hclyttcc kuljettajaa kun tur
mcys on vclitun.

Turmcysvaroitus

Hclyttcckseen kuljettajaa vasem
malta / oikealta lchestyvcstc ajo
neuvosta, ulkopuolisen taustapeilin 
valo vilkkuu ja kojelautaan ilmestyy 
varoitus. Samaan aikaan kuulet 
varoitusccnen ja ohjauspyurc tcri
see. Jos takanckymcn ncyttujcrjes
telmc on toiminnassa, varoitus 
ilmestyy myus tietoviihdejcrjestel
mcn ncyttuun.

Toiminto toimii, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct:

Ajoneuvosi vaihde on vaihdettu R 
(peruutus) -asentoon
Ajoneuvosi nopeus on alle 8 km/h 
(5 mph)
Lchestyvc ajoneuvo on noin 25 
metrin (82 jalan) pccssc ajoneu
vosi vasemmalla ja oikealla puo
lella
Vasemmalta ja oikealta lchesty
vcn ajoneuvon nopeus on yli 5 km/
h

HU O MAA
Jos kcyttuolosuhteet tcyttyvct, 
varoitus aktivoituu aina, kun ajo
neuvo lchestyy vasemmalta tai 
oikealta, vaikka oman ajoneuvosi 
nopeus olisi 0 km/h (0 mph).

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia 
kcyttcesscsi Poikittaisen liiken
teen takaturvallisuus -toimintoa:OYB050160L
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Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia, kun olet pysc-
kuinyt ajoneuvon turvalliseen 
paikkaan.
Jos jonkin muun jcrjestelmcn 
varoitusviesti on nchtcvissc tai 
kuuluu varoitusccni, Poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuus -toi-
minnon varoitusviestic ei ehkc 
ncytetc eikc varoitusccntc ehkc 
kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuus -toiminnon 
varoitusccntc.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminto voi varoittaa kul-
jettajaa myuhccn tai olla 
varoittamatta ollenkaan, riippuen 
tie- ja ajo-olosuhteista.
Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta. Clc luota pelkcstccn 
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toimintoon. Pidc ennem-
minkin turvallinen jarrutusmatka 
ja paina tarvittaessa jarrupoljinta 
ajonopeuden vchentcmiseksi tai 
auton pyscyttcmiseksi.

Jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Kun Poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuus -toiminto ei toimi kunnolla, 
varoitusviesti "Tarkista Poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuus" ilmes-
tyy kojelautaan ja toiminto poistuu 
automaattisesti kcytustc tai toi-
minto toimii rajoitettuna. Suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitus-
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viesti Tarkista sivutaustapeilin 
varoitusvalo  ilmestyy kojelautaan. 
Suosittelemme, ettc annat valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin tarkastaa autosi.

Jcrjestelmc pois kcytustc

Kun takakulmatutkan tai anturin 
ympcruivc takapuskuriosa on esi-
merkiksi lumen tai sadeveden pei-
tossa tai kun percvaunu tai 
kuljetusvaunu on asennettuna, se 
voi heikentcc havaitsemiskykyc ja 
vcliaikaisesti rajoittaa poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuuden jcrjes-
telmcn toimintaa tai poistaa sen 
kcytustc.

Jos ncin kcy, "Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminto poistettu 
kcytustc. Tutka estetty  -varoitus-
viesti ilmestyy kojelautaan.

Toiminnon toiminta palautuu nor-
maaliin, kun tcllaiset vieraat aineet 
tai percvaunu jne. poistetaan.

Jos toiminto ei toimi normaalisti kun 
este on poistettu, suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.

VAROITUS
Vaikka varoitusviesti ei ilmesty 
kojelautaan, Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuus -toiminto ei 
vclttcmcttc toimi oikein.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminto ei ehkc toimi 
oikein alueella (esim. avoimella 
maalla), missc ei havaita mitccn, 
kun moottori kcynnistetccn.

HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminto, kun 
haluat asentaa percvaunun, kulje-
tusvclineen jne. tai poista perc-
vaunu, kuljetusvcline jne., kun haluat 
kcyttcc poikittaisen liikenteen taka-
turvallisuus -toimintoa.

Toiminnon rajoitukset

Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suus -toiminto ei ehkc toimi nor-
maalisti tai toiminto voi toimia 
odottamattomasti seuraavissa 
tilanteissa:

Lchdet liikkeelle paikasta, missc 
on pitkic puita tai pitkc ruohikko
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Lchdet liikkeelle paikasta, missc 
tiet ovat mcrct
Lchestyvcn ajoneuvon nopeus on 
suuri tai pieni

HU O MIO
Lisctietoja takakulmatutkan rajoi
tuksista, katso "Sokean pisteen tur
mcysvaroitus (BCW) (jos kuuluu 
varustukseen) / sokean pisteen tur
mcyksen vclttcmisavustaja (BCA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
86.

VAROITUS

[A]: Rakenne
Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 
lchellc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu 
ajaessasi lchellc ajoneuvoa tai 
rakennetta, eikc se vclttcmcttc 
havaitse vasemmalta tai oikealta 
lchestyvcc ajoneuvoa. Jos ncin 

tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

Kun auto on monimutkaisessa 
pysckuintiympcristussc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita ajoneu
voja, jotka pysckuivct tai poistuvat 
autosi lcheltc (esim. auton vierestc 
lchtevc ajoneuvo, pysckuinti
alueelta tai taka-alueelta poistuva 
ajoneuvo, ajoneuvo, joka lchestyy 
autoasi sen kccntyessc, jne.). Jos 
ncin tapahtuu, toiminto voi varoit
taa kuljettajaa tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.
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[A]: Ajoneuvo
Kun ajoneuvo on pysckuity vino
pysckuintiin

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu 
peruuttaessasi vinottain, eikc se 
vclttcmcttc havaitse vasemmalta 
tai oikealta lchestyvcc ajoneuvoa. 
Jos ncin tapahtuu, toiminto ei ehkc 
varoita kuljettajaa tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

Kun ajoneuvo on rinteessc tai 
lchellc sitc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu kun 

ajoneuvo on ylc- tai alamcessc tai 
lchellc sitc, eikc se vclttcmcttc 
havaitse vasemmalta tai oikealta 
lchestyvcc ajoneuvoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

[A]: Rakenne, [B]: Seinc
Siirryttcessc pysckuintitilaan kun 
vieressc on rakenne

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita edestcsi 
kulkevat ajoneuvot kun pysckuit 
peruuttamalla pysckuintitilaan, jolla 
on sivu- tai takaseinc, tai -rakenne. 
Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa tarpeetto
masti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.
Kun ajoneuvo on pysckuity taakse
pcin
Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita takanasi 
ohikulkevat ajoneuvot kun pysckuit 
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peruuttamalla pysckuintitilaan. Jos 
ncin tapahtuu, toiminto voi varoit
taa kuljettajaa tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

VAROITUS
Hinatessasi percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
kytket Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminnon pois 
pccltc turvallisuussyistc.
Poikittaisen liikenteen takaturval
lisuus -toiminto ei ehkc toimi nor
maalisti, jos sitc hciritsevct 
voimakkaat schkumagneettiset 
aallot.
Poikittaisen liikenteen takaturval
lisuus -toiminto ei ehkc toimi 15 
sekunnin ajan auton kcynnistyk
sen jclkeen tai takakulmatutkien 
alustuksen aikana.

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 hclyttcmccn kuljettajaa varoitus
viestin ja varoitusccnen avulla, ettc 
turmcys on vclitun. Liscksi, se avus
taa myus jarrutuksessa estcckseen 
turmcykset.

[A]: Poikittaisen liikenteen takatur
mcysvaroituksen toiminta-alue

[B]: Poikittaisen liikenteen takatur
mcyksen vclttcmisavustajan toi
minta-alue

HUO MIO
Varoitusaika voi vaihdella lchesty
vcn ajoneuvon nopeudesta riippuen.
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HU O MAA
Seuraavassa tekstissc Poikittaisen 
liikenteen takaturmcyksen vclttc
misavustajaa kutsutaan Poikittai
sen liikenteen takaturvallisuudeksi.

Havaitsemisanturi

Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka 
yllc olevasta kuvasta.

HU O MIO
Jos haluat lisctietoja takakulmatut
kan varotoimista, katso osaa 
"Sokean pisteen turmcysvaroitus 
(BCW) (jos kuuluu varustukseen) / 
sokean pisteen turmcyksen vclttc
misavustaja (BCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-86.

Jcrjestelmcn asetukset

Jcrjestelmcn toimintojen asettami
nen

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus

Kun virta-avain tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painike on 
ON-asennossa, valitse Asetukset-
valikosta "Kuljettajan avustaja → 
Pysckuintiturvallisuus → Poikittai
sen liikenteen takaturvallisuus", 
kytkecksesi Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminnon pcclle ja 
poista valinta kytkecksesi toiminnon 
pois kcytustc.

VAROITUS
Kun moottori kcynnistetccn, Poikit
taisen liikenteen takaturvallisuus -
toiminto kytkeytyy aina pcclle. Jos 
kuitenkin valitaan Off  -vaihtoehto 
moottorin kcynnistyksen jclkeen, 
kuljettajan tulee aina olla tietoinen 
ympcristustccn ja ajaa turvallisesti.
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HU O MAA
Poikittaisen liikenteen takaturval
lisuus-toiminnon, Poikittaisen lii
kenteen takaturmcysvaroituksen 
ja Poikittaisen liikenteen takatur
mcyksen vclttcmisavustajan ase
tukset.
Jos virtakytkin tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/ Virtalukko PYSCY
TYS -painike siirretccn ON-asen
toon, poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus pysyy pccllc.

Varoituksen ajastus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN 
KCYNNISTYS/PYSCYTYS -painik
keen ollessa ON-asennossa, valitse 
Asetukset-valikosta 'Kuljettajan 
avustaja → Varoituksen ajoitus', 
muuttaaksesi Poikittaisen liiken
teen takaturvallisuus -toiminnon 
aktivointiajan.

Uudessa ajoneuvossa, varoituksen 
ajoitus -toiminnon asetuksena on 
Normaali. Jos vaihdat varoituksen 

ajoitusta, muiden Kuljettajan avus
tajajcrjestelmien varoitusaika voi 
myus muuttua.

Tiedosta tcmc, ennen kuin vaihdat 
varoituksen ajoitusta.

Toiminnon kcyttu

Toiminnon varoitus ja hallinta

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto hclyttcc ja hallitsee 
ajoneuvoa turmcysasteesta riip
puen: Turmcysvaroitus , Hctcjar
rutus  ja Ajoneuvon pyscyttcminen 
ja jarrunhallinnan pccttyminen .

Turmcysvaroitus
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Vasen

Oikea

Varoittaakseen kuljettajaa 
vasemmalta / oikealta lchesty
vcstc ajoneuvosta, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu ja 
kojelautaan ilmestyy varoitus. 
Samanaikaisesti kuuluu varoitu
sccni. Jos takanckymcn ncyttu on 
toiminnassa, myus tietoviihdejcr
jestelmcn ncyttuun tulee varoi
tus. (jos kuuluu varustukseen)
Toiminto toimii, kun seuraavat 
eh dot tcyttyvct:
- Ajoneuvosi vaihde on vaihdettu 

R (peruutus) -asentoon

- Ajoneuvosi nopeus on alle 8 km/
h (5 mph)

- Lchestyvc ajoneuvo on noin 25 
metrin pccssc ajoneuvosi 
vasemmalla ja oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta lches
tyvcn ajoneuvon nopeus on yli 5 
km/h (3 mph)

HU O MAA
Jos kcyttuolosuhteet tcyttyvct, 
varoitus aktivoituu aina, kun ajo
neuvo lchestyy vasemmalta tai 
oikealta, vaikka oman ajoneuvosi 
nopeus olisi 0 km/h (0 mph).
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Hctcjarrutus

Vasen

Oikea

Ajoneuvosi ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja kojelautaan 
ilmestyy varoitusviesti. Samanai

kaisesti kuuluu varoitusccni. Jos 
takanckymcn ncyttu on toimin
nassa, myus tietoviihdejcrjestel
mcn ncyttuun tulee varoitus.
Toiminto toimii, kun seuraavat 
ehdot tcyttyvct:
- Ajoneuvosi vaihde on vaihdettu 

R (peruutus) -asentoon
- Ajoneuvosi nopeus on alle 8 km/

h (5 mph)
- Lchestyvc ajoneuvo on noin 1,5 

metrin pccssc ajoneuvosi 
vasemmalla ja oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta lches
tyvcn ajoneuvon nopeus on yli 5 
km/h

- Hctcjarrutuksen yhteydessc 
turmcyksen vclttcmisavustaja 
auttaa estcmccn turmcyksen 
vasemmalta ja oikealta lches
tyvien 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
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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
Oman turvallisuutesi vuoksi 
muuta asetuksia vain, kun olet 
pysckuinyt auton turvalliseen 
paikkaan.
Jos jonkin muun jcrjestelmcn 
varoitusviesti on nchtcvissc tai 
kuuluu varoitusccni, Poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuus -toi-
minnon varoitusviestic ei ehkc 

ncytetc eikc varoitusccntc ehkc 
kuulu.
Jos ympcristu on meluisa, et vclt-
tcmcttc kuule Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuus -toiminnon 
varoitusccntc.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminto ei vclttcmcttc 
toimi, jos kuljettaja kcyttcc jarru-
poljinta turmcyksen vclttcmi-
seksi.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminnon toiminnan 
aikana ajoneuvo voi pyschtyc 
ckillisesti, aiheuttaen matkusta-
jien loukkaantumisen ja irtonais-
ten tavaroiden siirtymisen. Pidc 
turvavyu aina kiinnitettync ja 
irtonaiset esineet turvallisesti tal-
lessa.
Vaikka Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminnon toi-
minnassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii normaa-
listi.
Hctcjarrutuksen aikana toiminnon 
jarrunhallinta peruuntuu auto-
maattisesti, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta liiallisesti.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminto ei toimi kaikissa 
tilanteissa, eikc pysty vclttc-
mccn kaikkia turmcyksic.
Sokean pisteen turvallisuus -toi-
minto voi varoittaa kuljettajaa 
myuhccn tai olla varoittamatta 
ollenkaan, riippuen tie- ja ajo-olo-
suhteista.
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Kuljettaja on vastuussa auton 
hallinnasta. Clc luota pelkcstccn 
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toimintoon. Pidc ennem-
minkin turvallinen jarrutusmatka 
ja vchennc ajonopeutta tai 
pyscytc auto painamalla tarvit-
taessa jarrupoljinta.
Clc koskaan kcytc tarkoituksella 
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toimintoa 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 
hallinta) on kytketty eri toimin-
toon

HUOMAA
Kuljettajan on vclittumcsti pai-
nettava jarrupoljinta ja tarkastet-
tava ajoneuvon ympcristu.
Jarrunhallinta pccttyy, kun kuljet-
taja painaa jarrupoljinta riittcvcllc 
voimalla

Kun vaihde on siirretty R (peruu-
tus) -asentoon, jarrujen ohjaus 
toimii taas, kun ajoneuvo lchestyy 
oikealta tai vasemmalta.

Jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset

Jcrjestelmcn toimintahciriut

Kun Poikittaisen liikenteen takatur-
vallisuus -toiminto ei toimi kunnolla, 
varoitusviesti "Tarkista Poikittaisen 
liikenteen takaturvallisuus" ilmes-
tyy kojelautaan ja toiminto poistuu 
automaattisesti kcytustc tai toi-
minto toimii rajoitettuna. Suositte-
lemme, ettc annat valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.
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vclttcmisavustaja (RCCA)

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti Tarkista sivutaustapeilin 
varoitusvalo  ilmestyy kojelautaan. 
Suosittelemme, ettc annat valtuu-
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto-
kumppanin tarkastaa autosi.

Jcrjestelmc pois kcytustc

Kun takakulmatutkan tai anturin 
ympcruivc takapuskuriosa on esi-
merkiksi lumen tai sadeveden pei-
tossa tai kun percvaunu tai 
kuljetusvaunu on asennettuna, se 
voi heikentcc havaitsemiskykyc ja 
vcliaikaisesti rajoittaa poikittaisen 

liikenteen takaturvallisuuden jcrjes-
telmcn toimintaa tai poistaa sen 
kcytustc.

Jos ncin kcy, "Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminto poistettu 
kcytustc. Tutka estetty  -varoitus-
viesti ilmestyy kojelautaan. Se ei ole 
toimintahciriu.

Toiminnon toiminta palautuu nor-
maaliin, kun tcllaiset vieraat aineet 
tai percvaunu jne. poistetaan.

Pidc takakamera ja ultraccni-antu-
rit aina puhtaina.

Jos toiminto ei toimi normaalisti kun 
este on poistettu, suosittelemme, 
ettc annat valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.

VAROITUS
Vaikka varoitusviesti ei ilmesty 
kojelautaan, Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuus -toiminto ei 
vclttcmcttc toimi oikein.
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus -toiminto ei ehkc toimi 
oikein alueella (esim. avoimella 
maalla), missc ei havaita mitccn, 
kun moottori kcynnistetccn.

HUOMIO
Sammuta Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminto, kun 
haluat asentaa percvaunun, kulje-

OYB050243FI
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tusvclineen jne., ja poista perc
vaunu, kuljetusvcline jne., 
kcyttccksesi Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toimintoa.

Toiminnon rajoitukset

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto ei ehkc toimi nor
maalisti tai jcrjestelmc voi toimia 
odottamattomasti seuraavissa 
tilanteissa:

Lchdet liikkeelle paikasta, missc 
on pitkic 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
Etccltc ohjattava clykcs pysc
kuintiavustaja on toiminnassa

Lisctietoja takakulmatutkan rajoi
tuksista, katso "Sokean pisteen tur
mcysvaroitus (BCW) (jos kuuluu 
varustukseen) / sokean pisteen tur
mcyksen vclttcmisavustaja (BCA) 

(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
86.

VAROITUS

[A]: Rakenne
Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 
lchellc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu 
ajaessasi lchellc ajoneuvoa tai 
rakennetta, eikc se vclttcmcttc 
havaitse vasemmalta tai oikealta 
lchestyvcc ajoneuvoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tarvit
taessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

OJA050116
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Poikittaisen liikenteen takaturmcyksen
vclttcmisavustaja (RCCA)

Kun auto on monimutkaisessa 
pysckuintiympcristussc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita ajoneu
voja, jotka pysckuivct tai poistuvat 
autosi lcheltc (esim. auton vierestc 
lchtevc ajoneuvo, pysckuinti
alueelta tai taka-alueelta poistuva 
ajoneuvo, ajoneuvo, joka lchestyy 
autoasi sen kccntyessc, jne.). Jos 
ncin tapahtuu, toiminto voi varoit
taa kuljettajaa ja hallita jarruja tar
peettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

[A]: Ajoneuvo

Kun ajoneuvo on pysckuity vino
pysckuintiin

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu 
peruuttaessasi vinottain, eikc se 
vclttcmcttc havaitse vasemmalta 
tai oikealta lchestyvcc ajoneuvoa. 
Jos ncin tapahtuu, toiminto ei ehkc 
varoita kuljettajaa tai hallitse jarruja 
tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

Kun ajoneuvo on rinteessc tai 
lchellc sitc

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi olla rajoitettu kun 
ajoneuvo on ylc- tai alamcessc tai 
lchellc sitc, eikc se vclttcmcttc 
havaitse vasemmalta tai oikealta 
lchestyvcc ajoneuvoa. Jos ncin 
tapahtuu, toiminto ei ehkc varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tarvit
taessa.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

OJA050118
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VAROITUS

[A]: Rakenne, [B]: Seinc
Siirryttcessc pysckuintitilaan kun 
vieressc on rakenne

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita edestcsi 
kulkevat ajoneuvot kun pysckuit 
peruuttamalla pysckuintitilaan, jolla 
on sivu- tai takaseinc, tai -rakenne. 
Jos ncin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa ja hallita jarruja 
tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

Kun ajoneuvo on pysckuity taak
sepcin

Poikittaisen liikenteen takaturvalli
suus -toiminto voi havaita takanasi 
ohikulkevat ajoneuvot kun pysckuit 
peruuttamalla pysckuintitilaan. Jos 
ncin tapahtuu, toiminto voi varoit
taa kuljettajaa ja hallita jarruja tar
peettomasti.
Tarkkaile aina ympcristucsi peruut
taessasi.

VAROITUS
Hinatessasi percvaunua tai toista 
ajoneuvoa, suosittelemme, ettc 
kytket Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus -toiminnon pois 
pccltc turvallisuussyistc.
Poikittaisen liikenteen takaturval
lisuus -toiminto ei ehkc toimi nor
maalisti, jos sitc hciritsevct 
voimakkaat schkumagneettiset 
aallot.
Poikittaisen liikenteen takaturval
lisuus -toiminto ei ehkc toimi 3 
sekunnin ajan auton kcynnistyk
sen jclkeen tai takakulmatutkien 
alustuksen aikana.

OJA050117
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Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos kuuluu varustukseen)

Radiotaajuiset komponentit (taka-
kulmatutka) noudattavat seuraa-
via vaatimuksia:

Yhdysvalloissa ja Amerikan alueella, 
Mikronesiassa, Dominikaanisessa tasa-

vallassa, Hondurasissa

Kanadassa

OYB060040L

OYB060041L
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Taiwanissa

Indonesiassa

Malesiassa

Singaporessa

Vietnamissa

Brasiliassa

OYB060043L

OYB060044L

OYB060045L

OYB060046L

OYB060047L

OYB060048L



Ajaminen autollasi

1546

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Meksikossa

Japanissa

Ukrainassa

Jordaniassa

Omanissa

OYB060049L

OYB060050L

OYB060051L

OYB060052L

OYB060053L

OYB060054L

OYB060055L
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Yhdistyneissc Arabiemiraateissa

Botswanassa

Ghanassa

Sambiassa

Jamaikassa

Paraguayssa

Uzbekistanissa

Mosambikissa

OYB060056L

OYB060057L

OYB060058L

OYB060059L

OYB060060L

OYB060061L

ODL3059239L

OYB060062L
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Taloudellinen kcyttu

Euroopassa ja CE-sertifioinnin alai-
sissa maissa

Taloudellinen kcyttu

Ajoneuvosi polttoaineenkulutus riip-
puu pccasiassa ajotavasta, ajamisen 
paikasta ja ajasta.

Kukin ncistc tekijuistc vaikuttaa sii-
hen, kuinka monta kilometric (mai-
lia) voit ajaa litralla (gallonalla) 
polttoainetta. Jotta kcyttcisit autoa 
mahdollisimman sccsteliccsti, nou-
data seuraavia ohjeita sccstccksesi 
polttoaineeseen ja korjauksiin kulu-
vaa rahaa:

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. Kohtuullisella nopeudella aja-
minen, etenkin moottoritiellc, on 
yksi parhaista tavoista vchentcc 
polttoaineen kulutusta.
Clc "laahaa" jarrupolkimella. Tcmc 
voi lisctc polttoaineen kulutusta 
sekc nciden komponenttien kulu-

OYB060063L
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mista. Liscksi ajaminen, lepuutta-
malla jalkaa jarrupolkimella, voi 
aiheuttaa jarrujen ylikuumenemi-
sen, mikc heikentcc niiden tehok-
kuutta ja voi johtaa vakaviin 
seurauksiin.
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 "Ajoitetut huollot" 
sivulla 8-12.
Jos ajat autoa ankarissa olosuh-
teissa, huolto on tehtcvc taajem-
min (katso lisctietoja kohdasta 
"Huolto hankalissa kcyttuolosuh-
teissa  Bensiinimoottorit 
[Eurooppa (paitsi Vencjc)]" sivulla 
8-17tai "Huolto hankalissa kcyt-
tuolosuhteissa  Bensiinimootto-

rit [paitsi Eurooppa (mukaan 
lukien Vencjc)]" sivulla 8-22).
Pidc auto puhtaana. Parhaan pal-
veluajan mahdollistamiseksi pidc 
ajoneuvosi puhtaana niin liasta 
kuin syuvyttcvistc aineista. On 
erityisen tcrkecc, ettc muta, lika, 
jcc tms. ei pccse kertymccn 
auton alustaan. Tcmc ylimccrci-
nen paino voi johtaa lisccntynee-
seen polttoaineenkulutukseen ja 
edesauttaa korroosiota.
Matkusta kevyesti. Clc pidc tar-
peetonta painoa ajoneuvossa. 
Paino liscc polttoaineenkulutusta.
Clc anna ajoneuvon tyhjckcydc 
tarpeellista pidempccn. Jos odo-
tat (etkc ole liikenteessc), sam-
muta ajoneuvo ja kcynnistc se 
uudelleen vasta kun olet valmis 
lchtemccn matkaan.
Muista, ettc ajoneuvosi ei tarvitse 
antaa lcmmetc pidempic aikoja. 
Kun moottori on kcynnistynyt, 
anna moottorin kcydc 10 - 20 
sekuntia ennen kuin asetat ajo-
neuvon vaihteelle. Anna kuitenkin 
moottorisi lcmmetc hieman 
pidempccn erittcin kylmcllc 
sccllc.
Clc "raahaa" tai "ylipyuritc" moot-
toria. Raahaaminen on, kun aje-
taan liian hitaasti liian korkealla 
vaihteella, mikc johtaa moottorin 
pokkurointiin. Jos ncin tapahtuu, 
vaihda alemmalle vaihteelle. Yli-
pyurittcminen on moottorin kier-
tonopeuden nostaminen 
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turvallisen rajan yli. Tcmc voidaan 
vclttcc vaihtamalla suositelluissa 
nopeuksissa.
Kcytc ilmastointilaitetta sccste-
liccsti. Ilmastointijcrjestelmc toi-
mii moottorin voimalla, joten 
polttoaineen kulutus nousee, kun 
kcytct sitc.
Ikkunoiden avaaminen suurissa 
nopeuksissa voi lisctc polttoai-
neen 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-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
Moottorin sammuttaminen liik-
keessc
Clc koskaan sammuta moottoria liu-
kuaksesi alas mckec tai kun ajo-
neuvo on liikkeessc. Ohjaustehostin 
ja jarrutehostin eivct toimi kunnolla 
jos moottori ei ole kcynnissc. Pidc 
sen sijaan moottori pccllc ja vaihda 
pienemmclle vaihteelle, moottori-
jarrutustehon hyudyntcmiseksi. 

Liscksi sytytysvirran katkaiseminen 
ajon aikana voi kytkec ohjauspyurcn 
lukituksen pcclle, mikc johtaa ajo-
neuvon ohjauksen menetykseen, ja 
voi aiheuttaa vakavan henkiluvahin-
gon tai kuoleman.
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Erityiset ajo-olosuhteet

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Kun kohtaat vaarallisia ajo-olosuh-
teita, kuten vettc, lunta, jcctc, 
mutaa, hiekkaa tai vastaavia vaa-
roja, noudata ncitc ehdotuksia:

Aja varovaisesti ja jctc ylimcc-
rcistc matkaa jarrutukselle.
Vcltc ckillisic jarrutuksia tai 
ohjausliikkeitc.
Kun jarrutetaan muilla kuin ABS-
jarruilla, jarrupoljinta on pumpat-
tava kevyellc ylus- ja alaspcin-
liikkeellc, kunnes ajoneuvo pysch-
tyy.

VAROITUS
ABS
Clc pumppaa jarrupoljinta ABS -jcr-
jestelmcllc varustetuissa ajoneu-
voissa.

Jos jcct jumiin lumeen, mutaan tai 
hiekkaan, kcytc toista vaihdetta. 
Kiihdytc hitaasti vclttccksesi 
vetopyurien pyurchtcmistc.
Aseta hiekkaa, kivisuolaa, lumi-
ketjut tai muuta luistamatonta 
materiaalia vetopyurien alle liscc-
mccn pitoa, kun juudut kiinni jcc-
hcn, lumeen tai mutaan.

VAROITUS
Vaihtaminen alaspcin
Vaihtaminen alaspcin automaatti-
vaihteistolla/kaksoisvaihteistolla 
ajettaessa liukkaalla pinnalla voi 
aiheuttaa onnettomuuden. Ren-
kaan nopeuden ckillinen muutos voi 
saada sen luistamaan. Ole varovai-
nen, kun vaihdat alaspcin liukkailla 
pinnoilla.

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 ensimmcisen ja R (peruutus) -
vaihteen vclillc manuaalivaihteis-
tolla/clykkccllc manuaalivaihteis-
tolla varustetuissa ajoneuvoissa ja R 
(peruutus), ja minkc tahansa eteen-
pcin-vaihteen vclillc, automaatti-
sella/kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustetuissa autoissa. Clc kcytc 
moottoria suurilla kierroksilla ja 
pyuritc pyuric mahdollisimman 
vchcn. Jos olet edelleen kiinni muu-
taman yrityksen jclkeen, pyydc 
hinausautoa vetcmccn ajoneuvo irti 
moottorin ylikuumenemisen ja vaih-
teiston mahdollisten vaurioiden 
vclttcmiseksi.
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HU O M IO
Pitkittynyt keinuttaminen voi 
aiheuttaa moottorin ylikuumenemi
sen, vaihteiston vaurioitumisen tai 
vioittumisen, ja rengasvaurioita.

VAROITUS
Renkaiden pyurittcminen
Clc pyuritc pyuric, etenkccn yli 56 
km/h (35 mph) nopeuksilla. Pyurien 
pyurittcminen suurilla nopeuksilla 
ajoneuvon ollessa paikallaan, voi 
aiheuttaa renkaan ylikuumenemi
sen, mikc voi johtaa rengasvaurioi
hin, mikc taas voi vahingoittaa 
sivullisia.

HU O MAA
ESC-jcrjestelmc (jos kuuluu varus
tukseen) olisi kytkettcvc pois (OFF) 
ennen auton keinuttamista.

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.

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

Koska yuajo tuo mukanaan enem
mcn vaaroja kuin ajaminen pcivcn

OYB050166L
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valossa, tcssc on muutamia tcrkeitc 
vinkkejc:

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 ajovalot puhtaina ja oikein 
kohdistettuina ajoneuvoissa, 
joissa ei ole automaattista ajova-
lojen kohdistusominaisuutta. 
Likaiset tai vccrin kohdistetut 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 mcrct tiet voivat tehdc 
ajosta vaarallisia, varsinkin jos et ole 

varautunut ajamaan liukkaalla 
tiepccllysteellc. 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 jarrut ovat kostu-
neet, kcytc niitc kevyesti ajon 
aikana, kunnes normaali toiminta 
palaa.

OYB050168L
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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 maastossa

Aja varovasti maastossa, koska pui-
den juuret tai kivet voivat vaurioit-
taa ajoneuvoasi. Tutustu maasto-
olosuhteisiin, jossa aiot ajaa, ennen 
kuin lchdet ajamaan.

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.

HUOMAA
Clc koskaan ylitc renkaissa ilmoitet-
tua maksimipainetta.

VAROITUS
Ali- tai ylitcytetyt renkaat voivat 
aiheuttaa ohjattavuuden heiken-
tymisen, auton hallinnan mene-
tyksen ja ckillisen renkaan 
pettcmisen, joista seuraa onnet-
tomuuksia, loukkaantumisia ja 
jopa kuolema. Tarkista aina ren-
kaiden paine ennen ajoa. Katso 
oikeat rengaspaineet kohdasta 
"Renkaat ja vanteet" sivulla 9-4.
Ajaminen renkailla, joiden kulutus-
pinta puuttuu tai on riittcmctun, 
on vaarallista. Kuluneet renkaat 
voivat johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettcmiseen, turmcyksiin, 
henkiluvahinkoihin ja jopa kuole-
maan. Kuluneet renkaat tulisi 
vaihtaa mahdollisimman pian, eikc 
niillc saa koskaan ajaa. Tarkista 
aina renkaan kulutuspinta ennen 
autosi ajamista. Lisctietoja ja 
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kulutuspinnan rajoituksista, katso 
"Renkaat ja vanteet" sivulla 8-46.

Polttoaine, jcchdytysneste ja 
moottoriuljy

Ajaminen suurilla nopeuksilla kulut-
taa enemmcn polttoainetta kuin 
kaupunkiajo. Muista tarkistaa sekc 
moottorin jcchdytysaine ettc 
moottoriuljy.

Kcyttuhihna

Luysc tai vaurioitunut kcyttuhihna 
voi johtaa moottorin ylikuumentu-
miseen.

Ajaminen talvella

Talven ankarammat sccolosuhteet 
aiheuttavat kulumisen lisccntymi-
sen ja muita ongelmia. Talviajon 
ongelmien minimoimiseksi noudata 
seuraavia ehdotuksia:

Lumiset tai jciset olosuhteet

Ajettaessa autoa syvcssc lumessa 
voi olla tarpeen kcyttcc talviren-
kaita tai asentaa renkaisiin ketjut. 
Jos tarvitaan talvirenkaita, on vclt-
tcmctuntc valita alkupercisten ren-
kaiden kokoa ja tyyppic vastaavat 
renkaat. Tcmcn huomiotta jcttcmi-
nen voi vaikuttaa haitallisesti autosi 
turvallisuuteen ja kcsittelyyn. 
Liscksi, ylinopeus, nopeat kiihdytyk-
set, ckilliset jarrutukset ja tercvct 
kccnnukset ovat mahdollisesti erit-
tcin vaarallisia toimintatapoja.

Kcytc hidastamisen aikana mahdol-
lisimman paljon moottorijarrutusta. 
Ckkijarrutukset lumisilla ja jcisillc 
pinnoilla voivat aiheuttaa luista-
mista. Sinun on aina scilytettcvc 
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riittcvc turvavcli edesscsi kulkevan 
ja oman ajoneuvosi vclillc. Kcytc 
myus jarruja kevyesti. On huomat-
tava, ettc lumiketjujen asentami-
nen renkaaseen antaa suuremman 
vetovoiman, mutta ei estc sivului-
suja.

HUOMAA
Lumiketjujen kcyttu ei ole sallittua 
kaikissa maissa. Tarkista kohde-
maan lait, ennen lumiketjujen asen-
tamista.

Talvirenkaat

Jos asennat autoosi talvirenkaat, 
varmista, ettc ne ovat vyurenkaita, 
jotka ovat kooltaan ja kuormitetta-
vuudeltaan samanlaiset kuin alku-
perciset renkaat. Asenna 
talvirenkaat kaikkiin neljccn pyurccn 
tasapainottaaksesi autosi hallintaa 
kaikissa sccoloissa. Muista, ettc tal-
virenkaiden pito ei ole kuivalla tiellc 
vclttcmcttc yhtc hyvc kuin auton 
alkupercisten renkaiden. Aja varo-
vasti, vaikka tiet olisivatkin puhtaat. 
Tarkista rengasmyyjcltc suurimmat 
nopeussuositukset.

VAROITUS
Talvirenkaan koko
Talvirenkaiden on vastattava auton 
vakiorenkaiden kokoa ja tyyppic. 
Muussa tapauksessa autosi turvalli-

suus ja kcsittelyominaisuudet voivat 
kcrsic.

Clc asenna nastarenkaita tarkista-
matta ensin paikallisia, valtiollisia ja 
kunnallisia mccrcyksic mahdolli-
sista niiden kcyttuc koskevista 
rajoituksista.

Lumiketjut

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 autoi-
hin, joissa on alumiinivanteet, sillc 
lumiketjut voivat vahingoittaa van-
teita. Jos on kcytettcvc lumiketjuja, 
kcytc johtotyyppisic ketjuja, joiden 
paksuus on alle 12 mm (0,47 tuu-
maa). Valmistajan takuu ei kata 
auton vaurioita, jotka aiheutuvat 
lumiketjujen virheellisestc kcytustc.

Asenna lumiketjut vain eturenkaisiin.
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HUOMIO
Varmista, ettc lumiketjut ovat 
renkaallesi sopivaa kokoa ja tyyp-
pic. Epcsopivat lumiketjut voivat 
vahingoittaa ajoneuvon runkoa ja 
jousitusta, ja ajoneuvon valmista-
jan takuu ei ehkc kata niitc. Lumi-
ketjun kytkentckoukut voivat 
myus vaurioitua osuessaan ajo-
neuvon osiin ja aiheuttaa lumiket-
jujen irtoamisen renkaasta. 
Varmista, ettc lumiketjut ovat S  
-sertifioituja, SAE-luokan ketjuja.
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.
Clc tee tcyskccnnustc (kccnnc 
ohjauspyurc kokonaan johonkin 
suuntaan) ajaessasi ajoneuvoa, 
vaikka siihen olisi asennettuna 
asianmukaiset ketjut. (Jos joudut 
tekemccn tcyskccnnuksen, aja 
alle 10 km/h nopeudella.)
Jos autossa on koon 205/45R17 
renkaat, clc kcytc lumiketjuja, 
sillc ne vaurioittavat tclluin autoa 
(pyurcc, jousitusta ja koria).

Ketjujen asennus
Kun asennat ketjuja, noudata val-
mistajan ohjeita ja kiinnitc ne niin 
tiukalle kuin voit. Aja hitaasti ketju-
jen ollessa asennettuna. Jos kuulet 

ketjujen osuvan koriin tai runkoon, 
pyschdy ja kiristc niitc. Jos ne edel-
leen osuvat yhteen, hidasta, kunnes 
melu lakkaa. Poista lumiketjut mah-
dollisimman pian, kun pccset aja-
maan puhtaammilla teillc.

VAROITUS
Ketjujen asennus
Kun asennat lumiketjuja, pysckui 
auto tasaiselle alustalle liikenteen 
ulkopuolelle. Kytke varoitusvilkut 
pcclle ja aseta varoituskolmio auton 
taakse, jos se on kcytettcvissc. 
Aseta auton vaihde aina P-asentoon 
(pysckuinti) ja kytke seisontajarru, 
ja sammuta moottori ennen kuin 
asennat lumiketjut.

VAROITUS
Lumiketjut

Ketjujen kcyttu voi vaikuttaa hai-
tallisesti auton hallintaan.
Clc ylitc 30 km/h (20 mph) tai 
lumiketjujen valmistajan suositte-
lemaa nopeutta, (valitse alempi 
nopeus).
Aja varovasti ja vcltc tuyssyjc, 
reikic, tercvic kccnnuksic ja muita 
tien vaaroja, jotka voivat saada 
auton ponnahtelemaan.
Vcltc tercvic kccnnuksic ja lukko-
jarrutuksia.
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HUOMIO
Vccrcn kokoiset tai vccrin asen-
netut ketjut voivat vahingoittaa 
autosi jarruputkia, jousitusta, 
koria ja vanteita.
Pyscytc auto ja kiristc ketjut 
uudelleen, kun kuulet niiden 
iskeytyvcn ajoneuvoon.

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. Muista vaihtaa tai 
lisctc jcchdytysnestettc, katso osaa 
"Ajoitetut huollot" sivulla 8-12.

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 (katso osaa 
"Akun parhaan kcyttuicn saavutta-
minen" sivulla 8-43). Anna ammat-
tikorjaamon tarkistaa akun 
lataustaso. Kia suosittelee kcyntic 

valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Vaihda tarvittaessa talviuljyyn

Joissakin ilmasto-olosuhteissa on 
suositeltavaa kcyttcc alhaisemman 
viskositeetin talviuljyc kylmcllc 
sccllc. Katso suostuksia osasta 
"Suositellut voiteluaineet ja tilavuu-
det" sivulla 9-7. Jos et ole varma, 
minkc paksuista uljyc sinun tulisi 
kcyttcc, Kia suosittelee kccnty-
mistc valtuutetun Kia-jclleenmyy-
jcn/huoltokumppanin puoleen.

Tarkista sytytystulpat ja sytytys-
jcrjestelmc

Tarkista sytytystulpat kohdassa 
"Ajoitetut huollot" sivulla 8-12kuva-
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 
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varoen loukkaantumisten vclttcmi-
seksi.

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 
(automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teisto) tai 1. tai peruutusvaihteelle 
(manuaalivaihteisto/clykcs 
manuaalivaihteisto) ja kiilaa taka-
pyurct, jotta auto ei pccse rulla-
maan. Vapauta sitten seisontajarru.

Clc anna jccn ja lumen kertyc alus-
taan

Joissakin olosuhteissa lunta ja jcctc 
voi kertyc lokasuojien sisclle ja hai-
tat ohjausta. Ajaessasi ankarissa 
talviolosuhteissa joissa ncin voi 
tapahtua, sinun on tarkistettava 
sccnnullisesti auton alusta varmis-
taaksesi, etteivct eturenkaiden ja 
ohjauskomponenttien liikkumiselle 
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 (Euroo-
passa)

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.

VAROITUS
Kun hinaat percvaunua, varmista, 
ettc kytket ISG- ja LKA-toiminnon 
pois pccltc.

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 tyukalun kcyttuc 
muutoin kuin kytkentclaitteen val-
mistajalta saadulla kevyesti toimi-
valla (eli enintccn 20 Nm voimalla) 
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. 
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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.
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).

HU O MIO
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 Percvaunun paino , 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

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.
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HUOMAA
Percvaunukoukun sijaintipaikka
Koukkujen kiinnitysreict ovat alus-
tan molemmilla puolilla takarenkai-
den takana.

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. 
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Tcmc ei ole harrastelijalle sopiva 
tehtcvc. Anna kokeneen, pctevcn 
percvaunuhuollon hoitaa asia.

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 
schkuliitcnncn samalla.

Tarkista ajoittain matkan aikana 
varmistaaksesi, ettc kuorma on tur-
vallinen ja ettc valot sekc percvau-
nun jarrut toimivat edelleen.

Toiminnon rajoitukset 
(Smartstream G1.0 T-GDi)

Rajoituksen ylikuumenemisen 
ehkcisemiseksi percvaunun hinaus-
kcytussc

Jos yllc oleva varoitus tulee ncyt-
tuun percvaunua hinattaessa, tehoa 
voidaan rajoittaa tai manuaalivaih-
teisto ei ehkc ole kcytettcvissc 
moottorin/vaihteiston ylikuumene-
misen vclttcmiseksi.

Ponnahdusehto
- Mcessc tai percvaunua hinat-

taessa vccntumomentti on kor-
keampi kuin scctuarvo. 
(Arvioitu hinauskcyttu)

- Kun ilmanpaine on matalampi 
kuin mccrctyissc olosuhteissa. 
(Korkealla)

- Kun moottoriuljyn, jcchdytys-
nesteen ja ulkoilman lcmputila 
on korkeampi kuin sccdetty 
arvo. (Arvioitu moottoritilan 
lcmpuvaurio)

Ponnahdusvapautusehto
- Kun sccdetty vccntumomentti 

on alempi kuin aloitusehto.

OST050219FI



Ajaminen autollasi

1726

Percvaunun vetcminen (Euroopassa)

- Kun moottoriuljyn, jcchdytys-
nesteen ja ulkoilman lcmputila 
on alempi kuin sccdetty arvo.

- Kun ilmanpaine on korkeampi 
kuin mccrctyissc olosuhteissa.

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 kanttikiviin, jalkakcytcviin, lii-
kennemerkkeihin, 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 
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.
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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 nopeuttasi noin 70 
km/h:iin (45 mph) vchentccksesi 
moottorin ja vaihteiston ylikuume-
nemisen vaaraa.

Jos percvaunu painaa enemmcn 
kuin suurin sallittu jarruttoman 
percvaunun paino, ja autossa on 
automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto, aja D-asennossa (ajo), 
kun hinaat percvaunua.

Autosi ajaminen D (ajo) percvaunua 
hinattaessa minimoi lcmmun muo-
dostumisen ja pidentcc vaihteiston 
kcyttuikcc.

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.
Kun moottori on ylikuumentunut 
(myus tapaus, jossa moottorin 
jcchdytysnesteen lcmpumittari ei 
ole H -arvossa), suojatila kytkey-
tyy pcclle. Tcssc tapauksessa 
ajonopeutta rajoitetaan auto-
maattisesti moottorin suojelemi-
seksi, mikc tarkoittaa, ettc 
nopeus laskee, vaikka kaasua pai-
netaan.
Kun kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustetulla autolla hinataan 
percvaunua jyrkcssc mcessc, 
vaihteiston kytkin voi ylikuumen-
tua.
Kun kytkin ylikuumentuu, suo-
jaustila kytkeytyy pcclle. Jos suo-
jaustila kytkeytyy, mittariston 
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vaihteen merkkivalo vilkkuu ja 
kuuluu varoitusccni.
Silloin tulee varoitusviesti LCD-
ncytulle, eikc ajo vclttcmcttc ole 
tasaista. Jos jctct tcmcn varoi-
tuksen huomioitta, ajo-ominai-
suudet voivat heikentyc.
Palataksesi normaaliin ajotilan-
teeseen pyscytc auto tasaiselle 
tielle ja kcytc jalkajarrua muu-
tama minuutti, ennen kuin jatkat 
matkaa.

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. Jos autossa on manuaalivaih-
teisto/clykcs manuaalivaihteisto, 
laita auto vapaalle. Jos autossa on 
automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teisto, laita auto P (pysckuinti) -
asentoon.

3. Kytke seisontajarru ja sammuta 
auto.

4. Aseta pyurckiilat percvaunun 
pyurien eteen alamcen puolelle.

5. Kcynnistc auto, pidc jarruja, 
vaihda vapaalle, vapauta seison-
tajarru ja vapauta jarrut hitaasti, 
kunnes percvaunun kiilat ottavat 
kuorman vastaan.

6. Paina jarruja ja kytke seisonta-
jarru ja laita vaihde R (peruutus) -
asentoon manuaali/clykkccssc 
manuaalivaihteistossa tai P 
(pysckuinti) -asentoon auto-
maatti/kaksoiskytkinvaihteis-
tossa.

7. 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 
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muut voitte loukkaantua vakavasti 
tai kohtalokkaasti.

Kun olet valmis lchtemccn liikkeelle 
mckipysckuinnin jclkeen
1.Manuaali/clykkccssc manuaali-

vaihteistossa vapaalle ja auto-
maatti/
kaksoiskytkinvaihteistossa P 
(pysckuinti) -asentoon paina jar-
ruja ja kytke seisontajarru kun 
toimit ncin:

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, automaattivaihteistouljy, 
akselien voiteluaine ja jcchdytysjcr-
jestelmcn neste. Jarrujen kunto on 
toinen tcrkec asia usein tarkastet-
tavaksi. 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. Tee tarkastus mielellccn aina 
ennen jokaisen pcivcmatkan 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.
Clc sammuta moottoria, kun 
jcchdytysnesteen lcmpumittari 
ncyttcc ylikuumentumista. (Pidc 
moottori tyhjckcynnillc, jotta se 
jcchtyy)
Kun hinaat percvaunua, tarkista 
vaihteistouljy tavallista useam-
min.
Jos autossa ei ole ilmastointilai-
tetta, asenna jcchdytystuuletin 
moottorin suorituskyvyn paran-
tamiseksi percvaunua vetcessc.
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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:
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Euroopassa

Australiassa

Kohta
Smartstream G1.0 

T-GDi

Smartstream 
G1.0 T-GDi 48V 

HEV

Smartst
ream 
G1.2

(Bensiinimoot-
tori) 1.4 MPI

6M/T 7DCT 6iMT 7DCT 5M/T 6M/T 6A/T

Suurin 
percvau-
nun paino 
/ kg (Ibs.)

Jarruton 
jcrjestelmc

450 
(992)

450 
(992)

450
(992)

450
(992)

450 
(992)

450
(992)

450
(992)

Jarrullinen
900 

(1,984)
900 

(1,984)
900 

(1,984)
900

(1 984)
910 

(2 006)
1 000
(2 205)

800 
(1 764)

Suurin sallittu kytken-
tclaitteen staattinen 
pystysuuntainen 
kuorma/ kg (lbs)

75 (165)

Suositeltu etcisyys 
takapyurcn keskeltc 
kytkentcpisteeseen / 
mm (tuumaa)

730 (29)

Kohta
Smartstream 
G1.0 T-GDi

Kappa 1.4L MPI

7DCT 6M/T 4A/T

Suurin percvaunun 
paino /kg (paunaa)

Jarruton
450 
(992)

450 
(992)

450 
(992)

Jarrullinen
900 

(1,984)
1,000 
(2,205)

800 
(1,764)

Suurin sallittu kytkentclaitteen staatti-
nen pystysuuntainen kuorma/ kg (lbs)

75 (165)

Suositeltu etcisyys takapyurcn keskeltc 
kytkentcpisteeseen / mm (tuumaa)

730 (29)
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Etelc-Afrikassa

Kohta
Smartstream 

G1.2
Kappa1.4L MPI

5M/T 6M/T 4A/T

Suurin percvaunun 
paino /kg (paunaa)

Jarruton
450
(992)

450 
(992)

450 
(992)

Jarrullinen
910 

(2006)
1,000 
(2,20)

800 
(1,764)

Suurin sallittu kytkentclaitteen staattinen pys-
tysuuntainen kuorma/ kg (lbs)

75 (165)

Suositeltu etcisyys takapyurcn keskeltc kyt-
kentcpisteeseen / mm (tuumaa)

730 (29)



179

6

6

Ajaminen autollasi 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.

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.

OUM076210L OUM076211L
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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.

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  



181

6

6

Ajaminen autollasi Ajoneuvon paino

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 (tai 
etumatkustajan) oven pylvccssc 
olevaan varmennemerkintccn.

Ylikuorma

VAROITUS
Ajoneuvon paino
Autosi kokonaisakselipaino (GAWR) 
ja ajoneuvon kokonaispaino (GVWR) 
on merkitty kuljettajan (tai etumat-
kustajan) 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

Varoitusvilkku

Varoitusvilkku toimii varoituksena 
muille kuljettajille ccrimmcisen 
varovaisuuden noudattamiseksi 
lch estyttcessc, ohitettaessa tai 
kohdattaessa autoasi.

Sitc on kcytettcvc aina, kun teh
dccn hctckorjauksia tai kun auto 
pyscytetccn lchelle tien laitaa.

Paina vilkun kytkintc virta-avaimen 
ollessa missc tahansa asennossa. 
Vilkun kytkin sijaitsee keskikonsolin 
kytkinpaneelissa. Kaikki suuntava
lot vilkkuvat 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.

Ajon aikaisessa hctctilanteessa

Jos moottori sammuu risteyksessc 
tai ylikcytcvcllc

Jos moottori pyschtyy risteyk
seen tai ylikcytcvclle, aseta vaih
devipu N (vapaa) -asentoon ja 
tyunnc ajoneuvo turvalliseen 
paikkaan.
Jos ajoneuvossasi on manuaali
vaihteisto/clykcs manuaalivaih
teisto, jota ei ole varustettu 
virtalukon lukituskytkimellc, ajo
neuvoa voidaan liikuttaa eteen
pcin, asettamalla vaihteen 2 
(toiselle) tai 3 (kolmannelle) vaih
teelle ja aktivoimalla kcynnistys
moottorin, painamatta 
kytkinpoljinta.

Rengas tyhjenee ajon aikana

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1. Ota jalkasi pois kaasupolkimelta ja 

anna auton hidastua samalla 
ajaen suoraan eteenpcin. Clc jar
ruta heti tai yritc ohjata tien 
sivuun, koska siitc voi aiheutua 
ajoneuvon hallinnan menetys. Kun 
auto on hidastunut nopeuteen, 
jossa voit tehdc ne turvallisesti, 
niin jarruta varovasti ja ohjaa tien 
sivuun. Aja mahdollisimman pit
kclle tien sivuun ja pysckui kiin
teclle, tasaiselle alustalle. Jos olet 
jaetulla valtatiellc, clc pysckui 
keskialueelle kahden ajoradan 
vcliin.
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Jos moottori ei kcynnisty

2. Kun auto seisoo, kytke hctcvilkut 
pcclle, kytke seisontajarru, laita 
vaihteisto P (pysckuinti) -asen-
toon (automaatti/kaksoiskytkin-
vaihteistolla varustetussa 
autossa) tai peruutusvaihteelle 
(manuaalivaihteistolla/clykkccllc 
manuaalivaihteistolla varuste-
tussa autossa).

3. Jcrjestc kaikkien matkustajien 
poistuminen autosta. Varmista, 
ettc kaikki pccsevct autosta ulos 
sen liikenteestc pois pcin olevalle 
puolelle.

4. Kun vaihdat tyhjentynyttc ren-
gasta, noudata tcssc osassa 
myuhemmin annettavia ohjeita.

Jos moottori sammuu ajon aikana
1. Vchennc nopeutta vaiheittain, 

pitcen suoran ajolinjan. Siirry 
varovasti tien sivuun turvalliseen 
paikkaan.

2. Kytke varoitusvilkut pcclle.
3. Yritc sitten kcynnistcc moottori 

uudelleen. Jos ajoneuvosi ei kcyn-
nisty, ota yhteys ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee 
kccntymistc valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
puoleen.

Jos moottori ei kcynnisty

Jos moottori ei pyuri tai pyurii 
hitaasti
1. Jos ajoneuvossasi on automaatti-

vaihteet/kaksoiskytkinvaihteet, 
varmista, ettc vaihdevipu on N 
(vapaa) tai P (pysckuinti) -asen-
nossa ja, ettc hctcjarru on akti-
voitu.

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.

5. Clc tyunnc tai hinaa autoasi sen 
kcynnistcmiseksi. Katso ohjeet 
kohdasta "Apukcynnistys .

VAROITUS
Jos moottori ei kcynnisty, clc 
tyunnc tai vedc ajoneuvoa sen 
kcynnistcmiseksi. Tcmc voi johtaa 
kolariin tai aiheuttaa muita vauri-
oita. Liscksi, kcynnistcminen tyun-
tcmcllc tai vetcmcllc voi aiheuttaa 
katalysaattorin ylikuormittumisen ja 
aiheuttaa tulipalovaaran.
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Jos moottori pyurii normaalisti, 
mutta ei kcynnisty
1. Tarkista polttoaineen taso.
2. Virtalukon ollessa LOCK-asen-

nossa, tarkista kaikki sytytys-
kelojen ja sytytystulppien 
liitcnnct. Jos jokin niistc on irron-
nut tai luyscsti paikallaan, kytke 
se takaisin.

3. Tarkista moottoritilassa oleva 
polttoaineletku.

4. Jos moottori ei vielckccn kcyn-
nisty, soita ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee soittoa valtuute-
tulle Kia-jclleenmyyjclle/huolto-
kumppanille.

Hctckcynnistys

Liitc kaapelit numerojcrjestyksessc 
ja irrota ne pcinvastaisessa jcrjes-
tyksessc.

Apukcynnistys

Apukcynnistys voi olla vaarallista, 
jos se tehdccn vccrin. Joten vclt-
tccksesi itsellesi, ajoneuvollesi, tai 
akulle aiheutuvat vahingot, noudata 
apukcynnistysohjeita. Jos et ole 
varma, suosittelemme vahvasti, 
ettc annat pctevcn asentajan tai 
hinauspalvelun apukcynnistcc ajo-
neuvosi puolestasi.

HUOMIO
Kcytc vain 12-voltin apukcynnis-
tintc. Voit vaurioittaa 12 voltin 
kcynnistysmoottoria, sytytysjcrjes-
telmcc ja muita korjaamattomia 
schkuosia, jos kcytct 24 voltin virta-
lchdettc (joko kaksi 12 voltin paris-
toa sarjaan kytkettync, tai 24 voltin 
moottorigeneraattoria)
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Hctckcynnistys

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.
Clc anna apukcynnistyskaapelien 
(+) ja (-) -napojen koskettaa toi-
siaan. Se voi aiheuttaa kipinuintic.

Akku voi revetc tai rcjchtcc, kun 
apukcynnistct vchissc olevalla tai 
jcctyneellc akulla.

Apukcynnistysmenettely
1. Varmista, ettc liscakku on jcnnit-

teeltccn 12 volttia ja ettc sen 
negatiivinen napa on maadoitettu.

2. Jos liscakku on toisessa ajoneu-
vossa, varo, etteivct ajoneuvot 
koskettaisi toisiaan.

3. Sammuta kaikki tarpeettomat 
schkukuormitukset.

4. Yhdistc apukcynnistyskaapelit 
tarkasti kuvassa esitetyssc jcr-
jestyksessc. Kytke ensin apu-
kcynnistysjohdon toinen pcc 
tyhjcn akun (1) positiiviseen 
napaan ja kytke sitten johdon toi-
nen pcc liscakun positiiviseen 
napaan (2).
Jatka kytkemcllc toisen apukcyn-
nistysjohdon toinen pcc liscakun 
(3) negatiiviseen napaan, jonka 
jclkeen toinen pcc on kiinnitettcvc 
kiinteccn, metalliseen kohtee-
seen (esimerkiksi moottorin nos-
tokiinnike), loitolle akusta (4). Clc 
kytke sitc mihinkccn osaan tai 
sen lcheisyyteen, joka liikkuu, kun 
moottori kcynnistetccn.
Clc anna apukcynnistyskaapelien 
koskea mihinkccn muuhun kuin 
oikeisiin akun napoihin tai oikeaan 
maahan. Clc nojaa akkuun, kun 
teet liitcntujc.
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HUOMIO
Akun kaapelit
Clc yhdistc apukcynnistysjohtoa 
liscakun negatiivisesta navasta tyh-
jcn akun negatiiviseen napaan. 
Tcmc voi johtaa tyhjcn akun ylikuu-
menemiseen ja halkeamiseen ja 
akkuhappoa voi vapautua.
Varmista, ettc yhdistct apukcynnis-
tysjohdon toisen pccn liscakun mii-
nusnapaan ja toisen pccn 
metalliseen kohteeseen, loitolle 
akusta.

5. Kcynnistc ajoneuvon moottori 
jossa liscakku on, ja anna sen 
kcydc kiertonopeudella 2000 rpm, 
kcynnistc sitten sen ajoneuvon 
moottori, jossa on tyhjc

Jos akun tyhjenemisen syy ei ole 
ilmeinen, anna jcrjestelmc ammatti-
korjaamon tarkastettavaksi. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Kcynnistys tyuntcmcllc

Manuaalivaihteistolla/clykkccllc 
manuaalivaihteistolla varustettua 
ajoneuvoasi ei saisi kcynnistcc 
tyuntcmcllc, koska se voi vaurioit-
taa pccstujenhallintajcrjestelmcn.

Automaattisella/kaksoiskytkinvaih-
teistolla varustettuja ajoneuvoja ei 
voi kcynnistcc tyuntcmcllc.

Noudata tcmcn osan ohjeita apu-
kcynnistyksestc.

VAROITUS
Clc koskaan hinaa ajoneuvoa kcyn-
nistccksesi sen, koska sen ckillinen 
syukschdys eteenpcin moottorin 
kcynnistyessc voi aiheuttaa tur-
mcyksen vetoauton kanssa.
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Jos moottori ylikuumentuu

Jos moottori ylikuumentuu

Jos lcmpumittari ilmaisee ylikuu-
mentumista, teho katoaa tai kuuluu 
kovaccnistc napsahtelua tai kolah-
telua, moottori on luultavasti liian 
kuuma. Jos ncin tapahtuu, toimi 
seuraavasti:
1. Pyschdy tien sivuun heti kun se 

on turvallista tehdc.
2. Aseta vaihdevipu asentoon P 

(automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teistolla varustettu auto) tai 
vapaa (manuaalivaihteistolla/
clykkccllc manuaalivaihteistolla) 
varustettu auto. Jos ilmastointi on 
pccllc, kytke se pois pccltc.

3. 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. Jos jcchdytysnes-
tettc ei ole silmin nchtcvcsti 
vchentynyt eikc huyryc ole, jctc 
moottori kcyntiin ja tarkista, toi-
miiko jcchdytyspuhallin. Jos 
puhallin ei toimi, sammuta moot-
tori.

4. Tarkista, puuttuuko vesipumpun 
kcyttuhihna. Jos se ei puuttuu, 
tarkista, onko se tiukka.
Jos kcyttuhihnan kunto on tyy-
dyttcvc, tarkista mahdollisesti 
jcchdyttcjcstc, letkuista tai auton 
alle vuotava jcchdytysneste. (Jos 
ilmastointia on kcytetty, siitc 

vuotaa kylmcc vettc, kun pysch-
dyt. Tcmc kuuluu asiaan.)

VAROITUS
Moottorin ollessa kcynnissc, pidc 
hiukset, kcdet, ja vaatteet poissa 
liikkuvista osista, kuten puhalti-
mesta ja kcyttuhihnoista, jotta 
estetccn vakavat vammat.

5. Jos vesipumpun kcyttuhihna on 
rikki tai moottorin jcchdytysneste 
vuotaa ulos, pyscytc moottori 
heti ja soita ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee soittoa valtuute-
tulle Kia-jclleenmyyjclle/huolto-
kumppanille.

VAROITUS
Clc poista jcchdyttimen korkkia, kun 
moottori on kuuma, koska jcchdy-
tysneste voi purskautua aukosta ja 
aiheuttaa vakavia palovammoja.

6. Jos et luydc ylikuumenemisen 
syytc, odota, kunnes moottorin 
lcmputila on palautunut normaa-
liksi. Jos jcchdytysnestettc ncyt-
tcc puuttuvan, liscc sitc varovasti 
sciliuun, jotta nestetaso saavut-
taisi puolivcli-merkinncn.

7. Jatka varovasti, seuraten mahdol-
lisia uusia ylikuumentumisen 
merkkejc. Jos ylikuumenemista 
tapahtuu uudelleen, soita ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee soit-
toa valtuutetulle Kia-
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jclleenmyyjclle/huoltokumppa
nille.

HU O MIO
Jcchdytysnesteen suurien mcc
rien menetys osoittaa, ettc jcch
dytysjcrjestelmcssc on vuoto. 
Tcmcn tapahtuessa, vie jcrjes
telmc tarkastettavaksi ammatti
korjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen
myyjcn/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.

Rengaspaineiden valvontajcr
jestelmc (TPMS) (jos kuuluu 
varustukseen)

(1) Matalan rengaspaineen varoi
tuksen (2) SET- merkkivalo

OYB060019L
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Rengaspaineiden valvontajcrjestelmc (TPMS)

Jcrjestelmcn yleiskatsaus

Rengaspaineiden valvontajcrjes-
telmc (TPMS) tunnistaa renkaan 
scteen muutoksen. Jos rengaspaine 
laskee suositellun paineen alapuo-
lelle, jcrjestelmcn varoitusvalo syt-
tyy.

Jotta jcrjestelmc toimisi kunnolla, 
kuljettajan on asetettava jcrjes-
telmc noudattamalla tarkkaa 
menettelytapaa ja asettaa ajankoh-
tainen rengaspaine.

Varoitusvalo syttyy kojelaudalla, jos 
yhden tai useamman renkaan paine 
laskee TPMS: n asettamisen jclkeen.

Varoitusvalo syttyy myus varoit-
taakseen kuljettajaa jcrjestelmcn 
toimintahciriuistc.

Katso lisctietoja yllc olevasta 
kuvasta (1).

TPMS :n asetus

Kuljettaja voi asettaa TPMS :n, nou-
dattamalla alla olevia toimenpiteitc:
1. Tcytc kaikki renkaat suositeltuun 

paineeseen.
2. Kcynnistc moottori, varmista, 

ettc ajoneuvo ei liiku, ja paina kul-
jettajan istuimen vasemmalla 
puolella olevaa TPMS-kytkintc (2) 
yli 3 sekunnin ajan.

3. Tarkista, vilkkuuko ( ) varoitus-
valo 4 sekunnin ajan.

4. Tarkista, ilmestyyku seuraava 
viesti kojelaudassa (jos kuuluu 
varustukseen).

* Jos varoitusvalo ei vilku tai viesti ei 
ilmesty, suorita menetelmc uudel-
leen kohdasta 2).

Katso tcmcn ajoneuvon suositelta-
vat rengaspaineet "Renkaat ja van-
teet" sivulla 9-4, tai kuljettajan 
ovessa olevasta etiketistc.

Jotta TPMS toimisi oikein, kuljetta-
jan on asetettava jcrjestelmc seu-
raavissa tilanteissa.

* TPMS-asetusta vaativa tilanne
Jos rengas tai vanne korjataan tai 
vaihdetaan
Jos rengas tai vanne asetetaan 
uudelleen.
Jos rengaspainetta sccdetccn.
Jos "alhainen paine" valo syttyy.
Jos jousitus tai ABS on vaihdettu.

HUOMIO
Jos jcrjestelmc asetetaan ilman ren-
kaiden paineen tarkistusta, voi 

OYB060020FI
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tapahtua vccrc hclytys, tai merkki-
lamppu ei syty, vaikka ajoneuvon 
renkaat olisivat hyvinkin tyhjct.
Varmista ennen asetusta, ettc 
kaikki renkaat on tcytetty suositel-
tuun paineeseen.
Jos jcrjestelmcc ei aseteta edes 
vaadituissa tilanteissa, voi tapahtua 
vccrc hclytys, tai merkkilamppu ei 
syty, vaikka ajoneuvon renkaat olisi-
vat hyvinkin tyhjct.
Jcrjestelmc ei asetu, jos painat SET-
kytkintc (2) ajon aikana. Pyscytc 
ajoneuvo ja paina kytkintc (2) yli 3 
sekunnin ajan.

Varmista, ettc rengas on kylmc 
ennen kuin tcytct sen paineeseen.
Rengas katsotaan kylmcksi, jos 
ajoneuvo on seissyt 3 tuntia, tai 
sitc on ajettu alle 1,6 km (1 maili) 
matkan.

Ilmoitus Alhaisesta Rengaspai-
neesta

Varoitusvalo ( ) syttyy, kun ren-
kaassa havaitaan alipainetta. Tie-

tyissc tyypeissc yllc oleva viesti 
saattaa ilmestyc kojelautaan.

Jos varoitusvalo syttyy, vchennc 
nopeutta, vcltc yhtckkistc kccntyi-
lyc ja nopeaa jarrutusta. Onko ajo-
neuvosi tarkistettu 
ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Tarkista kaikkien renkaiden paine ja 
tcytc ne oikeaan paineeseen 
menettelytapojen mukaisesti, ja 
tarvittaessa vaihda tai korjaa ren-
kaat.

Jos et pccse lcheiselle huoltoase-
malle, pyscytc ajoneuvo turvalliseen 
paikkaan, tarkista kaikki renkaat ja 
suorita TPMS-asetusmenettely. Jos 
et pysty asettamaan rengaspai-
netta, korjaa rengas korjausvcli-
neillc, tai vaihda vararengas ja ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon.

Kia suosittelee soittoa valtuutetulle 
Kia-jclleenmyyjclle/huoltokumppa-
nille.

Et vclttcmcttc pysty tunnistamaan 
matalaa rengaspainetta visuaali-
sesti. Kcytc tarkkoja tyukaluja ren-
gaspaineen mittaamiseen ja 
asettamiseen. Huomaa, ettc pidem-
mcn ajomatkan aikana kuumentu-
neen renkaan paine on korkeampi. 
Suosittelemme mittaamaan ja aset-
tamaan rengaspaineen, kun ajoneu-
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voa on ajettu alle 1,6 km (1 maili) 
matkan verran, 3 tunnin siscllc.

HUOMIO
Merkkivalo saattaa jccdc pala-
maan vararenkaan vaihtamisen 
jclkeen, koska vararenkaan scde 
eroaa. Vaihda normaalirenkaa-
seen.
Turvallisen ajamisen varmistami-
seksi muista, ettc TPMS ei korvaa 
renkaiden asianmukaista huoltoa. 
On kuljettajan vastuulla yllcpitcc 
oikeat rengaspaineet, ja kaikki 
renkaat pitcisi tarkistaa kuukau-
sittain suositellun paineen var-
mistamiseksi.
Varoitusvalo voi syttyc, jos jcrjes-
telmcc ei ole asetettu vaadituissa 
tilanteissa.
Kylmcllc sccllc, matalan rengas-
paineen varoitusvalo voi syttyc, 
vaikka rengas olisi asetettu 
oikeaan paineeseen. Tcmc ei tar-
koita TPMS:n toimintahciriutc, 
koska matalampi lcmputila tar-
koittaa rengaspaineen laskua. 
Tarkista renkaat ja tcytc suositel-
tuun paineeseen.
Jcrjestelmcn suorituskyky voi 
heikentyc seuraavissa tilanteissa.
- Jcrjestelmcn vccrc asetus
- Markkinoilta ostetut renkaat 

(suositellaan alkupercisic ren-
kaita)

- Ajaminen lumisella, liukkaalla tai 
pccllystcmcttumcllc tiellc

- Yhtckkinen kccntyily, toistuva 
nopea kiihdytys ja jarrutus

- Liian hidas, tai liian nopea ajo
- Ajoneuvon ylikuormitus
- Jos autoon on asennettu vara-

rengas tai lumiketju
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
Ajaminen vajaatcytetyllc ren-
kaalla voi aiheuttaa renkaan yli-
kuumenemisen ja johtaa sen 
rikkoutumiseen. Se vchentcc 
myus renkaan kulutuspinnan 
kcyttuikcc, huonontaa ajoneuvon 
kcsittelyc, jarrutuskykyc ja polt-
toainekulutusta ja aiheuttaa ajo-
neuvon epcvakautta. Ota tclluin 
yhteyttc ammattikorjaamoon 
varmistaaksesi oikeat rengaspai-
neet. Kia suosittelee yhteydenot-
toa valtuutettuun Kia-
jclleenmyyjccn/huoltokumppaniin.
Ulkoisten tekijuiden aiheuttamat 
ckilliset renkaan vahingot eivct 
vclttcmcttc ncy heti. Jos ajo-
neuvo tuntuu epcvakaalta, poista 
jalkasi heti kaasupolkimelta ja aja 
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ajoneuvo turvalliseen paikkaan 
tarkastusta varten.

Rengaspaineiden valvontajcrjestel-
mcn toimintahciriu

TPMS:n toimintahciriun merkkivalo 
syttyy ( ) vilkuttuaan ensin noin 1 
minuutin, kun rengaspaineen val-
vontajcrjestelmcssc on ongelma. 
Tcmc toistuu seuraavilla kcynnis-
tyskerroilla niin kauan kuin toimin-
tahciriu on aktiivinen.

Jos merkkivalo palaa tai palaa vielc 
TPMS-asetuksen jclkeenkin, tarkis-
tuta jcrjestelmc ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Jos TPMS:ssc tapahtuu toiminta-
hciriu, se ei havaitse matalaa ren-
gaspainetta. Tcssc tapauksessa, 
vie jcrjestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.
Jos jcrjestelmc ei toimi TPMS: n 
poistamisen tai siihen liittyvien, 
eri laatuisten osien, asentamisen 
vuoksi, se voi olla ongelma, kun 
ajoneuvoa tarkastetaan sccnnulli-
sesti.
Kun korjataan TPMS:ccn liittyvic 
osia, varmista, ettc osat korva-

taan alkupercisosien mukaisilla tai 
TPMS:n mccrcysten mukaisilla 
osilla.
- TPMS:iin liittyvct osat: rengas, 

vanne, ABS-yksikku, jousitus

VAROITUS
EUROOPASSA
Clc muuta ajoneuvoa. Se voi haitata 
TPMS:n toimintaa.
* Kaikissa EUROOPAN markkinoilla 
seuraavien ajankohtien jclkeen 
myytcvissc autoissa on oltava 
TPMS.
Uudet automallit: 1.1.2012 ~
Myynnissc olevat automallit: 
1.11.2014~ (Perustuu auton 
rekisteruintiin)

Viite: Merkkivalon tila

Tila Symboli

Matala paine
Syttyy

Jcrjestel-
mcn toimin-

tahciriu

▶

Syttyy (70 sekunnin) 
vclkkymisen jclkeen

Asetukset
▶-

Sammuu vclchdyksen 
jclkeen (4 sekuntia)
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Jos rengas tyhjenee (autossa on 
varapyurc) (jos kuuluu varus
tukseen)

Tunkki ja tyukalut

Tunkki, tunkin kahva ja pyurcn kiin
nitysmutteriavain ovat matkatava
ratilassa.

Nosta tavaratilan kansi ylus pccs
tcksesi kcsiksi tyukaluihin.
1. Tunkin kahva
2. Tunkki
3. Pyurcnmutteriavain

Tunkin kcyttuohje

Tunkki on tarkoitettu vain renkaan
vaihtoon hctctilanteessa.

Scilytc tunkkia asianmukaisesti, 
jotta se ei kolise ajoneuvon ollessa 
liikkeessc.

Noudata tunkin kcyttuohjeita 
vchentccksesi henkiluvahinkojen 
mahdollisuutta.

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.
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.

OYB060003L
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Varapyurcn irrottaminen ja varas
tointi

Kierrc rengaspidikkeen siipimutteria 
vastapcivccn.

Varastoi pyurc irrotukseen nchden 
pcinvastaisessa jcrjestyksessc.

Scilytc varapyurcc ja tyukaluja 
asianmukaisesti, jotta ne eivct 
"kolise  ajoneuvon ollessa liikkeessc.

Jos rengaspidikkeen siipimutteria on 
vaikea irrottaa, voit kccntcc sitc 
helposti tunkin kahvalla.
1. Pane tunkin kahva (1) rengaspi

dikkeen siipimutterin siscpuolelle.

2. Kierrc rengaspidikkeen siipimut
teria vastapcivccn tunkin kah
valla.

VAROITUS
Varmista, ettc varapyurcn pidike on 
oikein kohdistettu varapyurcn kes
kustaan, jotta varapyurc ei "kolise".
Muuten varapyurc voi pudota teli
neestc ja aiheuttaa onnettomuuden.

Renkaiden vaihtaminen
1. Pysckui tasaiselle pinnalle ja akti

voi seisontajarru kunnolla.
2. Siirrc vaihdevipu R (peruutus) -

asentoon manuaalivaihteistolla/
clykkccllc manuaalivaihteistolla, 
tai P (pysckuinti) -asentoon auto
maatti/kaksoiskytkinvaihteistolla.

3. Aktivoi varoitusvilkku.

4. Poista pyurcn kiinnitysmutterien 
ruuviavain, tunkki, tunkin kahva ja 
vararengas autosta.

OYB060034L
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5. Tue sen pyurcn niin etu- ettc 
takaosa, joka on tunkkia poikittain 
vastapcctc.

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 etu (1), tai taka (2) -
nostokohtiin, lchimmcksi ren
gasta, jota olet vaihtamassa. 
Aseta tunkki korin alla oleviin 
mccrcttyihin kohtiin. Nostopaikat 
ovat runkoon hitsattuja levyjc, 
joilla on kaksi kielekettc ja koro
tettu piste, joka mukautuu tunk
kiin.

OYB060036L OYB060004L

OYB060005L
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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 tunkin kahva tunkkiin, ja 
kierrc sitc myutcpcivccn, nostaen 
autoa, kunnes pyurc on ihan 
vchcn irti maasta. Tcmc korkeus 
on noin 30 mm (1.2 tuumaa). 
Ennen pyurcn mutterin irrotta
mista on varmistettava, 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.

OYB060006L OYB060007L
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Jos on, poista se. Jos pyurcn ja pyu
rcnnavan vclinen kiinnityspinta ei 
ole h yvc, 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.

11.Laske ajoneuvo maahan kiertc
mcllc tunkin kahvaa vastapcivccn.

Aseta sitten hylsyavain kuvan osoit
tamalla tavalla ja kiristc pyurcn 
mutterit. Varmista, ettc hylsy aset
tuu 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 tar
kastettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin luona.

Pyurcn mutterin kiristysmomentti:

Tercs- ja alumiiniseosmetallivanne: 
11~13 kgf6m (79~94 lbf6ft)

Jos sinulla on rengasmittari, poista 
venttiilin korkki ja tarkista ilman
paine. Jos paine on suositeltua 
matalampi, aja hitaasti lchimmclle 
huoltoasemalle ja tcytc se sopivaan 
arvoon. Jos se on liian korkea, 
pccstc siitc ilmaa, kunnes se on 
sopivassa arvossa. Aseta aina vent
tiilin korkki takaisin paikoilleen, kun 
olet tarkistanut tai scctcnyt ren
gaspaineen. Jos korkkia ei aseteta 
takaisin, ilma voi vuotaa renkaasta. 
Jos venttiilin korkki katoaa, hanki 
mahdollisimman pian uusi ja asenna 
se paikoilleen.

Renkaiden vaihtamisen jclkeen on 
tyhjc rengas asennettava aina pai
koilleen ja palauta tunkki ja tyukalut 
oikeisiin scilytyspaikkoihinsa.

Tarkista rengaspaine mahdolli
simman pian, kun olet asentanut 
vararenkaan. Sccdc se suositel
tuun paineeseen.
Jos renkaita on vaihdettu, tarkista 
ja kiristc pyurcnmutterit, kun olet 
ajanut yli 50 km (30 mailia), jos 

OYB060008L
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renkaat on vaihdettu. Tarkista 
pyurcnmutterit uudelleen, kun 
olet ajanut yli 1 000 km (650 mai-
lia).

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-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
puoleen.

VAROITUS
Pyurcn pultit
Jos pultit vaurioituvat, ne voivat 
menettcc kykynsc pitcc pyurcc pai-
kallaan. Tcmc voi johtaa pyurcn 

menetykseen ja kolariin, josta voi 
aiheutua vakavia vammoja.

Scilytc tunkkia, tunkin kahvaa, pyu-
rcn kiinnitysmuttereiden avainta ja 
varapyurcc asianmukaisesti, jotta 
ne eivct "kolise  ajoneuvon ollessa 
liikkeessc.

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 9-
4.

Tcrkecc - pienikokoisen varapyu-
rcn kcyttu (jos kuuluu varustuk-
seen)

Ajoneuvossasi on varusteena pieni-
kokoinen varapyurc. Tcmc pieniko-
koinen varapyurc vie vchemmcn 
tilaa kuin tavallisen kokoinen pyurc. 
Tcmc pyurc on tavanomaista pyu-
rcc pienempi ja on tarkoitettu vain 
vcliaikaiseen kcyttuun.

HUOMIO
Ajaessa tulisi noudattaa varovai-
suutta, kun kcytetccn pienikokoi-
sta varapyurcc. Kompakti 
varapyurc pitcc vaihtaa sopivaan 
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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 ajoneuvoasi tcllc 
pienikokoisella varapyurcllc yli 80 
km/h (50 mph) nopeuksilla. Alkupe-
rcinen rengas on korjattava tai kor-
vattava niin pian kuin mahdollista, 
jotta varapyurc ei vioitu, mikc voi 
johtaa henkiluvahinkoihin tai kuole-
maan.

Pienikokoinen varapyurc on tcytet-
tcvc paineeseen 420 kPa (60 psi).

HUOMAA
Tarkista tcyttupaine, kun olet asen-
tanut varapyurcn. Sccdc se mccri-
tettyyn paineeseen tarpeen 
mukaan.

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.
Tcmcn pyurcn jatkuva kcyttu voi 
johtaa renkaan puhkeamiseen, 
ajoneuvon hallinnan menettcmi-
seen ja mahdollisiin henkiluvahin-
koihin.
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, 
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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

Esimerkki

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 tuetaan tunkin pohjalevyn on oltava suoraan nostopisteen ala-

puolella.
8. Vaihda manuaalivaihteisessa/clykkccssc manuaalivaihteisessa autossa 

peruutusvaihteelle tai automaatti/kaksoiskytkinvaihteistoisessa siirrc 
vaihdevipu P-asentoon.

9. Tunkkia saa kcyttcc kiintecllc, tasaisella alustalla.
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10.Tunkin valmistaja
11.Valmistuspcivc
12.Edustava yritys ja sen osoite

Tunkin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Jos sinulla on tyhjc rengas 
(mukana renkaan paikkaussarja) 
(jos kuuluu varustukseen)

Lue ohjeet ennen kuin kcytct ren
kaan paikkaussarjaa.
1. Kompressori
2. Tiivistysainepullo

Renkaan paikkaussarja on tarkoi
tettu renkaan tilapciseen korjauk
seen ja se rengas on annettava 
ammattikorjaamon tarkastettavaksi 
mahdollisimman pian. Kia suositte
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen
myyjcn/huoltokumppanin luona.

HU O MIO
Yksi pullollinen tiivistysainetta 
yhteen renkaaseen
Jos tyhjentyneitc renkaita on 
useampia kuin yksi, clc kcytc ren
kaan paikkaussarjaa, koska siitc riit
tcc tiivistysainetta vain yhteen 
tyhjccn renkaaseen.

VAROITUS
Renkaan sivuseinc
Clc kcytc renkaan paikkaussarjaa 
korjataksesi puhkeamia renkaan 
sivuseincmissc. Tcmc voi aiheuttaa 
onnettomuuden renkaan pettcmi
sen takia.

VAROITUS
Tilapcinen korjaus
Korjauta renkaasi mahdollisimman 
pian. Rengas voi menettcc pai
neensa milloin tahansa sen jclkeen, 
kun se on tcytetty renkaan paik
kaussarjalla.

HU O MIO
Kun vaihdat tai korjaat rengasta 
tiivisteaineen kcytun jclkeen, 
muista poistaa kiinnittynyt tiiviste 
renkaan siscosasta, sekc ren
kaasta ettc vanteesta. Jos tiivi
sainetta ei vaihdeta voi ilmetc 
melua ja tcrincc.
Suosittelemme Kian valmistaman 
alkupercisen tiivisteaineen kcyt
tuc.
Jos TPMS-varoitusvalo syttyy 
TMK:n (renkaan paikkaussarjan) 
kcytun jclkeen, tarkistuta ajo
neuvo ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee yhteydenottoa val
tuutettuun Kia-jclleenmyyjccn/
huoltokumppaniin.

OYB060009L
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Johdanto

Renkaan paikkaussarja (TMK)n 
avulla voit pysyc liikkeellc, vaikka 
rengas puhkeaisi.

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.

On mahdollista, ettc jotkin renkaat, 
erityisesti suurempien puhkeami-
sien tai sivuseincn vahingoittumi-
sen tapauksessa, eivct tiivisty 
kokonaan.

Renkaan ilmanpaineen menetys voi 
vaikuttaa haitallisesti renkaan suo-
rituskykyyn.

Tcstc syystc sinun on vcltettcvc 
ckillisic ohjausliikkeitc tai muita liik-
keitc, varsinkin jos auto on kuor-
mattu 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 vaiheittain, 
miten tilapcisesti tiivistcc puhjennut 
rengas yksinkertaisella ja luotetta-
valla tavalla.

Lue kohta Huomautuksia TMK:n 
(renkaan paikkaussarjan) turvalli-
sesta kcytustc .

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.

OYB060010L
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Renkaan paikkaussarjan (TMK) osat

1. Nopeusrajoituksen merkintc
2. Tiivistysainepullo ja nopeusrajoitusmerkintc
3. Tcyttuletku tiivistysainepullosta renkaaseen
4. Liittimet ja kaapelit virtalchteen suoraan kytkentccn
5. Tiivistysainepullon pidike
6. Kompressori
7. ON/OFF-kytkin
8. Painemittari, joka ncyttcc renkaan tcyttupaineen
9. Painike renkaan tcyttupaineen vchentcmiseksi

Liittimet, kaapeli ja liitcntcletku ovat kompressorin kotelossa.

OYB060038L
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VAROITUS
Lue tiivistepullon kyljessc olevat 
ohjeet, ennen renkaan pakkaussarjan 
kcyttuc.
Poista nopeusrajoituksesta varoit
tava tarra tiivistepullosta ja kiinnitc 
se ohjauspyurccn.
Huomioi tiivistepullossa oleva vii
meinen kcyttupcivcmccrc.

Renkaan paikkaussarjan kcyttcmi
nen
1. Irrota nopeusrajoitusmerkintc (1) 

tiivistysainepullosta (2), ja kiin
nitc se auton sisclle hyvin ncky
vclle paikalle, kuten 
ohjauspyurccn, muistuttamaan 
siitc, ettc kuljettaja ei saa ajaa 
liian nopeasti.

2. Tiivistysaineen tcyttu Noudata 
tarkasti mccritettyc jcrjestystc. 
Muutoin paineistettua tiivistysai
netta voi vuotaa.

3. Ravista tiivistysainepulloa.

4. Kiinnitc tcyttuletku (3) tiivistepul
lon liittimeen (A).

5. Varmista, ettc kompressorin pai
niketta (9) ei paineta.

6. Kierrc viallisen renkaan venttiilin 
korkki auki ja kierrc tiivistysaine
pullon tcyttuletku (3) venttiiliin.

7. Aseta tiivistysainepullo kompres
sorin koteloon niin, ettc pullo on 
pystysuorassa (B).

8. Varmista, ettc kompressori kyt
ketccn pois pccltc, asentoon 0.

ODEEV088012NR

OYB060039L

OYB060010L



Toiminta hctctilanteessa

287

Jos sinulla on tyhjc rengas (mukana renkaan
paikkaussarja)

HU O M IO

Asenna tiivistysaineen tcyttuletku 
tiukasti venttiiliin. Jos niin ei tehdc, 
tiivistysaine voi virrata taaksepcin ja 
mahdollisesti tukkia tcyttuletkun.

9. Liitc kompressori auton virtapis
tokkeeseen kaapelilla ja liittimillc.

HU O MAA
Kcytc vain etumatkustajan puolen 
virtalchtuc.

10.Virtalukko tai moottorin kcynnis
tys/sammutuspainike on ON-
asennossa. Kytke kompressori 

pcclle ja anna sen kcydc 3 
minuuttia tiivistysaineen tcyttc
miseksi. Renkaan tcyttupaine 
tcytun jclkeen ei ole tcrkec.

11.Kytke kompressori pois pccltc.
12.Irrota letku tiivistysainepullon lii

tcnnuistc ja renkaan venttiilistc.

Palauta renkaan paikkaussarja scily
tyspaikkaansa autossa.

VAROITUS
Moottorin jcttcminen kcyntiin huo
nosti ilmastoidussa tai tuulettamat
tomassa tilassa (kuten rakennuksen 
siscllc), voi johtaa hiilimonoksidi
myrkytykseen ja tukehtumiseen.

Tiivistysaineen levittcminen
13.Aja vclittumcsti noin 7~10 km 

(4~6 mailia tai noin 10 minuuttia), 
jotta tiivistysaine jakautuu ren
kaassa tasaisesti.

OYB060026L
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HUOMIO
Clc ylitc 60 km/h (35 mph) nope-
utta. Jos mahdollista, clc hidasta 
nopeutta alle 20 km/h:n (12 mph).
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 mai-

lia tai noin 10 minuuttia) pyschdy 
soveliaaseen paikkaan.

2. Kytke kompressorin tcyttuletkun 
(3) (kiinnikkeellc varustettu puoli) 
suoraan ja kytke sitten tcyttulet-
kun (3) (toinen puoli) pyurcn 
venttiiliin.

3. Liitc kompressori auton akkuun 
kaapelilla ja liittimillc.

4. Sccdc renkaan tcyttupaine 200 
kPa (29 psi) arvoon. Kun virtalukko 
on kytketty pcclle, toimi seuraa-
vasti.

Tcyttupaineen lisccmiseksi: 
Kytke kompressori pcclle, 
asento I. Tarkista tcmcnhetki-

nen tcyttupaine kytkemcllc 
kompressorin hetkeksi pois 
pccltc.

VAROITUS
Clc anna kompressorin kcydc 
pitempccn kuin 10 minuuttia, 
muussa tapauksessa se ylikuume-
nee ja voi vaurioitua.

Tcyttupaineen vchentcmi-
seksi: Paina kompressorin paini-
ketta (9).

HUOMIO
Jos tcyttupaine ei pysy, aja autolla 
toisen kerran, kts. kohta Tiivistysai-
neen levittcminen. Toista sitten vai-
heet 1 4.
Renkaan paikkaussarja ei ehkc toimi 
hyvin rengasvaurioille, jotka ovat 
suurempia kuin noin 4 mm (0,16 
tuumaa).
Jos et saa rengasta ajokelpoiseksi 
renkaan paikkaussarjan avulla, ota 
yhteys ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

VAROITUS
Renkaan tcyttupaineen on oltava 
vchintccn 200 kPa (29 psi). Jos se ei 
ole, clc jatka ajamista. Pyydc apuun 
tiepalvelu tai hinausauto.
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Huomautuksia renkaan paikkaus-
sarjan turvallisesta kcytustc

Pysckui autosi tien sivuun, jotta 
pystyt tyuskentelemccn TMK:n 
(renkaan paikkaussarjan) kanssa 
poissa liikenteestc. Sijoita varoi-
tuskolmio nckyvclle paikalle, tie-
dottaaksesi 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.
Ennen TMK:n (renkaan paikkaus-
sarjan) kcyttuc, lue tiivistysaine-
pullolle painetut 
varotoimenpiteet!
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 10 - 15 V

Ampeeriluokitus: 10 A 0 1A (DC 12V 
kcytussc)

Sopiva kcyttulcmputila: -30 ~ +70/C 
(-22 ~ +158/F)

Maksimikcyttupaine: 6 bar (87 psi)

Koko

Kompressori: 161 x 150 x 55,8 mm 
(6,3 x 5,9 x 2,2 tuumaa)

Tiivistysainepullo: 81 x 85,5 w mm 
(3,2 x 3,4 w tuumaa)

Kompressorin paino: 0,7 kg (1,5 lbs)

Tiivisteaineen mccrc: 200 ml (12,2 
cu. in.)

* Tiivistysainetta ja varaosia saa 
valtuutetulta auto- tai rengas-
kauppiaalta. Tyhjct tiivisteainepul-
lot on hcvitettcvc kodin jctteiden 
mukana. Tiivisteaineen neste-
jccmc tulee antaa auton tai ren-
kaiden myyjcn hcvitettcvcksi 
paikallisten jctteiden kcsittely-
mccrcysten mukaisesti.
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Hinaus

Hinauspalvelu

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.

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.

HUO MIO
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 virtakytkin ACC-asentoon.
2. Aseta vaihteenvalitsin vapaalle 

(asentoon N).
3. Vapauta seisontajarru.

HUO MIO
Jos vaihdevipua ei aseteta N-asen
toon (vapaa), vaihteistolle voi aiheu
tua siscisic vaurioita.

OYB066013
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Irrotettava hinauskoukku (jos kuu
luu varustukseen)

1. Avaa takaluukku ja ota hinaus
koukku tyukalukotelosta.

2. Poista aukon kansi puskurista pai
namalla kannen alaosaa.

3. Asenna hinauskoukku kiertcmcllc 
sitc myutcpcivccn reikccnsc, 
kunnes se on tcysin kiinnittynyt.

4. Poista hinauskoukku ja asenna 
kansi takaisin kcytun jclkeen.

Hinaus hctctilanteessa

Edessc

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.

OYB060016L
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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.

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.

OYB066023
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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.

Hctchinauksen varotoimet
Kccnnc virta-avain ACC-asen-
toon, jotta ohjauspyurc ei lukittu.
Aseta vaihteenvalitsin vapaalle 
(asentoon N).
Vapauta seisontajarru.
Paina jarrupoljinta tavallista voi-
makkaammin, sillc jarrujen suori-
tuskyky on normaalia heikompi.
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.
Ajoneuvoa saa hinata enintccn 25 
km/h (15 mph) nopeudella, enin-
tccn 20 kilometric (12 mailia).

HUOMIO
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto

Jos autoa hinataan kaikkien neljcn 
pyurcn ollessa maassa, sitc voi-
daan hinata vain edestc. Var-
mista, ettc automaattivaihteisto/ 
kaksoiskytkinvaihteisto on N 
(vapaa) -asennossa. Varmista, 

ettc ohjauspyurc ei ole lukossa, 
kccntcmcllc virta-avain ACC-
asentoon. Kuljettajan on oltava 
hinattavassa autossa ohjatakseen 
ja jarruttaakseen sitc.
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) hinattaessa.
Ennen hinausta tarkista auto-
maattivaihteisto/kaksoiskytkin-
vaihteisto auton alta 
nestevuotojen varalta. Jos auto-
maattivaihteiston/kaksoiskytkin-
vaihteiston neste vuotaa, on 
kcytettcvc hinausalustaa tai pyu-
rcvaunua.
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Hctctilannevarusteet (jos kuu-
luu varustukseen)

Ajoneuvo on varustettu hctctilan-
nevarusteilla, jotka auttavat sinua 
toimimaan hctctilanteessa.

Palonsammutin

Jos syttyy pieni tulipalo ja osaat 
kcyttcc sammutinta, seuraa alla 
olevia vaiheita varovaisuutta kcyt-
tcen.
1. Vedc pois sammuttimen ylc-

osasta sokka, 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

Pakkauksessa on muutamia esi-
neitc, kuten sakset, side ja teippi 
jne. joilla voidaan antaa ensiapua 
loukkaantuneelle.

Varoituskolmio

Aseta varoituskolmio tielle varoitta-
maan muita ajoneuvoja hctctilan-

teista, kuten jos auto on pysckuity 
tien sivuun jonkin ongelman takia.

Rengaspainemittari (jos kuuluu 
varustukseen)

Renkaiden paine laskee normaalisti 
hieman pcivittcisessc kcytussc, ja 
sinun on ehkc liscttcvc vchcn ilmaa 
sccnnullisin vcliajoin. Tcmc ei 
yleensc ole merkki vuotavasta ren-
kaasta, vaan normaalia kcyttuc. 
Tarkista rengaspaineet aina kun 
renkaat ovat kylmic, koska rengas-
paine kasvaa lcmputilan noustessa.

Tarkista rengaspaine 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 9-4.

6. Asenna tcyttuventtiilin korkki 
takaisin paikoilleen.
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Moottoritila

Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV

* Auton moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu
2.Moottoriuljyn tcyttukorkki
3. Jarrun/kytkimen nestesciliu
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinus-napa
7. Akun plus-napa
8.Moottoriuljyn mittatikku
9. Jcchdyttimen korkki
10.Tuulilasinpesijcn nestesciliu

OST070178L
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Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

* Auton moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystc.
1.Moottorin jcchdytysnestesciliu
2.Moottoriuljyn tcyttukorkki
3. Jarrun/kytkimen nestesciliu
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinus-napa
7. Akun plus-napa
8.Moottoriuljyn mittatikku
9. Jcchdyttimen korkki
10.Tuulilasinpesijcn nestesciliu

OYB070002L

OYB070163L
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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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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.
Tcstc syystc, jos joudut kcyttc-
mccn moottoria tyuskennelles-
scsi konepellin alla, varmistu, ettc 
olet poistanut kaikki korut (erityi-
sesti sormukset, rannekorut, kel-
lot ja kaulakorut) ja kaikki solmiot, 
huivit ja vastaavat luysct vaatteet 
ennen kuin menet moottorin tai 
tuulettimien lchelle.

HUOMIO
Clc laita raskaita esineitc tai koh-
dista liiallista voimaa moottorin 
suojuksen (jos kuuluu varustuk-
seen), tai polttoaineeseen liitty-
vien osien pcclle.
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 (jos kuuluu varustukseen) 
ollessa irrotettuna.
Tarkastaessasi moottoritilaa, clc 
mene tulilchteiden lchelle.

Polttoaine, 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.
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Omistajan huolto

Seuraava luettelo siscltcc auton 
tarkistukset ja tarkastukset, jotka 
on tehtcvc mainituin aikavclein, 
jotta varmistetaan autosi turvalli-
nen ja 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.

Kcyttcesscsi autoasi:
Huomioi kaikki muutokset pako-
putkiston ccnessc tai pakokaa-
suhuyryjen haju autossa.
Tarkista, tcriseeku ohjauspyurc. 
Huomioi, jos ohjaaminen on ras-
kaampaa tai jos ohjauspyurc tun-
tuu luyscltc tai jos sen 
keskitysasennossa on 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 manuaalivaihteiston toi-
minta, mukaan lukien kytkinpolki-
men toiminta.
Tarkista automaatti/kaksoiskyt-
kinvaihteistossa P (pysckuinti) -
toiminto.
Tarkista seisontajarru.
Tarkista nestevuodot auton alta 
(ilmastointilaitteesta kcytun 
aikana tai sen jclkeen tippuva vesi 
on normaalia).



11

8

8

Huolto Omistajan huolto

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 Jarru/kytkinnesteen 
mccrc.
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Ajoitettujen huoltojen 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.



13

8

8

Huolto Ajoitetut huollot

Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [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 KOMMENTTI

*1
Moottoriuljy ja 
moottorin uljy-

suodatin

Tarkista moottoriuljyn mccrc ja mahdolliset vuodot 500 km 
(350 mailin) vclein tai ennen pitkcn matkan aloittamista.

*2
Jcchdytysneste 

(moottori)

Lisctesscsi jcchdytysnestettc kcytc autossasi vain tislattua 
vettc tai pehmecc vettc, clc koskaan sekoita kovaa vettc teh-
taalla tcytettyyn jcchdytysnesteeseen. Virheellinen jcchdytys-
nesteseos voi aiheuttaa vakavia virhetoimintoja tai moottorin 
vaurioitumisen.

*3
Kcyttuhihnat 
(moottori)

Sccdc vaihtovirtageneraattorin, vesipumpun ja ilmastointi-
laitteen (jos kuuluu varustukseen) kcyttuhihna. Tarkasta, ja 
vaihda tarvittaessa.
Tarkista kcyttuhihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapyurc, ja 
korjaa tai vaihda tarvittaessa.

*4 Sytytystulppa
Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtovclin 
tcyttymistc, jos autolle tehdccn muuta huoltoa.

*5
Manuaalivaihteis-

ton uljy
Manuaalivaihteiston neste tulee vaihtaa aina, kun se on joutu-
nut veteen.

*6
Kaksoiskytkinvoi-
mansiirron (DCT) 

neste

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste 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.

*7
Polttoaineen lisc-
aineet (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 suurempi (muualla kuin Euroopassa).
Asiakkaiden, jotka eivct kcytc laadukkaita bensiinejc, mukaan 
lukien polttoaineen liscaineita, sccnnullisesti, ja joilla on ongel-
mia moottorin kcynnistyksessc tai jos moottori ei kcy tasai-
sesti,on liscttcvc yksi pullollinen liscainetta polttoainesciliuun 
15 000 km: n (10 000 mailin) vclein (Euroopassa, Australiassa ja 
Uudessa-Seelannissa) / 10 000 km :n (6 500 mailin) vclein 
(paitsi Euroopassa, Australiassa ja Uudessa- Seelannissa sekc 
Kiinassa) / 5 000 km :n (3 000 mailin) vclein (Kiinassa). Liscai-
neita on saatavana ammattikorjaamoista yhdessc niiden kcyt-
tuun liittyvien tietojen kanssa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppanin luona. Clc 
sekoita muita liscaineita.

NRO. KOHTA KOMMENTTI
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HUOLTOVCLIT
Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [Eurooppa (paitsi 

Vencjc)]

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

HUOLTOKOHDE

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 uljysuo-
datin *1

Smartstream G1.0 T-
GDi

R R R R R R R R
Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

Jcchdytysneste (moottori) *2
Vaihda ensin 210000 km (140000 mailia) tai 
120 kuukautta sen jclkeen, ja sitten 30000 
km (20000 mailin) tai 24 kuukauden vclein

Kcyttuhihnat 
(moottori) *3

Smartstream G1.0 T-
GDi Tarkasta ensin 90000 km (60000 mailin) tai 

72 kuukauden jclkeen ja sitten 30000 km 
(20000 mailin) tai 24 kuukauden vclein

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

I I I I I I R I

Alipaineletkut ja kampikammion tuuletus-
letkut

- I - I - I - I

Sytytystulpat *4

Smartstream G1.0 T-
GDi

Vaihda aina 75000 km (50000 mailin) jclkeen
Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

Smartstream G1.2
Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) jcl-

keen

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) jcl-
keen

Manuaalivaihteiston neste *5 - - - I - - - I

iMT-jcrjestelmcn 
kcyttuneste

Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

I R I R I R I R

Automaattivaih-
teiston neste

6 A/T Ei tarkistusta, ei edellytc huoltoa

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste*6 - - - I - - - I
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I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda.

R: Vaihda tai uusi.

Vetoakselit ja suojakumit - I - I - I - I

Polttoaineen liscaineet (bensiini) *7
Liscc 15 000 km (10 000 mailin) tai 12 kuu-

kauden vclein

Polttoaineputket, -letkut ja liitcnnct - - - I - - - I

iMT-jcrjestelmcn 
kytkinputki ja -
linja

Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

I I I I I I I I

Polttoainesciliun ilmansuodatin - - - I - - - I

Huyryletku ja polttoainesciliun korkki - - - I - - - I

Ilmansuodatin - I - R - I - R

Vclijcchdytin, tulo/
lchtuletku, 
ilmanottoletku

Smartstream G1.0 T-
GDi

I I I I I I I I

Smartstream G1.0 T-
GDi 48V HEV

I I I I I I I I

Pakokaasujcrjestelmc I I I I I I I I

Jcchdytysjcrjestelmc
Tarkasta ensin 60000 km (40000 mailin) tai 
48 kuukauden jclkeen ja sitten 30000 km 
(20000 mailin) tai 24 kuukauden vclein

Ilmastointilaitteen kompressori/kylmcaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin - R - R - R - R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarrurummut ja jarrupinnat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liitcnnct I I I I I I I I

Jarru/kytkinneste | R | R | R I R

Seisontajarru - I - I - I - I

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suoja-
kumit

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

Akun kunto I I I I I I I I

HUOLTOVCLIT
Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [Eurooppa (paitsi 

Vencjc)]

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

HUOLTOKOHDE

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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Huolto hankalissa kcyttuolosuhteissa  Bensiinimoottorit [Eurooppa (paitsi 
Vencjc)]

Huoltotoimenpide

I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Vaihda tai 
uusi.

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-
PIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLO-
SUHTEET

Moottoriuljy 
ja moottorin 
uljysuodatin

Smartstream G1.0 
T-GDi

R
Vaihda 7500 km (5000 
mailin) tai 6 kuukauden 

vclein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

Sytytystulpat R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
A, B, F, G, H, I, 

K

Manuaalivaihteiston uljy R
120 000 km (80 000 

mailin) vclein
C, D, E, F, G, H, 

I, J

Automaattivaihteiston neste R
100 000 km (65 000 

mailin) vclein
A, C, D, E, F, G, 

H, I, K

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) 
neste

R
120 000 km (80 000 

mailin) vclein
C, D, F, G, H, I, 

J

Vetoakselit ja suojakumit I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, E, F, G, H, 

I, J

Ilmansuodatin R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
C, E, G

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatu-
lat ja roottorit

I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, E, G, H

Jarrurummut ja jarrupinnat I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, E, G, H

Seisontajarru I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja 
suojakumit

I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I
Tarkasta useammin olo-

suhteista riippuen
C, D, E, F, G
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Vaikeat ajo-olosuhteet

A : Ajettaessa toistuvasti lyhyitc matkoja, alle 8 km (5 mailia), normaalissa 
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 : Ajettaessa erittcin pulyisissc olosuhteissa.

F : Ajettaessa vilkkaasti liikennuidyllc alueella.

G : Ajettaessa toistuvasti ylcmckeen, alamckeen tai vuoristoteillc.

H: Kcytetccn hinaamiseen tai matkailuun ja ajamiseen kattokuormalla.

I : Ajettaessa partioautona, taksina, muussa kaupallisessa kcytussc tai ajo-
neuvojen hinauksessa.

J: Ajetaan sccnnullisesti nopeasti tai nopeasti kiihdyttcen.

K : Toistuva ajaminen stop-and-go-tilanteissa.

L: Muun kuin suositellun moottoriuljyn kcyttu (mineraali, puolisynteettinen, 
viskositeettiaste)
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Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa (mukaan 
lukien 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.

* 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.

NRO. KOHTA KOMMENTTI

*1
Moottoriuljy ja 

moottorin 
uljysuodatin

Tarkista moottoriuljyn mccrc ja mahdolliset vuodot 500 km (350 mailin) 
vclein tai ennen pitkcn matkan aloittamista.

*2
Jcchdytys-

neste (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.

*3
Kcyttuhihnat 
(moottori)

Sccdc vaihtovirtageneraattorin, vesipumpun ja ilmastointilaitteen (jos 
kuuluu varustukseen) kcyttuhihna. Tarkasta, ja vaihda tarvittaessa.
Tarkista kcyttuhihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapyurc, ja korjaa tai 
vaihda tarvittaessa.

*4 Sytytystulppa
Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtovclin tcytty-
mistc, jos autolle tehdccn muuta huoltoa.

*5
Manuaalivaih-
teiston uljy

Manuaalivaihteiston neste tulee vaihtaa aina, kun se on joutunut veteen.

*6
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 suurempi (muualla kuin Euroopassa).
Asiakkaiden, jotka eivct kcytc laadukkaita bensiinejc, mukaan lukien 
polttoaineen liscaineita, sccnnullisesti, ja joilla on ongelmia moottorin 
kcynnistyksessc tai jos moottori ei kcy tasaisesti,on liscttcvc yksi pullol-
linen liscainetta polttoainesciliuun 15 000 km: n (10 000 mailin) vclein 
(Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) / 10 000 km :n (6 500 
mailin) vclein (paitsi Euroopassa, Australiassa ja Uudessa- Seelannissa 
sekc Kiinassa) / 5 000 km :n (3 000 mailin) vclein (Kiinassa). Liscaineita 
on saatavana ammattikorjaamoista yhdessc niiden kcyttuun liittyvien 
tietojen kanssa. Kia suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona. Clc sekoita muita liscaineita.
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HUOLTOVCLIT
Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa (mukaan 

lukien Vencjc)]

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

HUOLTOKOHDE

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

Smartstream G1.2 Paitsi Lchi-itc*, Vcli- ja Etelc-Amerikka, Intia, Libya, 
Iran, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Kiina: 
Vaihda 15 000 km (10 000 mailin) tai 12 kuukauden 
vclein Lchi-itc*, Vcli- ja Etelc-Amerikka, Intia, Libya, 
Iran, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti: Vaihda 
10 000 km (6500 mailin) tai 12 kuukauden vclein Kiina: 
Vaihda 5 000 km (3 000 mailin) tai 6 kuukauden vclein

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

Jcchdytysneste (moottori) *2
Vaihda ensin 210000 km (140000 mailia) tai 120 
kuukautta sen jclkeen, ja sitten 30000 km (20000 

mailin) tai 24 kuukauden vclein

Kcyttuhihnat (moottori) *3
Tarkasta ensin 90000 km (60000 mailin) tai 72 

kuukauden jclkeen ja sitten 30000 km (20000 mai-
lin) tai 24 kuukauden vclein

Alipaineletkut ja kampikammion tuu-
letusletkut

- I - I - I - I

Sytytystulpat *4

Smartstream G1.2 
(Lyijytun)

Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) jclkeen

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI (Lyijytun)

Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) jclkeen

Smartstream G1.2 
(Lyijyllinen)

Vaihda aina 30000 km (20000 mailin) jclkeen

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI (lyijyllinen)

Vaihda aina 30000 km (20000 mailin) jclkeen

Manuaalivaihteiston neste *5 - - - I - - - I

Automaattivaih-
teiston neste

6 A/T Ei tarkistusta, ei edellytc huoltoa

Vetoakselit ja suojakumit - I - I - I - I

Polttoaineen liscaineet (bensiini) *6

Liscc 10 000 km (6500 mailin) tai 6 kuukauden 
vclein (Australia ja Uusi-Seelanti: Vaihda 15 000 km 
(10 00 mailin) tai 12 kuuukauden vclein Kiina: Liscc 

5000 km (3000 mailin) tai 6 kuukauden) vclein

Polttoaineensuo-
datin (bensiini)

Kiinassa, Brasi-
liassa

- I - R - I - R

Polttoaineputket, -letkut ja liitcnnct - - - I - - - I
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I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda.

R: Vaihda tai uusi.

Polttoainesciliun 
ilmansuodatin

Kiinassa I I R I I R I I

Paitsi Kiinassa - I - R - I - R

Huyryletku ja polttoainesciliun korkki - - - | - - - |

Ilmansuodatin

Paitsi Kiina, Intia, 
Lchi-itc

I I R I I R I I

Kiinassa, Intiassa, 
Lchi-idcssc

R R R R R R R R

Pakokaasujcrjestelmc I I I I I I I I

Jcchdytysjcrjestelmc
Tarkasta ensin 60000 km (40000 mailin) tai 48 

kuukauden jclkeen ja sitten 30000 km (20000 mai-
lin) tai 24 kuukauden vclein

Ilmastointilaitteen kompressori/kyl-
mcaine

I I I I I I I I

Ilmastointilait-
teen ilmansuoda-
tin

Paitsi Australia ja 
Uusi-Seelanti

R R R R R R R R

Australiassa ja 
Uudessa-Seelan-
nissa

I R I R I R I R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarrurummut ja jarrupinnat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liitcnnct I I I I I I I I

Jarru/kytkinneste | | R | | R | |

Seisontajarru - 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

Akun kunto I I I I I I I I

HUOLTOVCLIT
Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa (mukaan 

lukien Vencjc)]

Kuukausien lukumccrc tai ajomatka, kumpi tcyttyy ensin

HUOLTOKOHDE

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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Huolto hankalissa kcyttuolosuhteissa  Bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien Vencjc)]

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-
PIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLOSUH-

TEET

Moot-
toriuljy 
ja 
moot-
torin 
uljy-
suoda-
tin

Smartst
ream 
G1.2, 
(Bensii-
nimoot-
tori) 1.4 
MPI

Paitsi Lchi-itc*, 
Vcli- ja Etelc-Ame-
rikka, Intia, Libya, 
Iran, Algeria, Sudan, 
Marokko, Tunisia, 
Egypti, 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*, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka, 
Intia, Libya, Iran, 
Algeria, Sudan, 
Marokko, Tunisia, 
Egypti

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 3 kuukauden 

vclein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

Sytytystulpat R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
A, B, F, G, H, I, 

K

Manuaalivaihteiston uljy R
120 000 km (80 000 

mailin) vclein
C, D, E, F, G, H, 

I, J

Automaattivaihteiston neste R
100 000 km (65 000 

mailin) vclein
A, C, D, E, F, G, 

H, I, K

Vetoakselit ja suojakumit I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, E, F, G, H, 
I, J

Ilmansuodatin R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R
Vaihda useammin olo-

suhteista riippuen
C, E, G

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat ja 
roottorit

I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, E, G, H

Jarrurummut ja jarrupinnat I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, E, G, H

Seisontajarru I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja 
suojakumit

I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, E, F, G
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Huoltotoimenpide

I: Tarkasta ja tarvittaessa sccdc, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Vaihda tai 
uusi.

Vaikeat ajo-olosuhteet

A : Ajettaessa toistuvasti lyhyitc matkoja, alle 8 km (5 mailia), normaalissa 
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 : Ajettaessa erittcin pulyisissc olosuhteissa.

F : Ajettaessa vilkkaasti liikennuidyllc alueella.

G : Ajettaessa toistuvasti ylcmckeen, alamckeen tai vuoristoteillc.

H: Kcytetccn hinaamiseen tai matkailuun ja ajamiseen kattokuormalla.

I : Ajettaessa partioautona, taksina, muussa kaupallisessa kcytussc tai ajo-
neuvojen hinauksessa.

J: Ajetaan sccnnullisesti nopeasti tai nopeasti kiihdyttcen.

K : Toistuva ajaminen stop-and-go-tilanteissa.

L: Muun kuin suositellun moottoriuljyn kcyttu (mineraali, puolisynteettinen, 
viskositeettiaste)

Jousituksen pallonivelet I
Tarkasta useammin 
olosuhteista riippuen

C, D, E, F, G

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-
PIDE

HUOLTOVCLIT
AJO-OLOSUH-

TEET
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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.

Polttoaineensuodatin (bensiini)

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.

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.

Huyryletku (bensiinimoottorit) ja 
polttoainesciliun korkki

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. 
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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.

Ilmansuodatin

Pyydc ammattikorjaamoa vaihta-
maan ilmanpuhdistimen. Kia suosit-
telee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Sytytystulpat (FFV bensiinimoot-
tori)

Varmista, ettc asennat uudet syty-
tystulpat, joiden lcmputila-alue on 
oikea.

VAROITUS
Clc irrota ja tarkasta sytytystulppia, 
kun moottori on kuuma. Saatat 
polttaa itsesi.

Venttiilivclys (Smartstream G1.0 
T-GDI, Smartstream G1.0 T- 48V 
48V) HEV)

Tutki liiallinen venttiilien melu ja/tai 
moottorin tcrinc, ja sccdc tarvit-
taessa. Tcssc tapauksessa, vie jcr-
jestelmc huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

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.

Manuaalivaihteiston uljy (jos kuuluu 
varustukseen)

Tarkista manuaalivaihteiston uljy 
huoltoaikataulun mukaisesti.
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Clykkccn manuaalivaihteiston (iMT) 
kcyttuneste (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tarkista clykkccn manuaalivaihteis-
ton toimilaitteen neste huoltoaika-
taulun mukaisesti.

Automaattivaihteiston neste (jos 
kuuluu varustukseen)

Automaattivaihteiston nestettc ei 
tarvitse tarkastaa normaaleissa 
kcyttuolosuhteissa.

Vaihdata automaattivaihteiston 
neste ammattikorjaamossa huolto-
aikataulun mukaisesti. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Automaattivaihteiston neste on 
vcriltccn pccasiassa punaista.
Kun ajoneuvoa ajetaan, automaatti-
vaihteiston neste tummuu. Se kuu-
luu asiaan eikc nesteen 
vaihtotarvetta tule arvioida vcrin-
muutoksen 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 9-7 .)

Kaksoiskytkinvaihteiston neste (jos 
kuuluu varustukseen)

Tarkista kaksoiskytkinvoimansiirron 
uljy huoltoaikataulun mukaisesti.

Jarruletkut ja -putket

Tarkista silmcmccrcisesti oikea 
asennus, hankaumat, murtumat, 
heikentyminen ja mahdolliset vuo-
dot. Vaihda kaikki heikentyneet tai 
vaurioituneet osat vclittumcsti.

Jarru-/kytkinneste (jos kuuluu 
varustukseen)

Tarkista jarru/kytkinnesteen taso 
sciliussc. Tason on oltava sciliun 
MIN - ja MAX -merkkien vclillc. 
Kcytc vain DOT 3- tai DOT 4 -mcc-
rityksen mukaista jarru-/kytkinnes-
tettc.

Seisontajarru

Tarkista seisontajarrun jcrjestelmc, 
mukaan lukien seisontajarrun vivun 
(tai polkimen) ja kaapelit.

Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat 
ja roottorit

Tarkista palat liiallisen kulumisen 
varalta, levyt ohenemisen ja kulumi-
sen varalta sekc jarrusatulat neste-
vuotojen varalta.
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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 (jos 
kuuluu varustukseen)

Tarkista ilmastointilaitteen putket ja 
liitcnnct vuotojen ja vaurioiden 
varalta.

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 G1.0 T-GDi /
Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV

Smartstream G1.2

OYB070082L

OYB070005L
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Moottoriuljy (bensiini)

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

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
Jcch dyttimen letku
Varo ettet kosketa jcchdyttcjcn let
kuja, kun tarkastat tai liscct moot
toriuljyc, koska ne voivat olla 
riittcvcn kuumia aiheuttamaan 
palovammoja.

5. Tarkista, onko uljyn taso F L-vii
vojen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn 
taso on L-viivan lchellc.

HU O MIO
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 G1.0 T-GDi/ 
Smartstream G1.0 T- 48V 48V HEV

Smartstream G1.2

OYB070006L

OYB070083L

OYB076008
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(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

Tarkista, onko uljyn taso F L-viivo-
jen vclissc. Liscc uljyc, jos uljyn taso 
on L-viivan lchellc.

Kcytc suppiloa estcmccn uljyn vuo-
taminen moottorin komponenttei-
hin.

Kcytc vain ohjeen mukaista moot-
toriuljyc. (Katso kohta "Suositellut 
voiteluaineet ja tilavuudet" sivulla 9-
7.)

Moottorin uljynkulutus saattaa 
kasvaa uutta autoa sisccn ajet-
taessa. Se vakautuu 6 000 km:n 
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

Pyydc ammattikorjaamoa vaihta-
maan moottoriuljyn ja suodattimen. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin 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 aiheut-
taa ihocrsytystc tai syupcc, jos se 
on kosketuksissa ihoon pitkitty-
neitc aikoja. Kcytetty moottori-
uljy siscltcc ainesosia, jotka ovat 
aiheuttaneet syupcc koe-elci-
mille. Suojaa ihosi aina pesemcllc 
kctesi perusteellisesti saippualla 
ja lcmpimcllc vedellc mahdollisim-
man pian kcytetyn uljyn kcsitte-
lyn jclkeen.
Jos uljynpaine laskee, koska 
moottoriuljyc on liian vchcn tms., 

OYB076009
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Moottorin jcchdytysneste

moottoriuljynpaineen varoitusvalo 
( ) syttyy ja moottoritehoa 
rajoittava parannettu moottorin 
suojajcrjestelmc kytkeytyy pcclle. 
Sen jclkeen moottorin varoitus
valo ( ) syttyy, jos autolla aje
taan toistuvasti ja jatkuvasti 
(koskee Smartstream T-GDi -
moottoria).

Moottorin jcchdytysneste

Korkeapainejcchdytysjcrjestel
mcssc on sciliu, joka on tcytetty 
ympcri vuoden kcytettcvcllc jccty
misenestoaineella. Sciliu tcytetccn 
tehtaalla

Tarkista pakkasnesteen kesto ja 
jcchdytysnesteen taso vchintccn 
kerran vuodessa, talvikauden alussa 
ja ennen matkaa kylmempccn 
ilmastoon.

HU O MIO
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.

Jcchdytysnesteen mccrcn tarkas
tus

VAROITUS
Jcchdyttimen korkin irrotta
minen
Clc koskaan irrota jcchdytti

men korkkia kun moottori on 
kcynnissc tai kuuma. Se voi johtaa 
jcchdytysjcrjestelmcn ja mootto
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Huolto Moottorin jcchdytysneste

rin vaurioihin. Sen liscksi, kuuma 
jcchdytysneste tai huyry voivat 
aiheuttaa vakavia henkiluvahin
koja.
Sammuta moottori ja odota, kun
nes se jcchtyy. Noudata ccrim
mcistc varovaisuutta avatessasi 
jcchdyttimen korkkia. Kierrc sen 
ympcrille paksu pyyhe ja kccnnc 
h itaasti 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 kiertcmcllc vastapci
vccn.
Vaikka moottori ei ole kcynnissc, 
clc poista jcchdyttcjcn korkkia tai 
tyhjennystulppaa, kun moottori ja 
jcchdytin ovat kuumia. Kuuma 
jcchdytysneste ja huyry voivat 
syuksyc vielc ulos paineella ja 
aiheuttaa vakavia vammoja.

VAROITUS
Jcchdytyspuhaltimen schku
moottoria ohjaa moottorin 
jcchdytysnesteen lcmputila, 
jcchdytysnesteen paine ja 
auton nopeus. Se voi joskus 

toimia, vaikka moottori ei ole kcyn
nissc. Ole erittcin varovainen, kun 
tyuskentelet jcchdytyspuhaltimen 
lapojen lchellc, jotta et loukkaa 
itsecsi pyuriviin puhaltimen lapoihin. 

Kun moottorin jcchdytysnesteen 
lcmputila laskee, schkumoottori 
sammuu automaattisesti. Tcmc 
kuuluu asiaan.

Smartstream G1.0 T-GDi/ 
Smartstream G1.0 T- 48V 48V HEV

Smartstream G1.2/(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

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.

OYB070084L

OYB076010
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Moottorin jcchdytysneste

Jos jcchdytysnesteen pinta on 
matala, liscc riittcvcsti tislattua 
(deionisoitua) tai pehmecc vettc. 
Tcytc MAX-merkintccn (F) saakka, 
mutta clc ylitcytc.

Jos liscyksic tarvitaan usein, tarkis
tuta jcrjestelmc ammattikorjaa
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

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
jcch dytysnestettc 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.

Smartstream G1.0 T-GDi/ 
Smartstream G1.0 T- 48V 48V HEV

Smartstream G1.2/(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

VAROITUS
Jcchdyttimen korkki
Clc poista jcchdyttcjcn kork
kia, kun moottori ja jcchdy

Ympcristun 
lcmputila

Seoksen prosenttiosuus 
(tilavuus)

Pakkasneste 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

OYB070085L

OYB070012L
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tin ovat kuumia. Tulikuuma 
jcchdytysneste ja huyry voivat 
syuksyc ulos paineella ja aiheuttaa 
vakavia vammoja.

Jcchdytysnesteen vaihtaminen

Pyydc ammattikorjaamoa vaihta
maan jcchdytysneste. Kia suositte
lee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

HU O MIO
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.
Jcchdytysneste voi haitata ncky
vyyttc vakavasti, jos sitc suihkuaa 
tuulilasille, ja se voi aiheuttaa 
auton hallinnan menetyksen tai 
vaurioita maalipinnalle ja korin vii
meistelylle.

Jarru/kytkinneste (jos kuuluu 
varustukseen)

Jarru-/kytkinnesteen mccrcn tar
kistus

Tarkista sciliun nestemccrc sccn
nullisesti. Nesteen on oltava sciliun 
sivulla olevien MIN- ja MAX-merk
kien vclillc.

Ennen kuin irrotat sciliun korkin ja 
liscct jarru/kytkinnestettc, estc 
jarru/kytkinnesteen likaantuminen 
puhdistamalla korkin ympcristu 
perusteellisesti.

Tarkista ajoittain, ettc jarruneste
sciliun nestetaso on MIN- ja MAX-
merkintujen vclissc. Taso laskee, 
kun kilometrejc kertyy. Tcmc on 
normaali tilanne, joka liittyy jarru
pintojen kulumiseen.

Jos nestetaso on liian alhaalla, suo
sittelemme, ettc ammattikorjaamo 
tarkastaa jcrjestelmcn. Kia suosit
telee kcyntic valtuutetun Kia-jcl
leenmyyjcn/huoltokumppanin luona.

OYB070013L



Huolto

348

Jarru/kytkinneste

Kcytc vain suositeltua jarrunes-
tettc. (Katso kohta "Suositellut voi-
teluaineet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)

Clc koskaan sekoita erityyppisic 
nesteitc.

VAROITUS
Jarru-/kytkinnesteen menetys
Jos jarru/kytkinjcrjestelmccn tcytyy 
lisctc usein nestettc, vie jcrjestelmc 
tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee kcyntic val-
tuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
jarru-/kytkinneste
Kun jarru/kytkinnestettc lisctccn, 
kcsittele sitc varovaisesti. Clc anna 
sitc pccstc silmiin. Jos jarru-/kyt-
kinnestettc joutuu silmiin, huuhtele 
heti runsaalla mccrcllc puhdasta 
hanavettc. Anna lcckcrin tarkastaa 
silmcsi mahdollisimman pian.

HUOMIO
Clc anna jarru/kytkinnesteen joutua 
kosketuksiin auton maalipinnan 
kanssa, koska se vaurioittaa maalia. 
Jarru/kytkinnestettc, joka on ollut 
pitempccn ilman vaikutuksen alai-
sena, ei koskaan saa kcyttcc, koska 
sen laatua ei voi taata. Se tcytyy 
hcvittcc asianmukaisesti. Clc liscc 

vccrcc nestettc. Muutama pisara 
mineraaliuljyc, kuten moottoriuljyc, 
jarru/kytkinjcrjestelmcssc, voi 
vahingoittaa sen osia.

HUOMIO
Ajoneuvosi parhaan jarru- ja ABS / 
ESC-suorituskyvyn yllcpitcmiseksi, 
kcytc aitoa, Kian mccrittelemcc jar-
ruuljyc. (Luokitus: SAE J1704 DOT4 
LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 
DOT-4)
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Huolto Clykkccn manuaalivaihteiston (iMT) kcyttuneste

Clykkccn manuaalivaihteiston 
(iMT) kcyttuneste (jos kuuluu 
varustukseen)

Tarkis ta clykkccn manuaalivaih
teiston (iMT) kcyttunesteen taso

Normaaliajo-oloissa kcyttunesteen 
taso ei laske nopeasti.

Uljyn kulutus saattaa kuitenkin kas
vaa auton ajomatkan myutc ja 
kcyttulaitteeseen liittyvien osien 
vuodot voivat kasvattaa iMT-jcrjes
telmcn kcyttunesteen kulutusta. 
Tarkista sccnnullisesti, ettc iMT-
jcrjestelmcn kcyttunesteen taso on 
MIN- ja MAX-merkkien vclissc.

Jos uljyn taso on MIN-merkin ala
puolella, vie auto ammattilaisen tar
kastukseen korjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Kcytc vain mccritettyc iMT-jcrjes
telmcn kcyttunestettc. (Katso 
kohta "Suositellut voiteluaineet ja 

tilavuudet" sivulla 9-7.) Clc koskaan 
sekoita erityyppisic nesteitc.

HUO MAA
iMT-jcrjestelmcn kcyttunestettc 
hcvicc
Jos iMT-jcrjestelmccn tcytyy lisctc 
usein nestettc, vie jcrjestelmc tar
kastettavaksi ammattikorjaamoon.
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa
nin luona.

HUO MAA
iMT-jcrjestelmcn kcyttuneste
Kun vaihdat ja liscct iMT-jcrjestel
mcn kcyttunestettc, kcsittele sitc 
varovaisesti.
Clc anna sitc pccstc silmiin.
Jos iMT-jcrjestelmcn kcyttunes
tettc joutuu silmiin, huuhtele heti 
runsaalla puhtaalla hanavedellc.
Anna lcckcrin tarkastaa silmcsi 
mahdollisimman pian.

HUO MIO
Clc pccstc iMT-jcrjestelmcn kcyt
tunestettc auton maalipinnalle, 
koska se vaurioittaa maalia.
Jos iMT-jcrjestelmcn kcyttuneste 
on ollut pitkccn alttiina ilmalle, sitc 
ei saa koskaan kcyttcc, koska sen 
laatua ei voi taata. Se tcytyy hcvit
tcc asianmukaisesti.

OCDMH079405L



Huolto

368

Pesulaitteen neste

Clc liscc vccrcc nestettc. Jo muu
tama pisara iMT-jcrjestelmcn kcyt
tulaitteeseen pccssyttc 
moottoriuljyn tapaista mineraaliul
jyc voi vahingoittaa iMT-jcrjestel
mcn kcyttulaitteen osia.

Pesulaitteen neste

Pesunesteen mccrcn tarkastus

Sciliu on lcpikuultava, joten ncet 
tason nopeasti silmcilemcllc.

Tarkista nestepinta pesulaitteen 
sciliussc, ja liscc nestettc tarvit
taessa. Puhdasta vettc voidaan 
kcyttcc, jos pesunestettc ei ole 
saatavana. Kcytc kuitenkin jccty
mctuntc pesunestettc kylmissc 
ympcristuissc jcctymisen estcmi
seksi.

VAROITUS
Jcchdytysneste

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.

OYB070015L
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Huolto 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

Tarkista seisontajarrun liike laske
malla kuuluvien napsautusten 
mccrc, kun se vedetccn koko matka 
alkaen vapautetusta asennosta. 
Seisontajarrun pitcisi myus pystyc 
yksin pidcttcmccn autoa suhteelli
sen jyrkcssc rinteessc. Jos veto
matka on mccriteltyc suurempi tai 
pienempi, anna jcrjestelmc huollet
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Isku: 5~7 napsautusta  voimalla 20 
kg (44 lbs, 196 N).

OYB070016L
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Ilmanpuhdistin

Ilmanpuhdistin

Suodattimen vaihtaminen

Se tulee vaihtaa tarpeen mukaan, 
eikc sitc saa pestc.

Voit puhdistaa suodattimen tarkas
taessasi ilmanpuhdistinta.

Puhdista suodatin paineilmalla.
1. Irrota ilmansuodattimen kantta 

kiinni pitcvct klipsit, ja avaa kansi.

2. Pyyhi ilmansuodattimen kotelon 
siscpuoli.

3. Vaihda ilmansuodatin.

4. Lukitse kansi sen kiinnitysklip
seillc.

Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti.

Jos autoa kcytetccn erittcin pulyi
sillc tai hiekkaisilla alueilla, vaihda 
suodatin useammin kuin tavallisesti 
suositelluin vclein. (Katso kohta 
"Ajoitetut huollot" sivulla 8-12 .)

HU O MIO
Clc aja ilmanpuhdistimen ollessa 
poistettuna; tcmc johtaa mootto
rin liialliseen kulumiseen.
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.

OYB070018L

OYB070020L

OYB070021L
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Ilmastointilaitteen ilmansuoda
tin

Suodattimen tarkastus

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
vaihdettava huoltoaikataulun 
mukaisesti. Jos autoa kcytetccn 
pitkic aikoja ilmaltaan pahasti saas
tuneissa 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 

pyscytin kummaltakin puolelta.

2. Kun hansikaslokero on avoinna, 
vedc tukikiinnikkeestc (1).

3. Irrota ilmastointilaitteen suodat
timen kansi painamalla kannen 
oikealla puolella olevaa lukkoa.

4. Vaihda ilmastointilaitteen ilman
suodatin.

OYB070022L

OYB070023L

OYB070024L

OJA070096
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5. Kokoa purkamiseen nchden kccn-
teisessc jcrjestyksessc.

HUOMAA
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen 
ilmansuodatinta, asenna se oikein. 
Muuten jcrjestelmc saattaa tuottaa 
melua ja suodattimen tehokkuus voi 
heikentyc.

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-

1JBA5122
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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.

HU O MIO
Jotta estetccn pyyhkijuiden varsien 
tai muiden komponenttien vaurioi
tuminen, clc yritc siirtcc pyyhkijuitc 
kcsin.

HU O MIO
Muiden kuin mccritettyjen pyyhki
jcnsulkien kcyttu voi aiheuttaa 
pyyhkijuiden toimintahciriun ja 
vikaantumisen.

Tuulilasin pyyhkijcnsulka

Tyyppi A
1. Nosta pyyhkijcnsulat ja kccnnc 

niiden kokonaisuutta hieman pal
jastaaksesi muovisen kiinni
tysklipsin.

HUO MIO
Clc anna pyyhkijcn varren osua tuu
lilasiin, koska se voi aiheuttaa tuuli
lasiin iskelmcn tai halkeaman.

2. Purista klipsic yhteen ja liu uta 
pyyhkijcyksikkuc alaspcin.

ODEEV098013NR

ODEEV098014NR
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3. Nosta se pois varresta.
4. Asenna sulkarakenne irrotukseen 

nchden pcinvastaisessa jcrjestyk
sessc.

Tyyppi B
1. Nosta pyyhkijcn varsi.

HU O MIO
Clc anna pyyhkijcn varren osua tuu
lilasiin, koska se voi aiheuttaa tuuli
lasiin iskelmcn tai halkeaman.

2. Nosta pyyhkijcnsulan klipsic (1) 
ylus. Vedc sitten sulkarakennetta 
(2) alaspcin ja irrota se.

3. Asenna uusi pyyhinkokonaisuus.

Takaikkunan pyyhkimen sulka
1. Nosta pyyhkijcn vartta (1) ja vedc 

pyyhkijcnsulan rakenne ulos.

ODEEV098015NR

OYB070141L

ODEEV098016NR

ODEEV098017NR

OJA070131
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2. Asenna uusi sulkarakenne asetta
malla sen keskiosa pyyhkijcnvar
ren koloon niin, ettc se napsahtaa 
paikoilleen.

3. Varmista, ettc sulkarakenne on 
tiukasti paikoillaan yrittcmcllc 
vetcc sitc kevyesti.

Estccksesi pyyhkijcnvarren tai mui
den osien vaurioitumisen, pyydc 
ammattikorjaamoa vaihtamaan 
pyyhkijcnsulan. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleenmyy
jcn/huoltokumppanin luona.

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.

HUO MAA
Alunperin asennettu akku on huol
tovapaa. Jos auton akun sivussa on 
merkintc LOWER ja UPPER, voit tar
kistaa elektrolyytin tason. Elektro
lyytin tason pitcisi olla LOWER ja 
UPPER -merkinncn vclissc. Jos 
elektrolyytin taso on alhainen, siihen 
pitcc lisctc tislattua (demineralisoi
tua) vettc (Clc koskaan liscc rikki

OJA070132
OYB070025L
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happoa tai muuta elektrolyyttic). 
Kun tcytct akkua, clc roiskuta vettc 
akulle ja sen vieressc oleville osille. 
Clc myuskccn ylitcytc akkukennoja. 
Se voi aiheuttaa muiden osien kor-
roosion. Varmista tcytun jclkeen, 
ettc kiristct kennojen korkit kun-
nolla paikalleen. Ota yhteyttc 
ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin 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 rcjchtcc 
syttyessccn.
Pidc akut poissa lasten ulot-
tuvilta, koska ne siscltcvct 
erittcin syuvyttcvcc RIKKI-

HAPPOA. Vcltc akkuhapon pccsyc 
iholle, silmiin, vaatteisiin tai maali-
pintoihin.

Jos elektrolyyttic joutuu sil-
miisi, huuhtele silmicsi puh-
taalla vedellc vchintccn 15 

minuuttia ja hakeudu vclittumcsti 
lcckcrin hoitoon. Jos elektrolyyttic 
joutuu ihollesi, pese kosketuspinta 
perusteellisesti. Jos tunnet kipua tai 

polttavaa tunnetta, hakeudu vclit-
tumcsti lcckcrin hoitoon.

Kcytc silmiensuojainta, kun 
lataat akkua tai tyuskentelet 
sen lchellc. Varmista aina 

sopiva ilmanvaihto kun tyuskente-
let suljetussa tilassa.

Vccrin hcvitetty paristo voi 
olla haitallinen ympcristulle ja 
ihmisten terveydelle. Hcvitc 

akku paikallisen lainsccdcnnun ja 
mccrcysten mukaisesti.

Akku siscltcc lyijyc. Clc hcvitc 
sitc sen kcyttuajan pcctyt-
tyc. Ota yhteyttc ammatti-

korjaamoon. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Kun nostat muovikuorista akkua, 
liiallinen paine kuoreen voi aiheut-
taa akkuhapon vuotamisen ja joh-
taa henkiluvahinkoon. Nosta 
akkunostimella tai kcsillc vastak-
kaisista kulmista kiinni pitcen.
Clc koskaan yritc ladata akkua, kun 
akkukaapelit ovat kiinnitettync.
Schkuinen sytytysjcrjestelmc 
kcyttcc suurjcnnitettc. Clc kos-
kaan kosketa ncitc osia moottorin 
ollessa kcynnissc tai jos sytytys 
on pccllc.

Yllc olevien varoitusten noudatta-
matta jcttcminen voi johtaa vakaviin 
henkiluvahinkoihin tai kuolemaan.
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HUOMIO
Kun et kcytc autoa pitkccn aikaan 
matalan lcmputilan alueella, irrota 
akku ja scilytc se sisctiloissa.
Lataa akku aina tcyteen estcck-
sesi akun kuoren vauriot kylmissc 
lcmputiloissa.
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. AGM90L-DIN : Kian antama akun 
mallinimi

2. 90Ah(20HR) : Nimelliskapasiteetti 
(ampeeritunteina)

3. 170RC : Sciliun nimellistilavuus 
(kohdassa min.)

4. 12 V: nimellisjcnnite
5. 850CCA (SAE) : SAE-kylmctesti-

virta ampeereina
6. 680A : 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 suu-
ren schkukuorman takia auton kcy-
tun aikana, lataa OUM074113L 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 pcckytkin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun 

miinusnavasta.

OUM074113L
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3. Irrota positiivinen liitin akun 
plusnavasta.

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.
Akkuun liittyvct toimenpiteet on 
suositeltavaa antaa ammattikor-
jaamon tehtcvcksi. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Pidc akku poissa vedestc tai 
muista nesteistc.
Kcytc oman turvallisuutesi vuoksi 
ammattikorjaamon varaosia. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.

Nollauskohteet

Jotkin toiminnot on nollattava, kun 
akku on purkautunut tai se on irro-
tettu.

Ikkunan automaattinen nosto/lasku
Kattoluukku
Osamatkamittari
Ilmastointilaite
Audio

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. Kylmct renkaat  
tarkoittavat, ettc autolla ei ole 
ajettu vchintccn kolmeen tuntiin tai 
on ajettu alle 1,6 km (1 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 
9-4 .
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Kaikki tiedot (koot ja ilmanpaineet) 
luytyvct kuljettajan puolen keskipi-
lariin kiinnitetystc merkinncstc.

VAROITUS
Renkaiden vajaatcyttu
Vakava vajaatcyttu (70 kPa (10 psi) 
tai enemmcn) voi johtaa vakavaan 
kuumentumiseen, mistc seuraa ren-
kaiden puhkeamisia, kudosten irtoa-
mista ja muita renkaan vikoja. 
Ncistc voi aiheutua auton hallinnan 
menetys, mikc johtaa vakaviin vam-
moihin tai kuolemaan. Riski on huo-
mattavasti suurempi kuumina 
pcivinc ja kun ajetaan pitkic matkoja 
suurilla nopeuksilla.

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 sccdc ren-
gaspaineita pccstcmcllc ilmaa 
pois lcmpimistc renkaista, tai ren-
kaista tulee vajaatcytetyt.
Asenna tcyttuventtiilin korkit 
takaisin paikoilleen. Ilman venttiilin 
korkkia lika ja kosteus voivat 
pccstc venttiiliin ja aiheuttaa 
ilmavuotoja. Jos venttiilin korkki 
puuttuu, asenna uusi mahdolli-
simman pian.

VAROITUS
Renkaiden tcyttu
Ylitcyttu tai vajaatcyttu voi lyhen-
tcc renkaan kcyttuikcc, vaikuttaa 
haitallisesti auton kcsittelyyn ja 
aiheuttaa ckillisen renkaan pettcmi-
sen. Tcstc voi seurata auton hallin-

OUB071018
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nan menetys ja mahdollinen 
loukkaantuminen.

HUOMIO
Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:

Tarkista rengaspaineet, kun ren-
kaat ovat kylmct. (Kun auto on 
ollut pysckuitync vchintccn kolme 
tuntia tai sillc on ajettu enintccn 
1,6 km (1 maili) liikkeelle lchdun 
jclkeen.)
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.

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.

Tarkista renkaiden tcyttupaine, kun 
renkaat ovat kylmct. Tcmc tarkoit-
taa, ettc auto on ollut paikallaan 
vchintccn kolme tuntia tai sillc on 
ajettu VAROITUS enintccn 1,6 km (1 
maili).

Poista venttiilin korkki renkaan 
venttiilistc. Paina rengaspainemitta-
ria tiukasti venttiilic vasten, jotta 
saat painelukeman. Jos kylmcn ren-
kaan tcyttupaine vastaa suositel-
tua renkaan painetta ja 
kuormitusmerkinncn tietoja, lisc-
scctuc ei tarvita. Jos paine on 
matala, liscc ilmaa kunnes saavute-
taan suositeltu paine.

Jos ylitcytct renkaan, poista siitc 
ilmaa painamalla renkaan venttiilin 
keskellc olevaa metallitankoa. Tar-
kista rengaspaine uudelleen rengas-
painemittarilla. Varmista, ettc 
asetat venttiiliin korkit takaisin 
venttiileihin. Ne estcvct lian ja kos-
teuden aiheuttamat ilmavuodot.

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 
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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.

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 9-4.

Tcysikokoinen varapyurc (vain autot, 
joissa ei ole TPMS-jcrjestelmcc)

Ilman vararengasta

OYB070143L

OJA070097
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Suunnatut renkaat (jos kuuluu varus-
teisiin)

Levyjarrujen palojen kuluminen on 
tarkastettava aina, kun renkaita 
kierrctetccn.

HUOMAA
Kierrctc vyurenkaita, joilla on epc-
symmetrinen kulutuspintakuvio vain 
edestc taakse clckc oikealta puo-
lelta vasemmalle puolelle.

VAROITUS
Clc kcytc pienikokoista varapyu-
rcc (jos kuuluu varustukseen) 
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.

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

OYB070142L

OUM076204L
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Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisen ilmaisin (A) tulee nckyviin 
tasaisena nauhana uran poikki. 
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:

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.
Muiden kuin suositellun kokoisten 
renkaiden ja pyurien kcyttu voi 
aiheuttaa epctavallisia kcsittelyo-
minaisuuksia ja huonoa auton hal-
lintaa, mikc voi aiheuttaa vakavan 
onnettomuuden.
Vanteet, jotka eivct tcytc Kian 
vaatimuksia, saattavat asettua 
huonosti ja aiheuttaa ajoneuvon 
vaurioitumisen tai epcvakaan 
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kcsittelyn ja ajoneuvon hallinnan 
huononemisen.
ABS toimii vertaamalla vanteiden 
nopeutta. Renkaan koko vaikuttaa 
pyurcn nopeuteen. Kun renkaat 
vaihdetaan, jokaisen neljcstc ren-
kaasta on oltava samaa kokoa 
kuin auton mukana alun perin toi-
mitetut renkaat. Erikokoisten 
renkaiden kcyttcmisestc voi seu-
rata, ettc ABS (lukkiutumaton jar-
rujcrjestelmc) ja ESC (schkuinen 
ajovakauden hallinta) toimivat 
epcsccnnullisesti.
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 vaikut-
taa vakavasti autosi hallittavuu-
teen.

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.

Pyurcn vaihtaminen

Jos jostain syystc vaihdat vanteita, 
niin varmista, ettc uudet vanteet 
vastaavat alkupercisic tehdasvan-
teita lcpimittansa, kehcn leveyden 
ja offsetin osalta.

VAROITUS
Vccrcn kokoinen rengas voi lyhen-
tcc vanteen ja laakerien kcyttuikcc 
sekc vaikuttaa haitallisesti jarru-
tus- ja pyschtymisominaisuuksin, 
ohjausominaisuuksin, maavaraan, 
korin ja renkaan vclistykseen, lumi-
ketjujen vclistykseen, nopeus- ja 
matkamittarin kalibrointiin, ajovalo-
jen tchtcykseen ja puskurin korkeu-
teen.

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.
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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.

Kun uudet renkaat asennetaan niin 
varmista, ettc ne tasapainotetaan. 
Tcmc parantaa auton ajomuka-
vuutta ja renkaiden kestoikcc. 
Liscksi renkaat on aina tasapaino-
tettava uudelleen, jos ne irrotetaan 
autosta.

Renkaan sivun merkinnct

Ncmc tiedot tunnistavat ja kuvaavat 
renkaan perusominaispiirteet ja 
siscltcvct myus renkaan tunniste-
numeron (TIN) turvallisuusstandar-
disertifiointia varten. TIN:ic voidaan 
kcyttcc tunnistamaan rengas takai-
sinkutsun sattuessa.

1. Valmistaja tai mallinimi

Valmistajan tai merkin nimi on 
nckyvissc.

2. Renkaiden kokomerkintc

Renkaan kokomerkintc on renkaan 
sivulla. Tarvitset ncitc tietoja kun 
valitset korvaavia renkaita ajoneu-
voosi. Seuraavassa kuvataan, mitc 
rengaskokomerkinncn kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.

Esimerkki renkaan kokomerkin-
ncstc:

(Tcmc merkintc on vain esimerkki, 
oma rengaskokomerkintcsi voi vaih-
della autosta riippuen.)

P235/55R19 108T

P - Sovellettava ajoneuvotyyppi 
(etuliitteellc "P  merkityt renkaat on 
tarkoitettu henkiluautoihin tai 
kevyihin kuorma-autoihin; kaikilla 
renkailla ei kuitenkaan ole tctc mer-
kintcc).

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.

OJF085008L
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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.

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 valmis-
tettu vuoden 2020 viikolla 16.

VAROITUS
Renkaiden ikc
Renkaat heikkenevct ajan mittaan, 
vaikka niitc ei kcytettcisi.
Jcljellc olevan kulutuspinnan mcc-
rcstc riippumatta suosittelemme 
renkaiden vaihtoa kuuden (6) vuo-
den normaalin kcytun jclkeen. Kuu-
man ilmaston tai jatkuvan raskaan 
kuormituksen aiheuttama lcmpu voi 
nopeuttaa renkaiden vanhentu-
mista. Tcmcn varoituksen huo-

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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miotta jcttcminen voi aiheuttaa 
ckillisen renkaan pettcmisen, mistc 
voi seurata auton hallinnan menetys 
ja onnettomuus, josta aiheutuu 
vakava loukkaantuminen tai kuo-
lema.

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 suositellut 
tcyttupaineet renkaiden ja kuor-
mauksen tietomerkinncstc.

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.

7. Yhtencinen renkaan laadun luo-
kittelu

Laatuluokitus, jos merkitty, on ren-
kaan sivuseincmcssc renkaan olan 
ja sen suurimman leveyden vclillc.

Esimerkiksi: KULUTUSPINNAN 
KULUMINEN 200 PITOLUOKKA AA 
LCMPUTILA 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-
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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.

VAROITUS
Renkaan lcmputila
Renkaan lcmputilaluokka on mccri-
tetty renkaalle, joka on tcytetty 
oikein ja jota ei ylikuormiteta. Liian 
suuri nopeus, vajaatcyttu tai liialli-
nen kuormitus, joko erikseen tai 
yhdessc, voivat aiheuttaa lcmpene-
mistc ja mahdollisen renkaan ckilli-
sen pettcmisen. Tcstc voi seurata 

auton hallinnan menetys ja vakava 
vamma tai kuolema.

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 
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Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump-
panin luona.
Estccksesi rengasvaurioita, tar-
kista renkaiden kunto ja paine 
aina 3 000 km (1 900 mailin) 
vclein.

HUOMIO
Rengasvaurioita ei ole helppo tun-
nistaa omin silmin. Mutta, jos 
huomaat pienimmcnkin viittauk-
sen rengasvaurioon, vaikket ncki-
sikccn 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.

Sulakkeet

Sulan tyyppi

Rasiamalli

Monisulake

BFT

* Vasen puoli : Normaali Oikea puoli : 
Palanut

Auton schkujcrjestelmc on suojattu 
ylikuormalta sulakkeiden avulla.

Autossa on 2 (tai 3) sulakepaneelia, 
yksi on kuljettajan puolen sivupa-

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

ODEEV098079NR
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neelissa, loput ovat moottoritilassa 
akun lchellc.

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 vaihtoa, 
irrota akun negatiivisen navan kaa-
peli.

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.

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. Se voi 
aiheuttaa pahoja vaurioita johdo-
tukseen ja mahdollisen tulipalon.
Clc muuta tai liscc liitcnncisic 
mielivaltaisesti ajoneuvon schku-
johdotukseen.

HUOMIO
Clc kcytc ruuvitalttaa tai muuta 
metalliesinettc sulakkeiden poista-
miseen, koska se voi aiheuttaa oiko-
sulun ja vahingoittaa jcrjestelmcc.

HUOMAA
Kun vaihdat sulaketta, kccnnc 
sytytys "POIS PCCLTC , sammuta 
kaikki schkulaitteet ja poista akun 
(-) navan liitin.
Sulake-/relepaneelin todellinen 
merkintc voi poiketa varuste-
tuista osista.

HUOMIO
Kun vaihdat palanutta sulaketta 
tai relettc uuteen varmista, ettc 
uusi sulake tai rele kiinnittyy tiu-
kasti kiinnikkeisiin. Epctcydelli-
sesti kiinnittyvc sulake tai rele voi 
aiheuttaa vaurioita auton johdo-
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tukselle ja schkujcrjestelmille sekc 
mahdollisen tulipalon.
Clc irrota pulteilla tai muttereilla 
kiinnitettyjc sulakkeita, releitc ja 
koteloita. Sulakkeet, releet ja 
akkusulakkeet saattavat olla kiinni 
epctcydellisesti, josta voi seurata 
tulipalo. Jos pulteilla tai mutte-
reilla kiinnitetyt sulakkeet, releet 
ja liittimet 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 kontaktipintojen 
vikaantumisen ja jcrjestelmcn vir-
hetoiminnan.
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.
Jos kytket vaijerin suoraan taka-
valoon tai vaihdat polttimon, jonka 
kapasiteetti ylittcc percvaunujen 
jne., sccnnellyn kapasiteetin, 
siscinen liitoskappale voi palaa.

HUOMIO
Tarkista silmcmccrcisesti akun 
korkki varmistaaksesi, ettc se on 
kunnolla kiinni. Jos akun korkki ei ole 

kunnolla kiinni, jcrjestelmccn voi 
pccstc kosteutta ja vaurioittaa sch-
kukomponentteja.

HUOMAA
Satunnainen johdotus on kielletty 
jclkiasennettujen laitteiden asen-
nuksen yhteydessc
Satunnainen johdotus ajoneuvossa 
voi aiheuttaa vaaratilanteita ajo-
neuvon vioittumisen ja toimintaky-
vyn vaurioiden vuoksi.
Satunnainen johdotus, etenkin tie-
toviihdejcrjestelmcn tai varkauden 
hclytysjcrjestelmcn, moottorin 
kauko-ohjauksen, autopuhelimen tai 
radion jclkiasennuksen yhteydessc, 
voi vahingoittaa ajoneuvoa tai 
aiheuttaa tulipalon.

HUOMAA
Muuntaminen kielletty
Clc yritc muuntaa ajoneuvoa millccn 
tavalla. Se on laitonta ja voi vaikut-
taa ajoneuvon suorituskykyyn, kes-
toikccn ja turvallisuuteen. Takuu ei 
myuskccn kata muuntamisen aihe-
uttamia ongelmia.
Ole tietoinen turvallisuusongelmista, 
jotka aiheutuvat ajoneuvon muun-
tamisesta luvattomilla schkulait-
teilla (lamppu, musta laatikko, 
schkulaitteet, diagnostiikkalaite, 
viestintclaite jne.). Se voi aiheuttaa 
ajoneuvon toimintahciriuitc, johdo-
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tusvaurioita, akun purkautumisen, 
liittimien vaurioita tai tulipalon.

HU O MAA
Varotoimet ikkunoiden scvyttcmi
sen yh teydessc
Ikkunoiden scvytys (erityisesti 
metallikalvon kcyttu) voi aiheuttaa 
hciriuitc viestinncssc tai radiovas
taanotossa ja toimintahciriuitc 
automaattisessa valaistusjcrjestel
mcssc ajoneuvon siscisen valaistuk
sen liiallisen muuttumisen takia. 
Kcytetty liuos saattaa myus valua 
schkulaitteisiin, aiheuttaen hciriuitc 
ja vikoja.

Siscpaneelin sulakkeen vaihtami
nen
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 sulaketta.

Jos ajovalot tai takavalot, jarruvalot, 
kattovalaisimet, pcivcajovalot (DRL) 
eivct toimi ja sulakkeet ovat kun
nossa, tarkista moottoritilassa oleva 
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sulakepaneeli. Jos sulake on palanut, 
se on vaihdettava.

Muistin sulake

Ajoneuvo on varustettu muistin 
sulakkeella akun tyhjenemisen estc
miseksi, jos ajoneuvo on pysckui
tync, eikc sitc kcytetc pitkccn 
aikaan. Noudata seuraavia menet
telytapoja ennen ajoneuvon pitkcai
kaista pysckuimistc.
1. Sammuta moottori.
2. Sammuta ajo- ja takavalot.
3. Avaa kuljettajan puoleisen panee

lin kansi ja vedc muistin sulake 
ylus.

HU O MAA
Jos sulakepaneelin muistin sulake 
vedetccn ylus, varoitusccni, 
ccnentoisto, kello ja siscvalot jne., 
eivct toimi. Jotkut laitteet on nol
lattava sulakkeen takaisin asetta
misen jclkeen. Katso kohta "Akku" 
sivulla 8-43.

Vaikka muistin sulake on ulos 
vedettync, akku voi tyhjentyc 
ajovalojen tai muiden schkulait
teiden jccdessc pcclle.

Moottoritilan sulakkeiden vaihta
minen
1. Kccnnc virta-avain ja kaikki muut 

kytkimet pois-asentoon.
2. Poista sulakepaneelin kansi paina

malla kielekettc ja vetcmcllc kansi 
ylus. Kun irrotat terctyyppisen 
sulakkeen, poista se kcyttcmcllc 
sulakkeiden vaihtamiseen suunni
teltua pidikettc, joka luytyy 
moottoritilan sulakerasiassa. 
Poistamisen jclkeen, aseta tilalle 
samansuuruinen sulake turvalli
sesti.

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
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tuu tiukasti pidikkeisiin. Jos se 
sopii paikalleen luyscsti, ota 
yh teys ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kccntymistc valtuu
tetun Kia-jclleenmyyjcn/huolto
kumppanin puoleen.

HU O MIO
Tarkastettuasi moottoritilan sula
kepaneelin, aseta sulakepaneelin 
kansi tiukasti kiinni, kunnes kuulet 
napsahtavan ccnen.
Jos et tee niin, vesi voi aiheuttaa 
sch kujcrjestelmcn vikoja.

Monisulake

Jos monisulake on palanut, se on 
poistettava seuraavasti:
1. Irrota akun negatiivisen navan 

kaapeli.
2. Poista kuvassa esitetyt mutterit.
3. Vaihda sulake uuteen, nimellisar

voltaan samanlaiseen sulakkee
seen.

4. Kiinnitc irrotukseen nchden pcin
vastaisessa jcrjestyksessc.

HU O MAA
Jos monisulake on palanut, ota 
yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee kccntymistc valtuute
tun Kia-jclleenmyyjcn/huoltokump
panin puoleen.

Sulake-/relepaneelin kuvaus

Kuljettajan puolen sulakepaneeli

Moottoritilan sulakepaneeli

OYB070029L
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Moottoritilan sulakepaneeli 
(Smartstream G1.0 T-GDi PTC vain 

lcmmitin)

Sulake-/relepaneelin kansissa on 
sulake-/relemerkintc, jossa kuvail-
laan sulakkeen/releen nimi ja kapa-
siteetti.

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
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Kojelauta (Kuljettajan puolen sulakepaneeli)

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

20 A
Takaluukun lukituksen avausrele, takalukituksen rele, oven luki-
tuksen/lukituksen avauksen rele

20 A Virtalchtu

25 A Kuljettajan schkuikkunan turvamoduuli

15 A Jarruvalojen schkumoduuli

15 A BCM (korin ohjausyksikku), SLM-yksikku

20 A Savukkeensytytin

10 A
Kuljettajan schkutoiminen ulkopeili, matkustajan schkutoiminen 
ulkopeili, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, ECM (moottorin 
ohjausyksikku)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

10 A BCM (Korin ohjausmoduuli)

25 A Schkuikkunan pcckytkin, matkustajan schkuikkunan kytkin (LHD)

20 A Etuistuimen lcmmittimen ohjausyksikku

10 A DLR (pcivcajovalot) rele

7,5 A
ECM (moottorin ohjausmoduuli), moottoritilan kytkentclohko 
(kcynnistysrele), sytytyslohko ja kytkimen kytkin, vaihteiston 
alueen kytkin, murtohclytinrele, clyavaimen ohjausmoduuli

7,5 A
Ajovalot vasenpuoleinen kahva, rekisterikilven valo, takayhdistel-
mcvalo (IN/OUT) vasenpuoleinen kahva, ILL (+)

10 A

BCM (Korin ohjausmoduuli), Turmcystyynyn kytkin, Etukonsolin 
kytkin, Etututka, Kaistallapysymisavustaja-yksikku (Viiva), 
Sokean pisteen turmcysvaroitus-yksikku (Vasemmanpuoleinen/
oikeanpuoleinen kahva

15 A
Moottoritilan kytkentclohko (peruutusvalon kytkin), vaihteiston 
alueen kytkin, TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), kytkimen anturi, 
jarruvalokytkin, schkuinen ohjaussyksikku

25 A Schkuikkunan pcckytkin, matkustajan schkuikkunan kytkin (RHD)

10 A Schkutoimisen ulkopelin kytkin

10 A Takasumuvalon rele

15 A Kellon jousi

POWER
OUTLET
SAFETY

STOP
LAMP

2

RH

1

RH

MODULE
2

T

LH

RR
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7,5 A
Ajovalot vasenpuoleinen kahva, rekisterikilven valo, takayhdistel-
mcvalo (IN/OUT) vasenpuoleinen kahva

7,5 A

Etuistuimen lcmmittimen ohjausyksikku, Audio, Audio/Video & 
Navigaatio pccyksikku, ajovalojen tasauslaitteen kytkin, oikea/
vasen, ajovalo vasen/oikea, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, 
schkukromipeili, turvatyynyn kytkin, DC-DC -muunnin, kellojousi, 
automaattivaihteiston vaihtovivun merkkivalo

7,5 A
Data Link-liitin, ABS/ESC (Schkuinen ajovakauden hallinta) -
ohjausmoduuli

10 A Clyavaimen ohjausmoduuli, jarruvalokytkin

15 A Vara

15 A Etusumuvalon rele

7,5 A
Moottoritilan kytkentclohko (ilmastointilaitteen puhaltimen rele) 
bensiinin kytkentclohko (PTC-lcmmittimen rele), ilmastointilait-
teen ohjausyksikku

10 A
Etuistuimen lcmmittimen ohjausyksikku (ajovalon LO-rele, ajova-
lon HI-rele), etuistuimen lcmmittimen ohjausyksikku, BCM (korin 
ohjausyksikku)

10 A CVVD (jatkuvascctuinen venttiilin kesto) -toimilaite

10 A
ECM (Moottorin ohjausmoduuli)/PCM (Voimansiirron ohjausmo-
duuli)

15 A Kattoikkunan moottori

10 A Ajonestojcrjestelmcn moduuli

10 A Keskuslukitusavain, keskipaneelin kytkin, data link -liitin.

10 A Vara

7,5 A
SLM -yksikku, BCM (korin ohjausyksikku), clyavaimen ohjausmo-
duuli

10 A Clyavaimen ohjausmoduuli, ajonestomoduuli, BSA-ohjausmoduuli

10 A SRS (tcydentcvc turvajcrjestelmc) ohjausyksikku

7,5 A BCM (korin ohjausyksikku), SLM-yksikku

25 A Clyavaimen ohjausmoduuli

7,5 A Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

15 A Monitoimikytkin, takapyyhkimen moottori, takapyyhkimen rele

25 A
Monitoimikytkin, takapyyhkimen moottori, moottoritilan kytken-
tclohko (pyyhkijcn LO-rele)

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

LH

MODULE
3

3

BRAKE
SWITCH

SPARE
FRT

A/C
1

MODULE
5

S

E

MODULE
6

SPARE

MODULE
4

SMART
KEY

MODULE
1

SMART
KEY

A/C
2



67

8

8

Huolto Sulakkeet

10 A

Virtalchdun rele, BCM (korin ohjausyksikku), SLM-yksikku, Audio, 
Audio/Video & Navigaatio pccyksikku, DC-DC-muunnin, USB-
latausliitin, schkutoimisen ulkotaustapeilin kytkin, clyavaimen 
ohjausmoduuli

20 A Vara

7,5 A Mittaristo

7,5 A Mittaristo

7,5 A MDPS (Moottorikcyttuinen ohjaustehostin)

20 A DC-DC-muunnin, Audio, Audio / Video- ja navigointipccyksikku

10 A

Kattovalaisimen rele, Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, Auto-
maattinen valo- ja valokuva-anturi, BCM (Korin ohjausmoduuli), 
Mittaristo, Sadetunnistin, SLM-yksikku, Hansikaslokeron lamppu, 
Tavaratilan lamppu, Siscvalo, Yleiskonsolin valaisin, Etu-meikki-
lamppu vasemmanpuoleinen kahva/oikeanpuoleinen kahva

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

ACC

SPARE

IND

CLUSTER

1
2

AUDIO
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Moottoritilan sulakepaneeli
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Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV)

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

80 A MDPS (Moottorikcyttuinen ohjaustehostin)

150 A Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEENPOISTO

10 A
Pyyhkijcn LO rele, etupyyhkijcn moottori, monitoimikyt-
kin

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15 A
Ilmausohjauksen magneettiventtiili, uljyn ohjausventtiili 
#1/#2, happianturi (ylc/ala)

10 A
Ilm. rele, liitoslohko (Aliliitoslohko (jcchdytyspuhaltimen 2 
rele) RCV-ohjauksen magneettiventtiili, sccdettcvc uljy-
pumpun venttiili

15 A Polttoainepumpun rele

10 A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10 A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

10 A [Kevyt HEV] BSA-jcchdytyspuhallin

10 A [Kevyt HEV] BSA-ohjausmoduuli

10 A
[With Mild HEV] Hybridikcynnistin ja generaattorimoot-
tori

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

20 A Sytytyspuola #1, #2, #3

10 A Peruutusvalokytkin

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

40 A ABS/ ESC (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

40 A ABS/ ESC (schkuinen vakaudenscctu) ohjausyksikku

40 A Ilmastoinnin puhaltimen rele

1

ALT

E5

E3

E4

E6

RH

LH

BATTERY
C/FAN

BATTERY
MANAGEMENT

MHSG

E9

E8

IGN
COIL

B/UP
LAMP
E7

1

2
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40 A
Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston 
rele)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, DRL 
1, TAKASUMU, ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KATTO-
VALO)

50 A

Kojetaulun liitcntclohko (sulake - TURVAIKKUNA SCH-
KUIKKUNA OIK. SCHKULCMMITIN, SCHKUIKKUNA VAS., 
TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, KATTOLUUKKU, AJO-
NESTO, CLYAVAIN, schkuikkunan rele)

40 A Virtalukko, PDM relekotelo (IG 2 rele), kcynnistysrele

60 A Aliliitoslohko (Jcchdytyspuhaltimen 2 rele)

40 A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

40 A [CBW] Schkuinen kytkinmoduuli

40 A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake - OVILUKKO, SUUNTA-
VILKKU, takavalon rele)[mild HEV] pccrele, Ccnimerkin 
rele

40 A Virtalukko, PDM relekotelo (IG1 rele, ACC-rele)

40 A Kojelaudan liitoskappale (Virtalchdun rele)

10 A Ilmastointilaitteen rele

20 A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

20 A Ajovalojen LO rele

20 A Ajovalojen HI rele

20 A Polttoainepumpun rele

15 A Varashclyttimen sireenin rele, ccnimerkin rele

15 A [CBW] Schkuinen kytkinmoduuli

10 A Akun anturi

30 A ENG E9, ENG E8, pccrele

40 A CVVD (jatkuvascctuinen venttiilin kesto) -toimilaite

40 A Clyvaihteen kcyttulaite

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

1

2

IG2
2

DCT1

E-CLUTCH1

DCT2
3

IG1
POWER
OUTLET

A/C
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Rele (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV)

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varashclyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkijcn HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkijcn LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

Kcynnistysrele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

Pccrele MINI

Ccnimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO

HI

LO

1

A/C
FUEL
PUMP

2

MAIN
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Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.2)

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

80 A MDPS (Moottorikcyttuinen ohjaustehostin)

150 A
Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEEN-
POISTO

10 A
Pyyhkijcn LO rele, etupyyhkijcn moottori, monitoimi-
kytkin

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15 A
Ilmausohjauksen magneettiventtiili, uljyn ohjausvent-
tiili #1/#2, happianturi (ylc/ala)

10 A
Jcchdytyspuhaltimen 1 rele, ilmastoinnin rele, etupyu-
rcn anturi, oikea, aliliitoslohko (jcchdytyspuhaltimen 2 
rele)

15 A Polttoainepumpun rele, suutin 1/2/3/4/5/6

10 A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10 A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

20 A Sytytyskela #1/#2/#3

10 A Peruutusvalokytkin

15 A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

40 A
ABS (Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc) /ESC (Schkuinen 
ajovakauden hallinta) -ohjausmoduuli

40 A
ABS (Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc) /ESC (Schkuinen 
ajovakauden hallinta) -ohjausmoduuli

40 A Ilmastointilaitteen puhaltimen rele

40 A
Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston 
rele)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, 
DRL 1, TAKASUMU, ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KAT-
TOVALO)

1

ALT

E5

E3

E4

E6

RH

LH

E9
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IGN
COIL

B/UP
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1

2
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50 A

Kojetaulun liitcntclohko (sulake - TURVAIKKUNA SCH-
KUIKKUNA OIK. SCHKULCMMITIN, SCHKUIKKUNA VAS., 
TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, KATTOLUUKKU, AJO-
NESTO, CLYAVAIN, schkuikkunan rele)

40 A
Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG2-
rele), kcynnistysrele

40 A
Jcchdytyspuhaltimen 1 rele, aliliitoslohko (jcchdytys-
puhaltimen 2 rele)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake (OVILUKKO, SUUNTA-
VILKKU, takavalon rele)

40 A
Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG1-
rele, ACC-rele)

40 A Kojelaudan liitoskappale (Virtalchdun rele)

10 A Ilmastointilaitteen rele

20 A Ajovalojen LO rele

20 A Ajovalojen HI rele

20 A Polttoainepumpun rele

15 A Varashclyttimen sireenin rele, ccnimerkin rele

10 A Akun anturi

30 A ENG E9, ENG E8, pccrele

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

2

IG2

1

2

IG1

POWER
OUTLET

A/C

FUEL
PUMP

AMS
E1
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Rele (Smartstream G1.2)

Moottoritilan sulakepaneeli (bensiinimoottori) 1.4 MPI)

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varashclyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkijcn HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkijcn LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

Kcynnistysrele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

Pccrele MINI

Ccnimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

80 A MDPS (Moottorikcyttuinen ohjaustehostin)

150 A Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEENPOISTO

10 A Pyyhkijcn LO rele, etupyyhkijcn moottori, monitoimikytkin

15 A

Ilmausohjauksen magneettiventtiili, uljyn ohjausventtiili #1/#2, 
moottorin jcchdytysnesteen katkaisuventtiili, ilmast.rele, sccdet-
tcvc tulomagneettiventtiili ECM (moottorin ohjausyksikku)/PCM 
(voimansiirron ohjausmoduuli)

10 A
Jcchdytyspuhaltimen 1 rele, happianturi (ylc) , moottorin jcchdy-
tysnesteen katkaisuventtiili, etupyurcn anturi, oikea, aliliitoslohko 
(jcchdytyspuhaltimen 2 rele), sccdettcvc tulomagneettiventtiili

15 A
Polttoainepumpun rele, suutin 1/2/3/4/5/6, ECM (moottorin 
ohjausmoduuli), PCM (Voimansiirron ohjausmoduuli), uljyn ohjaus-
venttiili 1, 2, ilmausohjauksen magneettiventtiili

HI

LO

1

A/C
FUEL
PUMP

2

MAIN

1

ALT

E3

E4

E6
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10 A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10 A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

20 A Sytytyspuola #1, #2, #3, #4, Lcmmunvaihdin

10 A Varalampun kytkin

40 A
ABS (Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc) /ESC (Schkuinen ajovakau-
den hallinta) -ohjausmoduuli

40 A
ABS (Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc) /ESC (Schkuinen ajovakau-
den hallinta) -ohjausmoduuli

40 A Ilmastointilaitteen puhaltimen rele

40 A Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston rele)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, DRL 1, 
TAKASUMU, ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KATTOVALO)

50 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake - TURVAIKKUNA SCHKUIKKUNA OIK. 
SCHKULCMMITIN, SCHKUIKKUNA VAS., TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, 
KATTOLUUKKU, AJONESTO, CLYAVAIN, schkuikkunan rele)

40 A
Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG 2 rele), kcyn-
nistysrele

40 A Jcchdytyspuhaltimen 1 rele, aliliitoslohko (jcchdytyspuhaltimen 2 rele)

40 A
Kojetaulun liitcntclohko (sulake (OVILUKKO, SUUNTAVILKKU, takavalon 
rele)

40 A Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG1-rele, ACC-rele)

40 A Kojelaudan liitoskappale (Virtalchdun rele)

10 A Ilmastointilaitteen rele

20 A PCM (Voimansiirron ohjausmoduuli)

20 A Ajovalojen LO rele

20 A Ajovalojen HI rele

20 A Polttoainepumpun rele

15 A Varashclyttimen sireenin rele, ccnimerkin rele

15 A ECM (Moottorin ohjausmoduuli)/PCM (Voimansiirron ohjausmoduuli)

10 A Akun anturi

30 A Pccrele

Symboli
Sulakkeen 
nimellisarvo

Suojattu virtapiiri

RH

LH

IGN
COIL

B/UP
LAMP

1

2

1

2

IG2

1

3

IG1
POWER
OUTLET

A/C
T1

FUEL
PUMP

E2

AMS
E1
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Rele ((Bensiinimoottori) 1.0 MPI)

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varashclyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkijcn HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkijcn LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

Kcynnistysrele MICRO

Jcchdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

Pccrele MINI

Ccnimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO

HI

LO

1

A/C
FUEL
PUMP

2

MAIN
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Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV PTC lcmmitin vain)
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Polttimot

Varotoimet polttimon vaihdon 
yhteydessc

Hanki norminmukaiset polttimot 
hctctilanteiden varalle. Katso kohta 
"Polttimon teho" sivulla 9-3.

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 kccntymistc valtuutetun Kia-jcl-
leenmyyjcn/huoltokumppanin 
puoleen.
Monesti ajoneuvojen polttimoiden 
vaihtaminen on vaikeaa, koska ajo-
neuvosta on poistettava muita osia 
ennen kuin pccset kcsiksi poltti-
moon. Tcmc pctee erityisesti, jos 
joudut poistamaan ajovalon koko-
naan pccstcksesi kcsiksi polttimoon 
(polttimoihin). Ajovalon irrotus/
asennus voi aiheuttaa vahinkoja 
autolle.

HUOMIO
Jos valoja vaihtaessa kcytetccn 
epcaitoja osia tai ei standardin 
mukaisia polttimoita seurauk-
sena voi olla sulakekatkos ja toi-
mintahciriu sekc muita 
johdotusvaurioita.
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 schkujcr-
jestelmcn tasapainotuksen joh-
dosta

Normaalisti toimiva lamppu voi vclk-
kyc hetken ajan. Tcmc hetkellinen 
tapahtuma johtuu ajoneuvon sch-
kuisen ohjausjcrjestelmcn vakautu-
mistoiminnosta. Jos lampun 
toiminta palautuu nopeasti normaa-
litoimintaan, ajoneuvo ei vaadi huol-
toa.

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 lampun liitin pois-
tetaan virran alla olevasta lam-
pusta, sulakerasian elektroninen 
laite voi rekisteruidc sen toimin-
tahciriunc. Ncin ollen, lampun toi-
mintahciriu saattaa tallentua 
sulakerasiaan vikakoodina (DTC).
On normaalia, jos kcytussc oleva 
valo vclchtcc vcliaikaisesti. Koska 
tcmc tapahtuma johtuu ajoneu-
von elektronisen ohjauslaitteen 
vakautumistoiminnosta, jos 
lamppu syttyy normaalisti vcliai-
kaisen vclkkymisen jclkeen, ajo-
neuvossa ei ole mitccn vikaa.
Mutta, jos lamppu vclkkyy usein 
tai sammuu kokonaan, ajoneuvon 
elektroninen ohjauslaite voi olla 
vioittunut. Vie auto tclluin viipy-
mcttc tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee 
kcyntic valtuutetun Kia-jclleen-
myyjcn/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
On mahdollista, ettc havaitset kos-
teutta lamppujen siscllc autopesun 
tai sateessa ajamisen jclkeen. Se on 
lampun sisc- ja ulkopuolen lcmputi-
laeron aiheuttama luonnollinen 
ilmiu, eikc se tarkoita ongelmaa sen 
toiminnassa. Valaisimen siscllc oleva 
kosteus katoaa, jos ajetaan ajovalot 
pccllc; kosteuden poistumisaika voi 
kuitenkin vaihdella lampun koosta / 
sijainnista / kunnosta riippuen. Jos 
kosteutta jcc lampun sisclle, tarkis-
tuta ajoneuvo ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee kcyntic 
valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona.

Polttimon paikka (Edessc)

Ajovalo  tyyppi A

Ajovalo  tyyppi B

Ajovalo  tyyppi C

Sumuvalo - Tyyppi A

OYB070038L

OYB070039L

OYB070146L

OYB070147L
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Sumuvalo - Tyyppi B

Sumuvalo - Tyyppi C

D.R.L lamppu

1. Ajovalot (matala/korkea)
2. Karttavalo (LED -tyyppinen)
3. Etu-suuntavalon lamppu

4. Seisontavalo
5. Seisontavalot / pcivcajovalot (LED 

-tyyppinen)
6. Staattinen kaarrevalo
7. Sumuvalo (polttimo -tyyppinen)
8. Sumuvalo (LED -tyyppinen)
9. Pcivcajovalot (polttimo -tyyppi-

nen)

Polttimon paikka (Takana)

Takayhdistelmcvalo - Tyyppi A

Takayhdistelmcvalo - Tyyppi B

OYB070149L

OYB070150L

OYB070159L

OYB070043L

OYB070044L
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Rekisterikilven valo

Liscjarruvalo

1. Taka-suuntavalon lamppu (polt
timo -tyyppinen)

2. Peruutusvalo (polttimo -tyyppi
nen)

3. Jarru- ja takavalo (polttimo -
tyyppinen)

4. Takavalo (polttimo -tyyppinen)
5. Takasumuvalo (polttimo -tyyppi

nen)
6. Jarru- ja takavalo (LED -tyyppi

nen)
7. Takasumuvalo (LED -tyyppinen)
8. Rekisterikilven valo (polttimo -

tyyppinen)

9. Korkealle asennettu jarruvalo 
(polttimo -tyyppinen)

Polttimon paikka (sivussa)

Tyyppi A

Tyyppi B

1. Sivutoistolamppu (LED -tyyppi
nen)

2. Sivutoistolamppu (polttimo -
tyyppinen)

OYB070045L

OYB070046L

OYB076047

OYB076048



83

8

8

Huolto Polttimot

Ajovalojen (Lchi/pitkct) polttimon 
vaihto (Ajovalot  Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi 

kiertcmcllc vastapcivccn.
3. Irrota ajovalon polttimon kannan 

liitin.
4. Irrota ajovalon polttimon kiinni

tyslanka painamalla pccstc ja 
tyuntcmcllc sitc yluspcin.

5. Irrota polttimo ajovaloraken
teesta

6. Asenna uusi polttimo ajovaloon ja 
napsauta polttimon kiinnitys
lanka paikalleen kohdistamalla 
lanka polttimon uraan.

7. Kiinnitc ajovalon polttimon kan
nan liitin.

8. Asenna ajovalon polttimon kansi 
kiertcmcllc myutcpcivccn.

Ajovalon polttimo

VAROITUS
Halogeenipolttimot

Halogeenipolttimot siscltcvct pai
neistettua kaasua, joka aiheuttaa 
sinkoutuvia lasinkappaleita, jos 
polttimo rikkoutuu.
Kcsittele niitc aina varovasti ja 
vcltc naarmuja ja hioutumista. Jos 
polttimoissa on valo, vcltc koske
tusta nesteisiin. Clc koskaan kos
keta lasia paljaalla kcdellc. 
Rasvajccmct voivat aiheuttaa 
polttimon kuumenemisen ja rik
koutumisen, kun se syttyy.
Polttimoa saa kcyttcc vain, kun 
se on asennettuna ajovaloon.
Jos polttimo vaurioituu tai mur
tuu, vaihda se vclittumcsti ja 
hcvitc vanha varovasti.
Kcytc silmcsuojainta vaihtaessasi 
polttimoa. Anna polttimon jcchtyc 
ennen kuin kcsittelet sitc.

OYB070049L

OSK3078081NR
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Seis ontavalon polttimon vaihto 
(Ajovalot - Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi 

kiertcmcllc vastapcivccn.
3. Irrota polttimo-kanta ajovalon 

rakenneosasta kiertcmcllc polt
timo-kantaa vastapcivccn, kun
nes polttimo-kannan kielekkeet 
kohdistuvat ajovalon raken
neosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vetcmcllc se pois.

5. Aseta uusi polttimo polttimo-
kantaan.

6. Asenna kanta ajovaloon kohdista
malla polttimon kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin ajovalokokoon
panossa. Paina polttimo-kanta 
ajovaloon ja kierrc polttimo-kan
taa myutcpcivccn.

7. Asenna ajovalon polttimon kansi 
kiertcmcllc myutcpcivccn.

Etu-suuntavalon polttimon vaihto 
(Ajovalot - Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota polttimo-kanta ajovalon 

rakenneosasta kiertcmcllc polt
timo-kantaa vastapcivccn, kun
nes polttimo-kannan kielekkeet 
kohdistuvat ajovalon raken
neosan aukkoihin.

3. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
painamalla ja kiertcmcllc sitc vas
tapcivccn, kunnes polttimon kie
lekkeet kohdistuvat polttimo-
kannan koloihin. Vedc polttimo 
ulos polttimo-kannasta.

4. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se polttimo-kantaan ja kiertc
mcllc, kunnes se napsahtaa pai
koilleen.

5. Asenna kanta ajovaloon kohdista
malla polttimo-kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina polt
timo-kanta ajovaloon ja kierrc 
kantaa myutcpcivccn.

OYB070050L OYB070051L
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Ajovalojen (Lchi/pitkct) polttimon 
vaihto (Ajovalot  Tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi 

kiertcmcllc vastapcivccn.
3. Irrota ajovalon polttimon kannan 

liitin.
4. Irrota polttimo-kanta ajovalon 

rakenneosasta kiertcmcllc polt
timo-kantaa vastapcivccn, kun
nes polttimo-kannan kielekkeet 
kohdistuvat ajovalon raken
neosan aukkoihin.

5. Asenna uusi polttimo-kanta 
kokoonpano ajovaloon kohdista
malla polttimo-kannan kielekkeet 
ajovalon aukkoihin. Paina polt
timo-kanta ajovaloon ja kierrc 
polttimo-kantaa myutcpcivccn.

6. Asenna ajovalon polttimon kansi 
kiertcmcllc myutcpcivccn.

Ajovalon polttimo

VAROITUS
Halogeenipolttimot

Halogeenipolttimot siscltcvct pai
neistettua kaasua, joka aiheuttaa 
sinkoutuvia lasinkappaleita, jos 
polttimo rikkoutuu.
Kcsittele niitc aina varovasti ja 
vcltc naarmuja ja hioutumista. Jos 
polttimoissa on valo, vcltc koske
tusta nesteisiin. Clc koskaan kos
keta lasia paljaalla kcdellc. 
Rasvajccmct voivat aiheuttaa 
polttimon kuumenemisen ja rik
koutumisen, kun se syttyy.
Polttimoa saa kcyttcc vain, kun 
se on asennettuna ajovaloon.
Jos polttimo vaurioituu tai mur
tuu, vaihda se vclittumcsti ja 
hcvitc vanha varovasti.
Kcytc silmcsuojainta vaihtaessasi 
polttimoa. Anna polttimon jcchtyc 
ennen kuin kcsittelet sitc.

OYB070052L

OJA070102
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Staattisen kaarrevalon vaihto (Ajo
valot Tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi 

kiertcmcllc vastapcivccn.
3. Irrota staattisen kaarrevalon 

polttimo-kanta.
4. Irrota staattisen kaarrevalon 

polttimon kiinnityslanka paina
malla pccstc ja tyuntcmcllc sitc 
yluspcin.

5. Irrota polttimo ajovaloraken
teesta.

6. Asenna uusi polttimo staattiseen 
kaarrevaloon ja napsauta poltti
mon kiinnityslanka paikalleen 
kohdistamalla lanka polttimon 
uraan.

7. Yhdistc staattisen kaarrevalon 
polttimo-kanta.

8. Asenna ajovalon polttimon kansi 
kiertcmcllc myutcpcivccn.

Etu-suuntavalon polttimon vaihto 
(Ajovalot - Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi 

kiertcmcllc vastapcivccn.
3. Irrota polttimo-kanta ajovalon 

rakenneosasta kiertcmcllc polt
timo-kantaa vastapcivccn, kun
nes polttimo-kannan kielekkeet 
kohdistuvat ajovalon raken
neosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
painamalla ja kiertcmcllc sitc vas
tapcivccn, kunnes polttimon kie
lekkeet kohdistuvat polttimo-
kannan koloihin. Vedc polttimo 
ulos polttimo-kannasta.

5. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se polttimo-kantaan ja kiertc
mcllc, kunnes se napsahtaa pai
koilleen.

6. Asenna kanta ajovaloon kohdista
malla polttimo-kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina polt
timo-kanta ajovaloon ja kierrc 
kantaa myutcpcivccn.

OYB070053L OYB070054L
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7. Asenna ajovalon polttimon kansi 
kiertcmcllc myutcpcivccn.

Ajovalojen (LED -tyyppinen) vaihto 
(Ajovalot Tyyppi C)

Jos ajovalo (LED) (1) ei toimi, tarkas-
tuta autosi ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee kcyntic valtuutetun 
Kia-jclleenmyyjcn/huoltokumppa-
nin luona. LED-lamppuja ei voi vaih-
taa yksittcisenc osana, koska 
kyseessc on integroitu yksikku. 
LED-lamppu on vaihdettava 
yhdessc yksikun kanssa. Pctevcn 
ammattihenkilun tulisi tarkistaa tai 
korjata ajovalo (LED), sillc se voi 
vaurioittaa ajoneuvon osia.

Etusumuvalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi A)

Sumuvalo - Tyyppi A

Sumuvalo - Tyyppi C

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan 
liitin.

2. Luyscc etupuskurin sivussa olevat 
ruuvit ja pidikkeet, ja irrota sivu.

3. Irrota etusumuvalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kier-

tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 

OYB070158L

OYB070152L

OYB087009L
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kohdistuvat kannan koloihin. Vedc 
polttimo ulos kannasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

8. Yhdistc etusumuvalon liitin.
9. Asenna etupuskurin sivukokoon-

pano auton koriin.

Etusumuvalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi A)

Sumuvalo - Tyyppi B

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan 
liitin.

2. Poista moottorin suojus.
3. Irrota etusumuvalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kier-

tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-

vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin. Vedc 
polttimo ulos kannasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

8. Yhdistc etusumuvalon liitin.
9. Asenna moottorin suojus auton 

koriin.

Seisontavalon + DRL (LED -tyyppi-
nen) polttimon vaihto

Jos seisontavalo + DRL (LED) (1) ei 
toimi, tarkastuta autosi ammatti-
korjaamossa. 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.

OYB070153L OYB076056
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Pctevcn asentajan on tarkistettava 
tai korjattava seisontavalo +DRL 
(LED), koska se voi vaurioittaa auton 
siihen liittyvic osia.

Pcivcajovalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi A)

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan 
liitin.

2. Luyscc etupuskurin sivussa olevat 
ruuvit ja pidikkeet, ja irrota sivu.

3. Irrota pcivcajovalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kier-

tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis-
tuvat rakenneosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta paina-
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci-
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin. Vedc 
polttimo ulos kannasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen koh-
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 

rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

8. Yhdistc pcivcajovalon liitin.
9. Asenna etupuskurin sivukokoon-

pano auton koriin.

Sivutoistolampun (LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto

Jos sivutoistolamppu (LED) (1) ei 
toimi, tarkastuta autosi ammatti-
korjaamossa.

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.

OYB070160L

OYB076047
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Sivutoistolampun (polttimo -tyyp
pinen) polttimon vaihto

1. Irrota valoyksikku autosta vetc
mcllc linssic ja vetcmcllc yksikku 
ulos.

2. Irrota polttimon schkuliitin.
3. Irrota kanta linssistc kiertcmcllc 

kantaa vastapcivccn, kunnes kan
nan kielekkeet ovat linssin aukko
jen kohdalla.

4. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

5. Asenna kantaan uusi polttimo.
6. Kokoa kanta ja linssi.
7. Kytke polttimon schkuliitin.
8. Asenna lamppurakenne takaisin 

auton koriin.

Jarru- ja takavalon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Luyscc valoyksikku kiinnitysruu

vit ristipcisellc ruuvitaltalla.

3. Irrota takayhdistelmcvalon 
rakenne auton korista.

4. Irrota takayhdistelmcvalon liitin.

5. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

6. Irrota polttimo kannasta paina
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
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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. Asenna takayhdistelmcvalon 
rakenne ajoneuvon koriin.

Taka-suuntavalon (polttimo -tyyp
pinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Luyscc valoyksikku kiinnitysruu

vit ristipcisellc ruuvitaltalla.

3. Irrota takayhdistelmcvalon 
rakenne auton korista.

4. Irrota takayhdistelmcvalon liitin.

5. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

6. Irrota polttimo kannasta paina
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
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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. Asenna takayhdistelmcvalon 
rakenne ajoneuvon koriin.

Jarru- ja takavalon (LED -tyyppi
nen) polttimon vaihto

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1) ei 
toimi, vie ajoneuvosi tarkastetta
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suo
sittelee 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 (polttimo -tyyppi
nen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vetcmcllc se pois.
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5. Aseta uusi polttimo polttimo-
kantaan.

6. Asenna kanta rakenteeseen koh
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

7. Asenna huoltokansi asettamalla 
se huolto-aukkoon.

Takavalon (sisc) (polttimo -tyyppi
nen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 

kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vetcmcllc se pois.

5. Aseta uusi polttimo polttimo-
kantaan.

6. Asenna kanta rakenteeseen koh
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

7. Asenna huoltokansi asettamalla 
se huolto-aukkoon.

OYB070066L
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Takasumuvalon (polttimo -tyyppi
nen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo kannasta paina
malla ja kiertcmcllc sitc vastapci
vccn, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat kannan koloihin. Vedc 
polttimo ulos kannasta.

5. Aseta uusi polttimo asettamalla 
se kantaan ja kiertcmcllc, kunnes 
se napsahtaa paikoilleen.

6. Asenna kanta rakenteeseen koh
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

7. Asenna huoltokansi asettamalla 
se huolto-aukkoon.

Takasumuvalon (LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto

Jos takasumuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkastuta autosi ammattikorjaa
mossa. Kia suosittelee tchcn val
tuutettua Kian jclleenmyyjcc / 
huoltokumppania. LED -lamppuja ei 
voida korvata itsekseen, koska se on 
yksikun sisccnrakennettu osa. LED-
lamppu on vaihdettava yhdessc 
yksikun kanssa. Pctevcn ammatti
henkilun tulisi tarkistaa tai korjata 
takasumuvalo (LED), sillc se voi vau
rioittaa ajoneuvon osia.

OYB070065L
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Korkealle asennetun jarruvalon 
(polttimo -tyyppinen) polttimon 
vaihto

Jos korkealle asennettu jarruvalo 
(LED -tyyppinen) (1) ei toimi, vie 
ajoneuvosi tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suositte
lee kcyntic valtuutetun Kia-jclleen
myyjcn/huoltokumppanin luona.

Rekisterikilven valon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto
1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 

kccnnc varovasti linssi irti lam
pun kotelosta.

2. Irrota kanta rakenneosasta kier
tcmcllc kantaa vastapcivccn, 
kunnes kannan kielekkeet kohdis
tuvat rakenneosan aukkoihin.

3. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vetcmcllc se pois.

4. Aseta uusi polttimo polttimo-
kantaan.

5. Asenna kanta rakenteeseen koh
distamalla kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina kanta 
rakenteeseen ja kierrc kantaa 
myutcpcivccn.

6. Kohdista linssin kielekkeet lampun 
kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

Karttavalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien palamisen tai schkuiskujen 
vclttcmiseksi, varmista, ettc POIS  
-painike on painettuna, ennen kuin 
alat tyuskennellc sisclamppujen 
parissa,

OYB076089
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1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
kccnnc varovasti linssi irti lam
pun kotelosta.

2. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

HU O MIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri
oita linssic, linssien liuskaa ja muovi
koteloita.

Meikkipeilin valon (polttimo -tyyp
pinen) polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien palamisen tai schkuiskujen 
vclttcmiseksi, varmista, ettc POIS  
-painike on painettuna, ennen kuin 
alat tyuskennellc sisclamppujen 
parissa,

1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukoko
naisuus varovasti.

2. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Asenna matkustamon lamppuko

konaisuus.

HU O MIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri
oita linssic, linssien liuskaa ja muovi
koteloita.

Siscvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien palamisen tai schkuiskujen 
vclttcmiseksi, varmista, ettc POIS  
-painike on painettuna, ennen kuin 
alat tyuskennellc sisclamppujen 
parissa,

OYB070154L

OYB070071L



97

8

8

Huolto Polttimot

1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
kccnnc varovasti linssi irti lam
pun kotelosta.

2. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

HU O MIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri
oita linssic, linssien liuskaa ja muovi
koteloita.

Hans ikas lokeron lampun (polttimo 
-tyyppinen) polttimon vaihto

1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukoko
naisuus varovasti.

2. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Asenna matkustamon lamppuko

konaisuus.

HUO MIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri
oita linssic, linssien liuskaa ja muovi
koteloita.

Takaluukun siscvalon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto

1. Kcytc tasakcrkistc ruuvitalttaa ja 
kccnnc varovasti linssi irti lam
pun kotelosta.

2. Irrota polttimo vetcmcllc se suo
raan ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi 
paikoilleen.

HUO MIO
Ole varovainen ettet likaa tai vauri
oita linssic, linssien liuskaa ja muovi
koteloita.

OYB070072L
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HU O MAA
Jos LED-valo ei toimi, tarkastuta 
autosi ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee kcyntic valtuutetun Kia-
jclleenmyyjcn/huoltokumppanin 
luona.

Ajovalojen ja etusumuvalon lamp
pujen s uuntaus (Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus

Tyyppi A

Tyyppi B, Tyyppi C

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 lchi- ja pitkct valot 
vasemmalle tai oikealle kiertc
mcllc ruuvia (1) myutcpcivccn tai 
vastapcivccn. Suuntaa lchi- ja pit
kct valot ylus tai alas kiertcmcllc 
ruuvia (2) myutcpcivccn tai vas
tapcivccn.

OYB070074L
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Etusumuvalon lampun suuntaami
nen

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Etusumuvalot voidaan suunnata 
samalla tavalla kuin ajovalojen lam
put. Kun etusumuvalot ja akku ovat 
normaalikunnossa, suuntaa etusu
muvalot.

Suuntaa etusumuvaloa ylus tai alas 
kiertcmcllc ruuvia myutcpcivccn tai 
vastapcivccn.

OYB070076L
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Kohdistuspiste

* A : Ncyttu



101

8

8

Huolto Polttimot

Ajoneuvon tila

Ajovalo (polttimo MFR tyyppinen) Ajovalo (LED MFR tyyppinen)

Korkeus maasta
Lamppujen vcli-
nen etcisyys

Korkeus maasta
Lamppujen vcli-
nen etcisyys

Lchiva-
lot

Kauko-
valot

Lchiva-
lot

Kauko-
valot

Lchiva-
lot

Kauko-
valot

Lchiva-
lot

Kauko-
valot

H1 H2 W1 W2 H1'' H2'' W1'' W2''

Ilman kuljetta-
jaa / [mm (in)]

722 
(28.4)

722 
(28.4)

1,320 
(52)

1,320 
(52.0)

708 
(27.8)

708 
(27.8)

1,332 
(52.4)

1,332 
(52.4)

Kuljettajan 
kanssa / [mm 
(in)]

713 
(28.0)

715 
(28.1)

1,320 
(52)

1,320 
(52.0)

703 
(27.6)

703 
(27.6)

1,332 
(52.4)

1,332 
(52.4)

Ajoneuvon tila

Ajovalo (Kaksoistoiminto tyyppi)

Korkeus maasta Lamppujen vclinen etcisyys

Lchivalot Kaukovalot Lchivalot Kaukovalot

H1' ' ' H2' ' ' W1' ' ' W2' ' '

Ilman kuljettajaa / [mm 
(in)]

725 
(28.5)

725 
(28.5)

1,333 
(52.5)

1,333 
(52.5)

Kuljettajan kanssa / [mm 
(in)]

716 
(28.2)

718 
(28.3)

1,333 
(52.5)

1,333 
(52.5)

Ajoneuvon tila

Etusumuvalo (Ylc-
sumu tyyppi)

Etusumuvalo (Ala-
sumu tyyppi)

Etusumuvalo (LED-
tyyppi)

Korkeus 
maasta

Lamppu-
jen vclinen 
etcisyys

Korkeus 
maasta

Lamppu-
jen vclinen 
etcisyys

Korkeus 
maasta

Lamppu-
jen vclinen 
etcisyys

H3 W3 H3'' W3'' H3' ' ' W3' ' '

Ilman kuljettajaa 
/ [mm (in)]

483 
(19.0)

1 460 
(57,4)

334 
(13.1)

996 
(39.2)

462 
(18.2)

1,430 
(56.3)

Kuljettajan 
kanssa / [mm 
(in)]

478 
(18.8)

1 460 
(57,4)

329 
(12.9)

996 
(39.2)

453 
(17.8)

1,430 
(56.3)
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Ajovalot, lchivalot (LHD -ajoneuvo)
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.

Perustuu 10 cm heijastimelle

A : Ajoneuvon akseli
B : Pystylinja vasemman ajovalon polttimon keskeltc
C : Pystylinja oikean ajovalon polttimon keskeltc
D : Vaakalinja ajovalon polttimon keskeltc
E : Maa
F : Leikkauslinja

H
1W1
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Ajovalot, lchivalot (RHD -ajoneuvo)
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.

Perustuu 10 cm heijastimelle

A : Ajoneuvon akseli
B : Pystylinja vasemman ajovalon polttimon keskeltc
C : Pystylinja oikean ajovalon polttimon keskeltc
D : Vaakalinja ajovalon polttimon keskeltc
E : Maa
F : Leikkauslinja

H
1W1
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Etusumuvalo
1. Kytke sumuvalo pcclle ilman, ettc autossa on kuljettajaa.
2. Reunan on osuttava sallitulle alueelle (varjostettu alue).

Perustuu 10 cm heijastimelle

A : Ajoneuvon 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

W3

H
3

OYB076080
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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.

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, puiden mahla, lin-
tujen jctukset, teollisuussaasteet ja 
vastaavat saostumat voivat vahin-
goittaa 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 korkeapainepesussa vesi 
voi vuotaa ikkunoiden lcpi ja kas-
tella sisctilat.
Muoviosien ja lamppujen vaurioi-
den estcmiseksi clc puhdista niitc 
kemiallisilla liuottimilla tai voimak-
kailla pesuaineilla.

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.
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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.

HU O MIO
Moottoritilan pesemiseen vedellc, 
siscltcen korkeapainepesun, voi 
aih euttaa 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 nestettc tai vahaa, ja 
noudata valmistajan ohjeita. Suojaa 
kaikki metallipinnat ja scilytc kiilto 
vahaamalla ne.

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.

HU O MIO
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

OYB070145L
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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.

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.
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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 puhdistat myus 
pyurct, kun olet ajanut suolatuilla 
teillc. Tcmc auttaa estcmccn 
korroosiota.
Vcltc pyurien peseminen suurno-
peuksisilla 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.

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 se pitcc 
kosteutta kosketuksessa ajoneu-
voon. Vaikka muta ncyttcc kuivalta, 
se voi silti siscltcc kosteutta ja edis-
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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.

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-
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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.

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.
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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 

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 
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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.

Pccstujen hallintajcrjestelmc 
(jos kuuluu varustukseen)

Autosi pccstujen hallintajcrjestel-
mcllc on kirjallinen, rajoitettu takuu. 
Katso ajoneuvosi "takuu ja huolto-
kirjassa  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.

Huomioi tarkastus- ja huoltotestien 
yhteydessc (schkuisen ajovakauden 
hallinnan (ESC) jcrjestelmcllc)

Jotta autossa ei tapahdu sytytys-
hciriuitc dynamometritestauksen 
aikana, kytke schkuinen ajova-
kauden hallintajcrjestelmc (ESC) 
pois pccltc painamalla ESC-kyt-
kintc.
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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.

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.
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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.

Katalysaattoriin liittyvic kcytun 
varotoimia (jos kuuluu varustuk-
seen)

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 tankkaat auton 
luvun 1 kohdan Polttoainevaati-
mukset  mukaisesti.
Clc kcytc autoa kun on nckyvissc 
merkkejc moottorin virhetoimin-
noista, kuten sytytyshciriut tai 
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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 sellaiset toimenpiteet voivat 
mitctuidc takuita.

Bensiinin hiukkassuodatin (GPF) 
(jos kuuluu varustukseen)

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. 
GPF varoitusvalo ( ) syttyy, jos 
tuhkan kertymc saavuttaa tietyn 
mccrcn. GPF-jcrjestelmcn kcyttc-
miseksi ajoneuvoa tulisi ajaa yli 30 
minuutin ajan, vchintccn 80 km/h 
(50 mph) nopeudella. Varmista, ettc 
seuraavat ehdot tcyttyvct: turvalli-
set tieolosuhteet, vaihde 3 tai suu-
rempi ja moottorin kiertonopeus on 
vclillc 1 500 4 000 kierr/min. Ajami-
nen vchintccn 80 km/h (50 mph) 
nopeudella suositellun ajan verran, 
aktivoi GPF-jcrjestelmcn uudelleen 
ja sammuttaa GPF-varoitusvalon.

Jos GPF-varoitusvalo jcc palamaan 
tai varoitusviesti "Tarkista pakojcr-
jestelmc  ilmestyy nckyviin suosi-
tellulla nopeudella ja suositellun 
pitkcstc ajosta huolimatta, vie GPF-
jcrjestelmc ammattikorjaamo tar-
kastettavaksi. Kia suosittelee kcyn-
tic valtuutetun Kia-jclleenmyyjcn/
huoltokumppanin luona. Jatkuva ajo 
GPF-varoitusvalon ollessa pccllc voi 
vahingoittaa GPF-jcrjestelmcc ja 
heikentcc polttoainekulutusta.
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Moottori

Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa

Moottori

Mitat

Kohta
Smartstream 
G1.0 T-GDi

Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV

Smartstream 
G1.2

(Bensiinimoot-
tori) 1.4 MPI

Iskutilavuus / cm3 
(kuutiotuumaa)

998 
(60.9)

998 
(60.9)

1,197 
(73.04)

1,368 
(83.48)

Sylinterin halkaisija x 
isku / [mm(tuumaa)]

71 x 84 
(2.8 x 3.3)

71 x 84 
(2.8 x 3.3)

71,0 x 75,6 
(2.79 x 2.97)

72 x 84 
(2.83 x 3.30)

Sytytysjcrjestys 1-2-3 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylinterien lukumccrc 3 3 4, rivissc 4, rivissc

Kohta mm (in)

Kokonaispituus 4,065 (160.0)

Kokonaisleveys 1,725 (67.9)

Kokonaiskorkeus
Euroopassa 1 450 (57,1)

Muualla kuin Euroopassa 1,460 (57.5)

Eturenkaat

185/65R15 1,518 (59.8)

195/55R16 1,512 (59.5)

205/45R17 1,512 (59.5)

Takarenkaat

185/65R15 1,524 (60.0)

195/55R16 1,518 (59.8)

205/45R17 1,518 (59.8)

Akselivcli 2 580 (101,6)
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Polttimon teho

* Jos kuuluu varustukseen

Polttimo Teho (W) Polttimon tyyppi

Edessc

Ajovalo (lchi/kauko)

Tyyppi A 55W/60W H4

Tyyppi B 60W/60W HB3

Tyyppi C LED LED

Staattinen kaarrevalo* 55W H7

Pcivcajovalot 21W tai LED P21W tai LED

Seisontavalo 55W tai LED W5W tai LED

Suuntavalon lamppu 21W PY21W

Etusumuvalo* 51W tai LED HB4 tai LED

Takana

Takavalolamppu
Sisc 5W tai LED W5W tai LED

Ulko 5W tai LED P21 / 5W tai LED

Jarruvalo
Sisc LED LED

Ulko 21W tai LED P21 / 5W tai LED

Suuntavalon lamppu 21W PY21W

Varalamppu 16W W16W

Takasumuvalo* 21W tai LED P21W tai LED

Liscjarruvalo 5W X 4EA W 5 W

Rekisterikilven valo 5W X 2EA W 5 W

Sisctilat

Karttavalot 10W X 2EA W10W

Kattovalaisin 8W FESTOON

Tavaratilan lamppu 8W FESTOON

Hansikaslokeron valo* 8W FESTOON

Meikkipeilin valot* 5W FESTOON
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Renkaat ja vanteet

Renkaat ja vanteet

Euroopassa

Kohta
Ren-
gas-
koko

Van-
nekoko

Kuormi-
tettavuus

Nopeus-
luokka

Tcyttupaine [bar(psi, kPa)] Pyurcn-
mutte-
rien 

kiristys-
momentti 
Kgf6m(lbf
6ft, N6m)

Normaali 
kuorma

Maksimi-
kuorma

LI*1 Kg SS*2
Km/
h
Edessc Takana Edessc Takana

Tcys-
kokoi-
nen 
rengas

185/
65R15

6.0J X 
15

88 560 H 210

2,35
(34, 
235)

2.15
(31, 
215)

2.4
(35, 
240)

2.5
(36, 
250)

11 - 13 
(79 - 94, 
107 - 
127)

2.5
(36, 
250)
(Eco 
pack)

2.3
(33, 
230)
(Eco 
pack)

2.5
(36, 
250)
(Eco 
pack)

2.5
(36, 
250)
(Eco 
pack)

195/
55R16

6.0J X 
16

87 545 H 210
2,35
(34, 
235)

2.15
(31, 
215)

2.4
(35, 
240)

2.6
(38, 
260)

205/
45R17

6,5J x 
17

88 560 V 240
2,35
(34, 
235)

2.15
(31, 
215)

2.4
(35, 
240)

2.6
(38, 
260)

Pieni-
kokoi-
nen 
vara-
pyurc

T125/
80D15

3.5J X 
15

95 690 M 130 4,2 (60, 420)

*1. : Kuormaindeksi
*2. : Nopeuden tunnus
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Muualla kuin Euroopassa

HUOMAA
Vaihtaessasi renkaita, suosittelemme kcyttcmccn samaa kokoa kuin mitc 
autoon on alun perin asennettu. Tcmcn huomiotta jcttcminen voi vaikut-
taa ajosuoritukseen.
Ajettaessa korkissa paikoissa, ilmanpaineen laskeminen on luonnollista. 
Tarkista tcmcn takia rengaspaine ja liscc ilmaa tarpeen mukaan.
Tarvittava renkaan liscpaine kilometric kohden merenpinnan ylcpuolella: 
1.5psi/km
Ei saa ylittcc renkaan sivuun merkittyc suurinta tcyttupainetta.

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 epcsccnnullisesti

Kohta
Ren-
gas-
koko

Van-
neko
ko

Kuormi-
tetta-
vuus

Nopeus-
luokka

Tcyttupaine [bar(psi, kPa)] Pyurcn-
mutterien 
kiristysmo-
mentti 

Kgf6m(lbf6ft
, N6m)

Normaali 
kuorma

Maksimi-
kuorma

LI*1 Kg SS*2 Km/h Edessc Takana Edessc Takana

Tcys-
kokoi-
nen 
rengas

185/
65R15

6.0J 
X 15

88 560 H 210
2.3
(33, 
230)

2.3
(33, 
230)

2.5
(36, 
250)

2.5
(36, 
250)

11 - 13
(79 - 

94,107 - 
127)

195/
55R16

6.0J 
X 16

87 545 H 210
2.3
(33, 
230)

2.3
(33, 
230)

2.5
(36, 
250)

2.5
(36, 
250)

205/
45R17

6,5J 
x 17

88 560 V 240
2.3
(33, 
230)

2.3
(33, 
230)

2.5
(36, 
250)

2.5
(36, 
250)

Pieni-
kokoi-
nen 
vara-
pyurc

T125/
80D15

3.5J 
X 15

95 690 M 130 4,2 (60, 420)

*1. : Kuormaindeksi
*2. : Nopeuden tunnus
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Paino/tilavuus

Paino/tilavuus

Ilmastointilaite

Saadaksesi lisctietoja, ota yhteyttc ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
yhteydenottoa valtuutettuun Kia-jclleenmyyjccn/huoltokumppaniin.

Kohta
SmartstreamG1.

0 T-GDi

Smartstream 
G1.0 T-GDi48V 

HEV

Smarts
tream 
G1.2

(Bensiinimoot-
tori) 1.4 MPI

6M/T 7DCT 6iMT 7DCT 5M/T 6M/T 6A/T

Auton 
kokonais-
paino kg /
(lbs)

Euroopassa
1,620 
(3,572)

1,650 
(3,638)

1,650 
(3,638)

1,680 
(3,704)

1,570 
(3,461)

- -

Muualla kuin 
Euroopassa

- - - -
1,570 
(3,461)

1,580 
(3,483)

1,600 
(3,527)

Tavarati-
lan tila-
vuus /  l 
(kuutiojal-
kaa)

Euroo-
passa

MIN. 325 (11.5)

MAKS. 1,103 (38.9)

Paitsi 
Euroo-
passa

MIN. 300 (10.6)

MAKS. 1,078 (38.0)

KOHTA Tilavuuden paino Luokitus

Kylmcaine 450 0 25g
R-1234yf

R-134a

Kompressorin voiteluaine 120 010g PAG 30
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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 polttoai-
netaloutta. Autoosi suositellaan seuraavia voiteluaineita ja nesteitc.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Moottoriuljy*1*2 
(tyhjennys ja 
uudelleentcyttu)
Suosittelemme

Smartstream G1.0 
T-GDi 3,6 l 

(3,8 US qt.) SAE 0W20, API SN PLUS/SP tai 
ILSAC GF-6 *3 SAE 5W30, API 
LATEST tai ACEA A5/B5 *4

Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV

Smartstream G1.2
3,4 l 

(3,6 US qt.)

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

3,5 l 
( 3,7 US qt.)

SAE 0W20, API LATEST tai 
ACEA C5  SAE 5W30, API 
LATEST tai ACEA A5/B5 

Manuulivaihteis-
ton uljy

Smartstream G1.2
1.3 - 1.4 l 

(1.4 - 1.5 US qt.)
API SN, ACEA C2 

Smartstream G1.0 
T-GDi

1.5 - 1.6 l 
(1.6 - 1.7 US qt.)

API Service GL-4 SAE 70W - HK 
SYN MTF 70W - SPIRAX S6 

GHME 70W MTF - GS MTF HD 
70W

(Bensiinimoottori) 
1.4 MPI

1.6 - 1.7 l
(1.7 - 1.8 US qt.)

Automaattivaih-
teiston neste

(Bensiini-
moottori) 1.4 
MPI

6 A/T
7,2 l 

( 7,6 US qt.)

ATF SP-IV (Suositus 
MICHANG,SK, NOCA, Kia 

genuine)

Kaksoiskytkin-
voimansiirto

Smartstream G1.0 
T-GDi 1,6~1,7 l 

(1.7~1.8 US qt.)

API GL-4, SAE 70W - HK D 
DCTF TGO-10 (SK) - SPIRAX S6 
GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL) - 

7 DCTF HKM (S-OIL)
Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV

Jcchdytysneste

Smartstream 
G1.0 T-GDi

6M/T 5,9 l 
( 6,2 US qt.)

Pakkasnesteen ja veden seos 
(etyleeniglykoli perus-jcchdy-
tysneste alumiinijcchdyttimille)

7DCT

Smartstream 
G1.0 T-GDi 
48V HEV

6iMT
5,9 l 

( 6,2 US qt.)7DCT

Smartstream 
G1.2

5M/T
5,4 l 

( 5,7 US qt.)

(Bensiini-
moottori) 1.4 
MPI

6M/T
4,9 l 

( 5,2 US qt.)

6A/T
5,1 l 

( 5,4 US qt.)



Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa

89

Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Jarru-/kytkinneste *5
0,7~0,8 l 

(0,7 ~ 0,8 US qt.)
SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 
CLASS-6,FMVSS116 DOT-4

Clykkccn 
manuaalivaih-
teistojcrjestel-
mcn neste

Smartstream G1.0 
T-GDi 48V HEV

0,082 l
( 0,087 US qt.)

SAE J1704 DOT-4 LV,ISO4925 
CLASS-6,FMVSS116 DOT-

4,FMVSS116 DOT-3

Polttoaine
45  l 

(11.9 US gal.)
-

*1. : Katso suositeltuja SAE-viskositeettinumeroita seuraavalta sivulta.
*2. : Jos yllc suositeltua uljytyyppic ei ole saatavissa, voit kcyttcc SAE 0W-20-luokan 

synteettistc uljyc. (Paitsi Lchi-itc, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, 
Keski- ja Etelc-Amerikka)

*3. :Paitsi Intia, Lchi-itc, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Vcli- ja 
Etelc-Amerikka

*4. : Intia Lchi-itc, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Vcli- ja Etelc-Ame-
rikka

*5. : Ajoneuvosi parhaan jarru- ja ABS / ESC-suorituskyvyn yllcpitcmiseksi, kcytc aitoa, 
Kian mccrittelemcc jarruuljyc.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus
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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 suo-
sitellun viskositeetin uljyjen kcyttc-
minen 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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American Petroleum Institute (API) -sertifiointimerkillc varustettu 
moottoriuljy, vastaa kansainvclisen voiteluaineiden mccrittelyc 
kcsittelevcn neuvoa-antavan komitean (ILSAC) merkintcc. On suo-
siteltavaa kcyttcc vain tcllc API-sertifiointimerkillc varustettuja 

moottoriuljyjc.

Lcmputila-alue SAE-viskositeettiarvoille

Lcmputila
/C

(/F)

Bensiinimoot-
tori

*1

*2

*1. : - Smartstream G1.0 T-GDi, Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV, Smartstream G1.2 : Paitsi Lchi-itc, 
Iran, Libya, Algeria, Sudan, Tunisia, Egypti - (bensiinimoottori) 1.4 MPI: Paitsi Intia, Lchi-itc, Iran, Libya, 
Algeria, Sudan, Tunisia, Egypti Jos yllc suositeltua uljytyyppic ei ole saatavissa, voit kcyttcc SAE 0W-
20-luokan synteettistc uljyc. Mineraaliuljyn tai puoli-synteettisen uljyn kcyttu katsotaan moottoriuljyn 
vaihdon kannalta vakavaksi huoltoehdoksi.

*2. : - Smartstream G1.0 T-GDi, Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV, Smartstream G1.2 : Lchi-itc, Iran, 
Libya, Algeria, Sudan, Tunisia, Egypti - (bensiinimoottori) 1.4 MPI: Intia, Lchi-itc, Iran, Libya, Algeria, 
Sudan, Tunisia, Egypti
Jos yllc suositeltua uljytyyppic ei ole saatavissa, voit kcyttcc SAE 5W-30-luokan synteettistc uljyc. 
Mineraaliuljyn tai puoli-synteettisen uljyn kcyttu katsotaan moottoriuljyn vaihdon kannalta vakavaksi 
huoltoehdoksi.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 0 20 40 60 80 100 120

0W-20

5W-30
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Ajoneuvon tunnistenumero 
(V IN)

Tyyppi A

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN) on 
numero, jota kcytetccn autosi 
rekisteruinnissc ja sen omistajuu
teen yms. liittyvien asioiden kcsitte
lyssc.

Numero on meistetty lattiaan mat
kustajan etuistuimen alle. Tarkis
taaksesi numeron, poista peitto.

VIN merkintc

Tyyppi B (jos kuuluu varustukseen)

VIN on merkitty myus kojelaudan 
ylcosan kiinnitettyyn kilpeen. Kil
vessc oleva numero on helppo 
nchdc tuulilasin lcpi ulkopuolelta.

OYB080010L

ODEEV108002NR
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Ajoneuvon varmennemerkintc

Ajoneuvon varmennemerkintc 
(jos kuuluu varustukseen)

Auton varmennemerkintc kuljetta-
jan (tai etumatkustajan) puolen kes-
kipilarissa siscltcc ajoneuvon 
tunnistenumeron (VIN).

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.

OYB080011L

OUB071018
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Moottorin numero
Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

Moottorin numero on meistetty 
moottorin lohkoon, kuten piirrok-
sessa on esitetty.

Ilmastointilaitteen kompressorin 
merkintc

Kompressorin merkintc ilmoittaa 
autoosi asennetun kompressorin 
tyypin, kuten sen mallin, toimittajan 
osanumeron, valmistusnumeron, 
kylmcaineen (1) ja kylmcaineuljyn 
(2) laadun.

OYB086003

OTA080004L

OYN089006

OSK3068047NR
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Kylmcainemerkintc

Kylmcainemerkintc (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Kylmcaineen merkintc:
Tyyppi A: Konepellin alapuolella
Tyyppi B: Moottoritilan edessc

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Esimerkki

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.comOSC087005

OST047538

CE0678
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Polttoainemerkintc (jos kuuluu 
varustukseen)

Bensiinimoottori

Polttoainemerkintc on kiinnitetty 
polttoaineen tcyttuaukon luukkuun.

A. Lyijyttumcn bensiinin oktaaniluo-
kitus
1. RON/ROZ: Tutkimusoktaaniluku 

(Research Octane Number)
2. (R+M)/2, AKI: Nakutuksenestoin-

deksi (Anti Knock Index)

B. Bensiinityyppisten polttoaineiden 
tunnisteet

* Tcmc symboli tarkoittaa kcyttu-
kelpoista polttoainetta. Clc kcytc 
mitccn muuta polttoainetta.

C. Katso lisctietoja osasta "Polttoai-
nevaatimukset" sivulla 1-3.

OSK3080012NR





ALyhenne

Lyhenne



Lyhenne

2A

Lyhenne
ABS

Lukkiutumaton jarrujcrjestelmc

BCA

Sokean pisteen turmcyksen vclt-
tcmisavustaja

BCW

Sokean pisteen turmcysvaroitus

BVM

Sokean pisteen ncyttu

CC

Vakionopeussccdin

CRS

Lasten turvajcrjestelmc

DAW

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus

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

HMSL

Liscjarruvalo

HUD

Head-up-ncyttu

LATCH

Ala-kiinnityspisteet ja hihnakiinni-
tys lapsille

LFA

Kaistan seuraamisavustaja

LKA

Kaistallapysymisavustaja

MDPS

Moottorikcyttuinen ohjaustehos-
tin

MIL

Toimintahciriun merkkivalo

MSLA

Kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja

ODS

Matkustajan havaintojcrjestelmc

PCA-R

Peruutuspysckuintiturmcyksen 
vclttcmisavustaja

PDW

Peruutuspysckuinnin etcisyysva-
roitus
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Lyhenne

RCCA

Poikittaisen liikenteen takatur-
mcyksen vclttcmisavustaja

RCCW

Poikittaisen liikenteen takatur-
mcysvaroitus

RVM

Takanckymcn ncyttu

SCC

Clykcs vakionopeussccdin

SRS

Tcydentcvc turvajcrjestelmc

SRSCM

SRS-ohjausmoduuli

SVM

Ympcristun valvontajcrjestelmc

TBT

Kccnnus kccnnukseltc

TCS

Luistonestojcrjestelmc

TIN

Renkaan tunnistenumero

TPMS

Rengaspaineiden valvontajcrjes-
telmc

VIN

Auton tunnistenumero

VSM

Auton vakauden hallinta
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Hakemisto



2I

Hakemisto

A
ajaminen autollasi 6-6
ajaminen talvella 6-163
lumiketjut 6-164
talvirenkaat 6-164
ajoitettujen 
huoltokohteiden kuvaus 8-24
ajoitetut huollot 8-12
ajoitettujen huoltojen 
varotoimet 8-12
huolto hankalissa 
kcyttuolosuhteissa
  bensiinimoottorit 
(eurooppa (paitsi vencjc)) 8-17
huolto hankalissa 
kcyttuolosuhteissa 
 bensiinimoottorit 
(paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien vencjc)) 8-22
normaali huoltoaikataulu 
bensiinimoottoreille 
(eurooppa (paitsi vencjc)) 8-13
Normaali huoltoaikataulu 
bensiinimoottorit (paitsi eurooppa 
(mukaan lukien vencjc)) 8-19
ajomatka ennen 
tyhjentymistc 4-54
ajon aikaisessa 
hctctilanteessa 7-3
jos moottori sammuu ajon aikana 7-4
jos moottori sammuu 
risteyksessc tai ylikcytcvcllc 7-3
rengas tyhjenee ajon aikana 7-3
ajoneuvon paino 6-180
ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN) 9-11
ajoneuvon 
varmennemerkintc 9-12
akku 8-43
akun kapasiteettimerkintc 8-45

akun lataaminen 8-45
akun parhaan kcyttuicn 
saavuttaminen 8-43
nollauskohteet 8-46
antenni 5-3
audio (ilman kosketusncyttuc) 5-7
bluetooth 5-23
jcrjestelmcn tilakuvakkeet 5-33
mediasoitin 5-19
ohjauspyurcn 
kaukoscctimen ohjaimet 5-10
radio 5-14
signaalin vahvuus 5-34
tavaramerkit 5-36
tekniset tiedot 5-34
vaatimustenmukaisuusvakuutus 5-37
aurinkolasipidin 4-154
automaattikcynnistyksen 
ISG 6-20
paitsi mild hybrid electric vehicle 6-20
automaattinen 
ilmastointilaite 4-137
aktivoituu pesulaitteen nestettc 
kcytettcessc 4-145
automaattinen lcmmitys ja 
ilmastointi 4-138
huurteenpoistotila 4-140
ilmanoton ohjaus 4-141
kattoikkunan siscpuolinen 
ilman kierrctys 4-148
kierrctetty ilma 4-141
lcmputilan scctu 4-141
manuaalinen lcmmitys ja 
ilmastointi 4-139
OFF (pois) -tila 4-143
puhaltimen nopeuden scctu 4-142
tilan valinta 4-139
ulkoilma (raitis ilma) 4-141
automaattipyscytyksen ISG 6-18
mild hybrid electric vehicle 6-19
paitsi mild hybrid electric vehicle 6-18
Automaattivaihteisto (AT) 6-34
automaattivaihteiston kcyttu 6-34
hyvc ajotapa 6-39
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pysckuinti N (vapaa) 
-vaihteella 6-36
sports-tila 6-37
Vaihdelukitusjcrjestelmc 6-38
vaihdevivun kcyttu 6-37
vaihteiston alueet 6-35
auton yleiskuvaus 2-2
avaimen asennot 6-9
moottorin kcynnistcminen 6-10
moottorin pyscyttcminen 6-11
Virtalukko 6-9
avaimet 4-7
ajonestojcrjestelmc 4-8
taitto-avain 4-7
clyavain 4-7

B
Before entering vehicle 6-7
bluetooth 5-23

E
edeltcvcn ajoneuvon 
poistumishclytys 6-109
energiavirta (48V HEV) 4-66
Ennen 6-7
ennen ajamista 6-7
ennen ajoneuvoon nousemista 6-7
ennen kcynnistcmistc 6-7
erityiset ajo-olosuhteet 6-159
ajaminen maastossa 6-162
ajaminen moottoritiellc 6-162
ajaminen tulva-alueilla 6-162
auton keinuttaminen 6-159
sateessa ajaminen 6-161
tasainen kaarreajo 6-160
vaaralliset ajo-olosuhteet 6-159
yullc ajaminen 6-160
eteenpcin/peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) 4-99
Kcyttu 4-100
PDW ON -painike 4-100

tilanteita, jossa jcrjestelmcc ei 
voi kcyttcc 4-103
etu pcctuki 3-7
etuistuimen scctu 3-6
istuimen selkcnojan kulma 3-7
istuinpehmusteen korkeus 3-7
etuturmcyksen 
vclttcmisavustaja (FCA) 6-65
etuturvallisuus 6-66
FCA-jcrjestelmcn rajoitukset 6-73
havaitsemisanturi 6-65
hctcjarrutus 6-69
jarrujen kcyttu 6-69
jcrjestelmcn asetukset 6-66
jcrjestelmcn toimintahciriut 6-71
turmcysvaroitus 6-68
varoituksen ajastus 6-67
varoitusviesti ja varoitusvalo 6-71
etcinen avaimeton pccsy 4-10
pariston vaihtaminen 4-12

H
hansikaslokero 4-154
hansikaslokeron lamppu 4-123
hinaus 7-31
hinaus hctctilanteessa 7-32
hinauspalvelu 7-31
irrotettava hinauskoukku 7-32
huoltopalvelut 8-8
omistajan huollon varotoimet 8-8
omistajan vastuu 8-8
hcikcisysuoja 4-158
hctckcynnistys 7-5
apukcynnistys 7-5
kcynnistys tyuntcmcllc 7-7
hctctilannevarusteet 7-35
ensiapupakkaus 7-35
Palonsammutin 7-35
rengaspainemittari 7-35
varoituskolmio 7-35
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I
ikkunan automaattinen 
nosto/lasku 4-29
ikkunat 4-27
avaaminen ja sulkeminen 4-28
ikkunan automaattinen 
nosto/lasku 4-29
manuaaliset ikkunat 4-31
schkutoimisen ikkunan 
lukituspainike 4-30
ilmanpuhdistin 8-38
suodattimen vaihtaminen 8-38
Ilmastointilaite 9-6
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 8-39
suodattimen tarkastus 8-39
ilmastointilaitteen 
kompressorin merkintc 9-13
integroitu ajotilan 
ohjausjcrjestelmc 6-63
ajotila 6-63
ECO-tila 6-63
SPORT-tila 6-64
ISG-merkkivalo 6-22
istuimet 3-3
etu pcctuen scctu 3-7
etuistuimen scctu 3-6
selkcnojan taskut 3-10
takaistuimen pcctuen scctu 3-10
takaistuimen scctu 3-10
istuinlcmmitin 4-159

J
jarrujcrjestelmc 6-50
auton vakauden hallinta (VSM) 6-60
ESC -merkkivalo 6-58
ESC:n kcyttu 6-57
lukkiutumaton 
jarrujcrjestelmc (ABS) 6-54
mckilchtuavustajan 
ohjaus (HAC) 6-59

seisontajarru 6-52
schkuinen ajovakauden 
hallinta (ESC) 6-56
VSM:n kcyttu 6-60
jarru-/kytkinneste 8-33
jarru-/kytkinnesteen 
mccrcn tarkistus 8-33
jos moottori ei kcynnisty 7-4
jos moottori ei pyuri tai 
pyurii hitaasti 7-4
jos moottori pyurii normaalisti, 
mutta ei kcynnisty 7-5
jos moottori ylikuumentuu 7-8
jos rengas tyhjenee 
(autossa on varapyurc) 7-14
renkaiden vaihtaminen 7-15
tunkin EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 7-23
tunkin merkintc 7-22
tunkki ja tyukalut 7-14
varapyurcn irrottaminen ja varastointi 

7-15
jos sinulla on tyhjc rengas 
(mukana renkaan 
paikkaussarja) 7-24
huomautuksia renkaan 
paikkaussarjan turvallisesta 
kcytustc 7-30
johdanto 7-25
renkaan paikkaussarjan 
kcyttcminen 7-27
renkaan paikkaussarjan 
(TMK) osat 7-26
renkaan tcyttupaineen tarkistus 7-29
tekniset tiedot 7-30
tiivistysaineen levittcminen 7-28

K
kaistallapysymisavustaja 
(LKA) 6-80
havaitsemisanturi 6-80
jcrjestelmcn toimintahciriut 6-84
kcdet poissa -varoitus 6-84
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LKA -toiminto 6-82
LKA:n aktivointi 6-82
LKA:n kytkeminen 
pcclle/pois pccltc 6-81
toiminnon rajoitukset 6-85
kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) 6-131
havaitsemisanturi 6-131
jcrjestelmcn asetukset 6-131
kaistan seuraamisavustaja 6-132
kcdet poissa -varoitus 6-132
toiminnon PCCLLE/POIS 
kytkeminen 6-131
kaksoiskytkinvaihteisto 
(DCT) 6-41
DCT-varoitusviestit 6-42
hyvc ajotapa 6-48
kaksoiskytkinvaihteiston kcyttu 6-41
pysckuinti N (vapaa) -vaihteella 6-45
sports-tila 6-46
vaihtolukon ohittaminen 6-48
voimansiirto ylikuumentunut 6-43
kattoikkuna 4-37
hcikcisysuoja 4-40
kattoikkunan asetusten 
palauttaminen 4-40
kattoikkunan kallistaminen 4-39
kattoikkunan liu uttaminen 4-38
kaukovaloavustaja (HBA) 4-110
keskikonsolin scilytystila 4-154
kojelaudan yleiskuvaus 2-6
konepelti 4-32
avaaminen 4-32
konepelti auki -varoitus 4-33
sulkeminen 4-33
kuljettajan 
tarkkaavaisuusvaroitus (DAW) 6-105
DAW toimintahciriu 6-108
DAW valmiustila 6-107
edeltcvcn ajoneuvon 
poistumishclytys 6-109
havaitsemisanturi 6-105
kcyttutilanne 6-109
pidc tauko 6-107

toiminnon scctu 6-109
kylmcainemerkintc 4-136, 4-147, 
9-14
kcsin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA) 6-98
Nopeudenrajoituksen ohjauksen 
poiskytkeminen 6-99
rajanopeuden asettaminen 6-98
toiminnon kcyttu 6-98
kcyttcjcasetukset-tila 4-71

L
lasten turvajcrjestelmc (CRS) 3-29
ISOFIX-kiinnityspiste 3-33
Lasten turvaistuinjcrjestelmcn 
(CRS) asentaminen 3-32
lastenistuinjcrjestelmcn 
asentaminen lantio/olkavyun 
avulla 3-39
Ylchihnakiinnitys 3-33
LCD-ncyttu 
(Tyypin B kojelauta) 4-68
ajon avustajan tila 4-69
digitaalinen nopeusmittari 4-70
kcyttcjcasetukset-tila 4-71
LCD-ncytun tilat 4-68
Osamatkamittari-tila 4-69
pccvaroitustila 4-70
varoitusviestit 
(tyypin B kojelauta) 4-76
LCD-ncytun ohjaus 4-51
lcmmityslaite 4-124
takaikkunan lcmmityslaite 4-124
ulkopuolisten taustapeilien 
lcmmitys 4-125

M
manuaalisen ilmastoinnin 
ohjausjcrjestelmc 4-126
aktivoituu pesulaitteen 
nestettc kcytettcessc 4-133
ilmanoton ohjaus 4-129
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kattoikkunan siscpuolinen 
ilman kierrctys 4-136
kierrctetty ilma 4-129
lcmputilan scctu 4-129
puhaltimen nopeuden scctu 4-130
tilan valinta 4-128
ulkoilma (raitis ilma) 4-129
manuaalivaihteisto (MT) 6-25
hyvc ajotapa 6-27
kytkimen kcyttcminen 6-27
manuaalivaihteiston kcyttu 6-25
matkatavaraverkon kiinnike 4-155
meikkipeilin lamppu 4-123
merkkivalot 4-91
mitat 9-2
mittaristo 4-49
ajomatka ennen tyhjentymistc 4-54
kierroslukumittari 4-52
LCD-ncytun ohjaus 4-51
matkamittari 4-54
mittariston valaistuksen 
scctcminen 4-50
mittarit 4-51
moottorin jcchdytysnesteen 
lcmpumittari 4-52
nopeusmittari 4-51
polttoainemittari 4-53
ulkoilman lcmputilamittari 4-55
vaihdon ilmaisin 4-56
mittarit 4-51
moottori 9-2
moottorin jcchdytysneste 8-30
jcchdytysnesteen mccrcn 
tarkastus 8-30
jcchdytysnesteen vaihtaminen 8-33
MOOTTORIN KCYNNISTYS/
PYSCYTYS -painike 6-12
kcynnistys/ajo 6-14
manuaalivaihteinen ajoneuvo 6-14
moottorin kcynnistcminen 6-15
moottorin pyscyttcminen 6-17
moottorin numero 9-13
moottoritila 2-8, 8-6

moottoriuljy (bensiini) 8-27
moottoriuljyn ja suodattimen 
vaihto 8-29
Moottoriuljyn mccrcn tarkistus 8-27
mukiteline 4-158

N
niskatuki (etu)
korkeuden scctcminen 
ylus ja alas 3-8
poisto ja asennus 3-9
scctu eteen- ja taaksepcin 3-9

O
ohjauspyurc 4-41
ohjauspyurcn korkeus- ja 
syvyyssccdun vipu 4-42
ohjauspyurcn lcmmitys 4-43
schkutoiminen ohjaustehostin 4-41
ccnimerkki 4-44
ohjauspyurcn lcmmitys 4-43
omistajan huolto 8-10
omistajan huoltoaikataulu 8-10
osamatkamittari 4-59
osamatkatiedot 
(Tyypin A kojelauta) 4-59
osamatkatiedot 
(Tyypin B kojelauta) 4-63
ostoskassin pidike 4-163
ovien 
keskuslukitus/avauskytkin 4-21
ovien lukot 4-19
hctctilanteessa 4-20
iskun tunnistava ovien lukituksen 
avausjcrjestelmc 4-23
nopeuden tunnistava ovien 
lukitusjcrjestelmc 4-23
ovien keskuslukitus/avauskytkin 4-21
siscltc 4-21
takamatkustajavaroitin (ROA) 4-24
takaoven lapsilukko 4-23
ulkopuolelta 4-19
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P
paino/tilavuus 9-6
peilit - ulkopuolinen 
taustapeili 4-46
kaukosccdin 4-47
taitto 4-48
peilit- sisctaustapeili 4-45
pcivc-/yutaustapeili 4-45
schkukromipeili (ECM) 4-46
peruutuspysckuinnin 
etcisyysvaroitus (PDW) 4-96
OFF-painike 4-96
percvaunun vetcminen 
(Euroopassa) 6-168
ajaminen percvaunun kanssa 6-171
percvaunun jarrut 6-170
pysckuinti mckisessc 
maastossa 6-174
pesulaitteen neste 8-36
pesunesteen mccrcn 
tarkastus 8-36
poikittaisen liikenteen 
takaturmcyksen 
vclttcmisavustaja (RCCA) 6-141
Ajoneuvon pyscyttcminen ja 
jarrunhallinnan pccttyminen 6-146
havaitsemisanturi 6-142
hctcjarrutus 6-145
jcrjestelmcn asetukset 6-142
jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset 6-147
toiminnon varoitus ja hallinta 6-143
poikittaisen liikenteen 
takaturmcysvaroitus 
(RCCW) 6-134
havaitsemisanturi 6-135
jcrjestelmcn asetukset 6-135
jcrjestelmcn toimintahciriut ja 
rajoitukset 6-137
toiminnon kcyttu 6-136
polttimon teho 9-3
polttimot 8-78

ajovalojen ja etusumuvalon 
lamppujen suuntaus 
(euroopassa) 8-98
ajovalojen (LED -tyyppinen) 
vaihto (ajovalot tyyppi C) 8-87
ajovalojen (lchi/pitkct) polttimon 
vaihto (ajovalot  tyyppi A) 8-83
ajovalojen (lchi/pitkct) polttimon 
vaihto (ajovalot  tyyppi B) 8-85
etusumuvalon 
(polttimo -tyyppinen) polttimon 
vaihto (tyyppi A) 8-87, 8-88
etu-suuntavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi A) 8-84, 8-86
hansikaslokeron lampun 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-97
jarru- ja takavalon 
(LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-92
jarru- ja takavalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-90
karttavalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-95
korkealle asennetun jarruvalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-95
meikkipeilin valon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto 8-96
peruutusvalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-92
polttimon paikka (Edessc) 8-80
polttimon paikka (sivussa) 8-82
polttimon vaihtamisen 
varotoimenpiteet 8-78
pcivcajovalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto (tyyppi A) 8-89
rekisterikilven valon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-95
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seisontavalon + DRL 
(LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-88
seisontavalon polttimon 
vaihto (ajovalot - tyyppi A) 8-84
siscvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-96
sivutoistolampun 
(LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-89
sivutoistolampun 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-90
staattisen kaarrevalon 
vaihto (ajovalot tyyppi B) 8-86
takaluukun siscvalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-97
takasumuvalon 
(LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-94
takasumuvalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-94
taka-suuntavalon 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-91
takavalon (sisc) 
(polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-93
valojen sijainti (takana) 8-81
polttoaineen tcyttuluukku 4-34
avaaminen 4-34
sulkeminen 4-35
polttoainemerkintc 9-15
pyyhkijcnsulat 8-40
sulkien tarkastus 8-40
sulkien vaihtaminen 8-41
pyyhkimet ja pesulaitteet 4-116
AUTO (automaattinen) ohjaus 4-118
takaikkunan pyyhin ja 
pesulaitteen kytkin 4-120
tuulilasin pesulaite (edessc) 4-119
pccstujen hallintajcrjestelmc 8-112

haihtumispccstujen 
hallintajcrjestelmc 8-113
kampikammon pccstujen 
hallintajcrjestelmc 8-113
pakokaasupccstujen 
hallintajcrjestelmc 8-113

R
radio 5-14
rengaskoon ja paineen 
merkintc 9-12
rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc (TPMS) 7-9
ilmoitus alhaisesta 
rengaspaineesta 7-11
jcrjestelmcn yleiskatsaus 7-10
rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmcn 
toimintahciriu 7-13
TPMS :n asetus 7-10
viite: Merkkivalon tila 7-13
renkaat ja vanteet 8-46, 9-4
matalan profiilisuhteen rengas 8-56
pyurien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino 8-50
pyurcn vaihtaminen 8-52
renkaan pito 8-52
renkaan sivun merkinnct 8-53
renkaan tcyttupaineen tarkistus 8-48
renkaan vaihtaminen 8-50
renkaiden hoito 8-46, 8-53
renkaiden kierto 8-49
suositellut kylmien renkaiden 
tcyttupaineet 8-46

S
sammutusautomatiikka 
(Idle Stop & Go (ISG)) 6-17
auto start 6-20
automaattipyscytys 6-18
ISG -jcrjestelmcn 
toimintaolosuhteet 6-21
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ISG-jcrjestelmcn deaktivointi 6-18
ISG-jcrjestelmcn 
kytkeminen pcclle 6-17
ISG-merkkivalo 6-22
moottorin uudelleenkcynnistys 
automaattipyscytystilasta 6-20
savukkeensytytin 4-157
seisontajarru 6-52, 8-37
seisontajarrun tarkastus 8-37
sisc- ja ulkopuolen hoito 8-105
sisctilojen hoito 8-110
ulkopuolen hoito 8-105
sisctilojen ominaisuuksia 4-157
hcikcisysuoja 4-158
istuinlcmmitin 4-159
lattiamattojen ankkuri(t) 4-162
mukiteline 4-158
ostoskassin pidike 4-163
savukkeensytytin 4-157
tavaratilan pccllystaso 
(hattuhylly) 4-162
tuhkakuppi 4-157
USB-laturi 4-161
vaatekoukku 4-163
virtalchtu 4-160
siscvalo 4-121, 4-122
hansikaslokeron lamppu 4-123
karttavalo 4-122
meikkipeilin lamppu 4-123
siscvalo 4-122
tavaratilan siscvalo 4-123
sivuturvatyyny 3-57
Sokean pisteen turmcysvaroitus 
(BCW)/Sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja (BCA) 6-86
Aktiivi avustaja 6-89
havaitsemisanturi 6-92
jcrjestelmcn 
asetukset ja aktivointi 6-88
kcyttutilanne 6-89
sokean pisteen turmcyksen 
vclttcmisavustaja 6-87
sokean pisteen turmcysvaroitus 6-86
toiminnon rajoitukset 6-94

vain varoitus 6-89
sulakkeet 8-57
moottoritilan sulakkeen 
vaihtaminen 8-61
Sisctilan sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen 8-60
sulake-/relepaneelin kuvaus 8-62
suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet 9-7
suositeltu SAE-viskositeetti 9-9
schkutoimisen ikkunan 
lukituspainike 4-30
scilytyslokerot 4-153
aurinkolasipidin 4-154
hansikaslokero 4-154
keskikonsolin scilytystila 4-154
matkatavaraverkon kiinnike 4-155
tavarahylly 4-155
tavaratilan lisccminen 4-156

T
takaistuimen pccntuki 3-10
takaluukku 4-25
avaaminen 4-25
sulkeminen 4-25
takaluukun hctcavauksen 
turvavapautin 4-26
takanckymcn ncyttu 
ajettaessa (RVM) 4-95
takaoven lapsilukko 4-23
taloudellinen kcyttu 6-156
tavarahylly 4-155
tavaratilan lisccminen 4-156
tavaratilan pccllystaso 
(hattuhylly) 4-162
tavaratilan siscvalo 4-123
tietoviihdejcrjestelmc 5-3
antenni 5-3
USB-liitcntc 5-4
tievaroitus 7-3
varoitusvilkku 7-3
toiminta hctctilanteessa 7-3
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tuhkakuppi 4-157
turvatyyny 3-43
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny 3-51
sivuturvatyyny 3-57
SRS-turvatyynyjcrjestelmcn 
komponentit ja toiminnot 3-48
turvatyynyn turmcysanturit 3-60
turvatyynyn 
varoitusetiketti 3-46, 3-66
turvatyynyn varoitusvalo 3-47
turvaverhot 3-58
turvaverhot 3-58
turvavyun varoitus 3-16
etumatkustajan turvavyun 
varoitusvalo 3-17
kuljettajan turvavyun 
varoitusvalo 3-16
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