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ALKUSANAT
Arvoisa asiakas,

Kiitos, ett쌹 valitsit Kian uudeksi autoksesi.

Kia on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan korkea-
laatuisia tuotteita, jotka tarjoavat erinomaisen vastineen rahalle. Kia on omistautunut 
tarjoamaan asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylitt쌹v쌹t odotukset.

Jos tarvitset teknist쌹 tukea, ota yhteytt쌹 Kia-j쌹lleenmyyntiin, jossa maahantuojien 
kouluttamat asentaja, suositellut erikoisty쎨kalut ja alkuper쌹iset Kia-varaosat ovat k쌹y-
tett쌹viss쌹.

T쌹m쌹 k쌹ytt쎨ohjekirja perehdytt쌹쌹 sinut auton toimintaan, vakio- ja lis쌹varusteisiin 
sek쌹 huoltotarpeeseen. Jotkin kuvat ja kuvaukset eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 koske omaa 
autoasi. Lue t쌹m쌹 ohjekirja huolellisesti ja noudata sen ohjeita ja suosituksia. S쌹ilyt쌹 
t쌹m쌹 ohjekirja aina apuna itsellesi ja mahdollisille my쎨hemmille omistajille.

Kaikki t쌹m쌹n k쌹ytt쎨ohjekirjan sis쌹lt쌹m쌹t tiedot olivat ajan tasalla julkaisun aikana. 
Jatkuvan tuotekehityksen johdosta Kia kuitenkin pid쌹tt쌹쌹 oikeuden tehd쌹 muutoksia 
t쌹h쌹n ohjekirjaan sek쌹 autoihin ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, ett쌹 se aiheuttaisi 
mit쌹쌹n velvoitteita.

Turvallista matkaa ja nauti Kia-autostasi!

© 2021 Kia Slovakia s. r. o.

Pid쌹t쌹mme oikeuden muutoksiin. Ei saa kopioida tai k쌹쌹nt쌹쌹 kokonaan tai osittain ilman Kia Slovakia s. r. o.:n 
kirjallista lupaa.

Painettu Slovakiassa
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Ohjekirjan k쌹ytt쌹minen
Haluamme, ett쌹 opit hy쎨dynt쌹m쌹쌹n 
uuden autosi ominaisuuksia mahdolli-
simman monipuolisesti. K쌹ytt쎨ohjekirja 
voi avustaa sinua monella eri tavalla.
Suosittelemme, ett쌹 luet t쌹m쌹n ohjekir-
jan kokonaan. Tutustu erityisen huolelli-
sesti t쌹m쌹n ohjekirjan sis쌹lt쌹miin 
VAROITUS- ja HUOMIO-kohtiin, sill쌹 ne 
sis쌹lt쌹v쌹t ohjeita, joiden huomioimatta 
j쌹tt쌹misest쌹 saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.
Ohjekirjan teksti쌹 t쌹ydent쌹v쌹n kuvituk-
sen avulla opit hy쎨dynt쌹m쌹쌹n autosi 
ominaisuuksia. Lukemalla ohjekirjan 
pystyt perehtym쌹쌹n auton ominaisuuk-
siin, t쌹rkeisiin turvallisuustietoihin ja ajo-
ohjeisiin erilaisten ajo-olosuhteiden valli-
tessa.
Ohjekirjan yleinen rakenne ilmenee 
sis쌹llysluettelosta. K쌹yt쌹 hakemistoa l쎨y-
t쌹쌹ksesi etsim쌹si kohdan tai aihealueen. 
Hakemistoon on luetteloitu k쌹ytt쎨ohje-
kirjan kaikki aiheet aakkosj쌹rjestyksess쌹.
Luvut: T쌹ss쌹 ohjekirjassa on yhdeks쌹n 
lukua ja hakemisto. Jokainen luku alkaa 
lyhyell쌹 sis쌹llysluettelolla, jotta pystyt 
n쌹kem쌹쌹n nopealla vilkaisulla, l쎨ytyyk쎨 
luvusta etsimi쌹si tietoja.
T쌹ss쌹 k쌹sikirjassa on lukuisia VAROI-
TUKSIA, HUOMIOITA ja HUOMAUTUK-
SIA. N쌹m쌹 VAROITUKSET on laadittu 
parantamaan henkil쎨kohtaista turvalli-
suuttasi. Sinun tulisi lukea huolellisesti 
kaikki toimenpiteet ja suositukset, joita 
n쌹iss쌹 VAROITUKSISSA, HUOMIOISSA ja 
HUOMAUTUKSISSA annetaan, sek쌹 
noudattaa niit쌹 tarkoin.

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

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka voi 
vahingoittaa autoa, jos huomiota ei nou-
dateta.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa k쌹ytt쎨ohjekirjassa 
annettuihin k쌹yt쌹nn쎨llisiin tietoihin.
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Ladattava hybridij쌹rjestelm쌹 (PHEV)

Hybridij쌹rjestelm쌹n yleiskuvaus
Ladattava hybridij쌹rjestelm쌹 (PHEV)
Ladattava Kia-hybridi (PHEV) yhdistelee 
t쌹yshybridin ja s쌹hk쎨auton ominaisuuk-
sia.
Kun sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n tavallisen hybridis쌹h-
k쎨auton tapaan, HEV-ohjausyksikk쎨 
k쌹ytt쌹쌹 joko poltto- tai s쌹hk쎨moottoria 
tai jopa molempia samaan aikaan.
S쌹hk쎨autotilassa toimiessaan auto kul-
kee tietyn matkan ainoastaan s쌹hk쎨-
moottorilla, kunnes hybridij쌹rjestelm쌹n 
akun varaustila laskee alhaiseksi. Mah-
dollinen ajomatka s쌹hk쎨autotilassa riip-
puu kuljettajan ajotyylist쌹 ja ajo-

olosuhteista. Dynaamisesti ajettaessa 
polttomoottori saattaa k쌹ynnisty쌹 v쌹liai-
kaisesti.
Moottorin tehoa voidaan rajoittaa p쌹쌹s-
t쎨nhallinnan ajaksi, kun moottori on 
kylm쌹.
Korkeaj쌹nniteakku voidaan ladata t쌹y-
teen liitt쌹m쌹ll쌹 ulkoinen virtal쌹hde 
latauskaapelilla autoon.
CD-tilassa polttomoottori saattaa k쌹yn-
nisty쌹 esimerkiksi l쌹mmittimen k쌹yt쎨n 
vuoksi tai kuljettajan k쌹ytt쌹ess쌹 kaasu-
poljinta toistuvasti.

CD-tila (latauksen tyhjent쌹minen) CS-tila (latauksen yll쌹pito) Lataaminen

S쌹hk쎨moottori S쌹hk쎨-
moottori

Polttomoot-
tori+s쌹hk쎨-
moottori

Poltto- ja 
s쌹hk쎨moot-
tori tai s쌹hk쎨-

moottori

Lataaminen Akku latautuu

1. S쌹hk쎨autotila

2. K쌹ynnis-
t쌹minen / 
alhainen 
nopeus

3. Suuri 
nopeus

4. Kiihdytt쌹-
minen 5. Hidastus 6. Ulkoinen lataus

ONQ5EPQ011021L
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Hybridij쌹rjestelm쌹n yleiskuvaus Hybridis쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 (HEV)

Hybridis쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 
(HEV)
Kia HEV-j쌹rjestelm쌹 (Hybrid Electric 
Vehicle) hy쎨dynt쌹쌹 voimansiirtoon sek쌹 
bensiini- ett쌹 s쌹hk쎨moottoria. S쌹hk쎨-
moottoria k쌹ytt쌹쌹 HEV-korkeaj쌹nni-
teakku.
Riippuen ajo-olosuhteista, HEV-tieto-
kone k쌹ytt쌹쌹 valikoivasti poltto- tai s쌹h-

k쎨moottoria tai jopa molempia 
samanaikaisesti.
Polttoainetalous paranee ajoneuvo liik-
kuu s쌹hk쎨moottorilla HEV-akun tarjo-
amalla energialla.
HEV-akun latausta on yll쌹pidett쌹v쌹, 
joten v쌹lill쌹 moottori k쌹ynnistyy jopa 
joutok쌹ynnill쌹 toimiakseen generaatto-
rina. Akku latautuu my쎨s hidastettaessa 
tai regeneroivassa jarrutuksessa.

S쌹hk쎨moottori S쌹hk쎨moottori + poltto-
moottori

S쌹hk쎨moottori tai poltto-
moottori Lataaminen Polttomoottori pois 

p쌹쌹lt쌹

1. K쌹ynnistys/matala 
nopeus 2. Kiihdytt쌹minen 3. Korkea nopeus 4. Hidastus 5. Pys쌹ytys

ONQ5EPQ011024L
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Ladattavan hybridiauton lataaminen

Ladattavan hybridiauton 
lataaminen
Lataustiedot
僅 Nopea lataus: Ladattavan hybridiau-

ton akku ladataan kytkem쌹ll쌹 auto 
vaihtovirtalaturiin kotona tai julkisella 
latausasemalla. (Jos haluat lis쌹tietoja, 
katso “AC-laturi“ sivulla 1-9.)

僅 Hidas lataus: Ladattavan hybridiauton 
akku voidaan ladata kodin s쌹hk쎨ver-
kosta.
Kodin s쌹hk쎨pistorasian on oltava 
m쌹쌹r쌹ysten mukainen sek쌹 turvalli-
sesti yhteensopiva tilap쌹islatauksen 

teknisten suoritusarvojen kanssa j쌹n-
nitteen (voltit), virran (ampeerit) ja 
tehon (watit) osalta. T쌹t쌹 tulee k쌹ytt쌹쌹 
vain varalatausmenetelm쌹n쌹.

Latausaika
僅 Nopea lataus: Kest쌹쌹 n. 1 tuntia 40 

minuuttia normaalissa huonel쌹mp쎨ti-
lassa, kun akku ladataan 100 %:iin. 
Korkeaj쌹nniteakun latausaika riippuu 
akun varaustilasta ja i쌹st쌹, latauslait-
teen teknisist쌹 ominaisuuksista ja 
ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilasta.

僅 Hidas lataus: Kotona teht쌹v쌹쌹n 
lataukseen. Kest쌹쌹 n. 5 tuntia 40 

Lataustyypit

僅 Korkeaj쌹nniteakun latausaika riippuu akun varaustilasta ja i쌹st쌹, latauslaitteen tek-
nisist쌹 ominaisuuksista ja ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilasta.

僅 Eri valmistajien latauslaitteiden ulkon쌹k쎨 ja latausmenetelm쌹t poikkeavat toisis-
taan.

Kategoria Latausliitin (autossa) Latauspistoke Latausaseman sy쎨t-
t쎨liitin Lataustapa Latausaika

AC-laturi
Koteihin tai julkisiin 
tiloihin asennettu 
normaali laturi

Noin 1 tuntia 40 minuut-
tia (lataus t쌹yteen 100 
%:iin)

Hidas lataus Kodin s쌹hk쎨verkko

Kotona teht쌹v쌹쌹n 
lataukseen. Noin 5 tun-
tia 40 minuuttia (lataus 
t쌹yteen 100 %:iin)

ONQ5EPQ011005L OCVQ011005L OCVQ011007L

ONQ5EPQ011005L OCVQ011005L OCVQ011009L
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Latauksen tila Voit tarkastaa latauksen tilan auton 
ulkopuolelta latauksen tai korkeaj쌹nni-
teakun k쌹yt쎨n (muuten kuin ajon) 
aikana.
Akun lataaminen t쌹yteen kest쌹쌹 v쌹hin-
t쌹쌹n 2–3 tuntia.

ONQ5EPQ011004L

Luokitus
Tiedot

Latauksen merkkivalon toiminta

Tila Status Latausliitin Latauspainike

A VALMIS Ei-lataustila
0–65 % Palaa (Keltainen) Ei pala

65–100 % Palaa (Vihre쌹) Ei pala

B Apu- akun s쌹쌹st쎨toiminto / 
korkeaj쌹nnitevaroitus

Ladataan 12 V:n apuakkua / Korkeaj쌹nnitteen 
varoitustila Palaa (punainen) Ei pala

C Lataaminen Lataaminen
0–65 % Vilkkuu (keltainen) Ei pala

65–100 % Vilkkuu (vihre쌹) Ei pala

D Lataus valmis Ladattu t쌹yteen (sammuu 5 
sekunnin kuluessa) 100% Palaa (vihre쌹) > 

POIS P쉁쉁LT쉁 Ei pala

E Lataus ep쌹onnistui Latausvirhe Vilkkuu (punai-
nen) Ei pala

F Ajastetun latauksen valmius-
tila 

Ajastettu lataus on toiminnassa (sammuu 3 
minuutin kuluttua) Ei pala Palaa

G Virhe CAN-tiedonsiirron h쌹iri쎨tila
Palaa (vihre쌹) > 
Palaa (oranssi) > 
Palaa (punainen)

Ei pala
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Ladattavan hybridiauton lataaminen

Lataustilan tarkistaminen

Voit tarkastaa latauksen tilan auton 
ulkopuolelta latauksen tai korkeaj쌹nni-
teakun k쌹yt쎨n (muuten kuin ajon) 
aikana.
Akun lataaminen t쌹yteen kest쌹쌹 v쌹hin-
t쌹쌹n 2–3 tuntia.
Varaustilan merkkivalosta annetaan lis쌹-
tietoja kohdassa “Latauksen tila“ sivulla 
1-5.

Laturin irrottaminen
1. Auton ovien lukituksen on oltava 

avoinna, jotta latauspistoke voidaan 
irrottaa. Erityinen lukitusj쌹rjestelm쌹 
est쌹쌹 latauskaapelin irrottamisen, kun 
auton ovet ovat lukittuina.

HUOMAUTUS
Jotta voisit irrottaa latauspistokkeen, 
avaa auton ovien lukitus latauspistok-
keen lukituksen vapauttamiseksi. 
Muussa tapauksessa latauspistoke ja 
auton latausliitin voivat vaurioitua.

2. Ota kiinni latauspistokkeen kahvasta 
ja ved쌹 se ulos.

Latauspistoke ei irtoa latausliittimest쌹, 
kun auton ovet ovat lukossa. N쌹in 
latauskaapelia ei voida varastaa.

Jos latauspistoke on AUTO-tilassa, 
latauspistokkeen lukitus avautuu 
automaattisesti, kun lataus on valmis.
Jos latausliittimen lukitus ei vapaudu 
automaattisesti, kun lataus on p쌹쌹tty-
nyt AUTO-tilassa, se vapautuu, kun 
kaikkien ovien lukitus avataan.
Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Latauspis-
tokkeen lukitus“ sivulla 1-7.

HUOMAUTUS
쉁l쌹 yrit쌹 irrottaa latauspistoketta v쌹kisin 
painamatta vapautuspainiketta. Se voisi 
vaurioittaa latauspistoketta ja auton 
latausliitint쌹.

3. Sulje latausluukku painamalla luukun 
takareunaa keskikohdasta.

* Latausluukussa ei ole lukitusj쌹rjestel-
m쌹쌹.

HUOMAUTUS
僅 Jos latausluukku ei avaudu pakkasella 

sen ymp쌹rille muodostuneen j쌹쌹n 
vuoksi, painele luukkua kevyesti pois-
taaksesi j쌹쌹n ja avataksesi kannen. 
쉁l쌹 yrit쌹 avata latausluukkua v쌹kisin. 
Jos avaat latausluukun v쌹kisin, se voi 
vaurioitua.

僅 쉁l쌹 muuntele tai pura latauskaapelin 
osia. T쌹st쌹 voi seurata tulipalo, s쌹h-
k쎨isku tai muita henkil쎨vahinkoja.

僅 Pid쌹 latauspistoke ja -liitin aina puh-
taina ja kuivina. Latauskaapeli on 
my쎨s pidett쌹v쌹 puhtaana.

ONQ5EPQ011004L

ONQ5EPQ011006L

ONQ5EPQ011007L
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僅 Poista mahdollinen lika latauspistok-
keesta ja latausliittimest쌹 paineilma-
pistoolilla.

Latauspistokkeen lukitus
Latauspistokkeen lukitus est쌹쌹 lataus-
pistokkeen luvattoman irrottamisen 
latausliittimest쌹.

Pistokkeen lukitus

Aina lukittu
Kun latauspistoke kytket쌹쌹n latausliitti-
meen, se lukittuu paikalleen. Latauspis-
tokkeen lukitus avautuu, kun ovien 
lukitus avataan. Lukituksen ansiosta 
kukaan ei voi varastaa latauskaapelia.
僅 Jos latauspistoketta ei irroteta lataus-

liittimest쌹 15 sekunnin kuluessa ovien 
lukituksen avautumisesta, latauspis-
toke lukkiutuu automaattisesti takai-
sin paikalleen.

僅 Jos ovet lukitaan v쌹litt쎨m쌹sti uudel-
leen lukituksen avaamisen j쌹lkeen, 
vapautunut latauspistoke lukittuu 
automaattisesti takaisin paikalleen.

Lukitus latauksen aikana
Latauspistoke lukittuu, kun lataus alkaa. 
Latauspistokkeen lukitus avautuu, kun 
lataus on valmis.

Ajastettu lataus
僅 Voit ajastaa latauksen tietoviihdej쌹r-

jestelm쌹n avulla. Katso lis쌹tietoja 
latauksen asettamisesta tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹쌹 koskevista osioista.

僅 Ajastettu lataaminen voidaan suorit-
taa ainoastaan k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 normaalia 
tai mukana kuljetettavaa latauskaape-
lia (ICCB: ohjausrasialla varustettu 
latauskaapeli).

僅 Kun ajastettu lataus on asetettu ja 
vaihtovirtalaturi tai mukana kuljetet-
tava akkukaapeli (ICCB) ohjausrasialla 
varustettu latauskaapeli) kytket쌹쌹n 
latausta varten, ajastetun latauksen 
vapautuspainike syttyy (3 minuutin 
ajan) ajastuksen merkiksi.

僅 Ajastettu lataus ei k쌹ynnist쌹 latausta 
v쌹litt쎨m쌹sti, kun latauskaapeli kytke-
t쌹쌹n autoon.

僅 Jos latausta tarvitaan v쌹litt쎨m쌹sti, 
kytke ajastettu lataus pois p쌹쌹lt쌹 tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹쌹 k쌹ytt쌹en tai pai-
namalla auton ajastetun latauksen 

vapautuspainiketta ( ) yli 2 

sekuntia.
僅 Kun ajastettu lataus asetetaan, latauk-

sen aloitusaika lasketaan automaatti-
sesti. Joissain tapauksissa lataus 
saatetaan aloittaa v쌹litt쎨m쌹sti lataus-
johdon kytkemisen j쌹lkeen.

僅 Jos painat ajastetun latauksen pois-

kytkenn쌹n painiketta ( ) aloit-

taaksesi

Aina lukittu Lukitus latauksen 
aikana

Ennen 
latausta O X

Latauksen 
aikana O O

Latauksen 
j쌹lkeen O X

ONQ5EPQ011009L
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latauksen v쌹litt쎨m쌹sti, lataus on aloi-
tettava 3 minuutin j쌹lkeen latauskaa-
pelin
liitt쌹misest쌹.

Kun painat ajastetun latauksen pois-

kytkenn쌹n painiketta ( ) aloit-

taaksesi latauksen v쌹litt쎨m쌹sti, 
ajastetun latauksen asetusta ei kyt-
ket쌹 kokonaan pois p쌹쌹lt쌹. Jos haluat 
poistaa ajastetun latauksen asetuksen 
kokonaan k쌹yt쎨st쌹, tee se tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹n kautta.
Saat kohdista “AC-laturi“ sivulla 1-9 ja 
“Hidas lataus (mukana kuljetettavalla 
latauskaapelilla)“ sivulla 1-10 lis쌹tie-
toja molemmista lataustavoista.

Latauksen varotoimenpiteet
AC-laturi

VAROITUS
P쎨lyn tai veden aiheuttama tulipalo
Latauskaapelin pistoketta ei saa kos-
kaan kytke쌹 autoon, jos latausliittimess쌹 
on p쎨ly쌹 tai vett쌹. Latauskaapelin pistok-
keessa ja latausliittimess쌹 oleva vesi tai 
lika voi aiheuttaa tulipalon tai s쌹hk쎨is-
kun. Vanhojen tai kuluneiden s쌹hk쎨pis-
torasioiden k쌹ytt쎨쎨n saattaa liitty쌹 
tulipalo- tai loukkaantumisriski.

VAROITUS
L쌹쌹kinn쌹llisten s쌹hk쎨laitteiden h쌹iri쎨t
Jos sinulle on asennettu syd쌹mentahdis-
tin tai muu l쌹쌹ketieteellinen elektroninen 
laite, tiedustele l쌹쌹k쌹rilt쌹, vaikuttaako 
s쌹hk쎨auton latauslaite sen toimintaan. 
Joissakin tapauksissa latauslaitteen 
muodostamat s쌹hk쎨magneettiset aallot 
voivat vaikuttaa eritt쌹in voimakkaasti 
l쌹쌹ketieteellisiin elektronisiin laitteisiin, 
kuten syd쌹mentahdistimeen.

VAROITUS
Latausliittimen koskettaminen
Kun kytket latauskaapelia latauslaittee-
seen ja auton latausliittimeen, 쌹l쌹 kos-
keta paljain k쌹sin latauspistoketta, 
latauskaapelin pistotulppaa 쌹l쌹k쌹 auton 
latausliitint쌹. Se voisi aiheuttaa hengen-
vaarallisen s쌹hk쎨iskun.

僅 S쌹hk쎨iskuvaaran vuoksi noudata seu-
raavia ohjeita:
- Latauslaitteen pit쌹쌹 olla vesitiivis.
- 쉁l쌹 koske latausliittimeen ja lataus-

pistokkeeseen m쌹rin k쌹sin.
- 쉁l쌹 lataa akkua ukkoss쌹쌹ll쌹.
- 쉁l쌹 lataa akkua, jos latausliitin ja 

latauslaitteen pistoke ovat kastu-
neet.

ONQ5EPQ011008L
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VAROITUS
Latauskaapeli
僅 Keskeyt쌹 lataus v쌹litt쎨m쌹sti, jos 

havaitset jotain ep쌹tavallista (hajua tai 
savua).

僅 Vaihda latauskaapeli, jos kaapelin 
suojakuori on vaurioitunut (s쌹hk쎨is-
kuvaara).

僅 Kun kytket tai irrotat latauskaapelia, 
tartu ainoastaan latauspistokkeen 
runkoon tai kahvaan.
Jos ved쌹t kaapelista (tarttumatta kah-
vaan), kaapelin sis쌹iset johtimet voi-
vat irrota tai vaurioitua. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa s쌹hk쎨iskun tai tulipalon.

VAROITUS
J쌹쌹hdytyspuhallin
쉁l쌹 koske j쌹쌹hdytyspuhaltimeen latauk-
sen aikana. Vaikka moottori on sammu-
tettuna latauksen aikana, moottoritilassa 
oleva j쌹쌹hdytyspuhallin saattaa kytkey-
ty쌹 p쌹쌹lle automaattisesti.

僅 Latauspistokkeen ja -liittimen pit쌹쌹 
aina olla puhtaat ja kuivat. S쌹ilyt쌹 
latauskaapelia kuivassa paikassa, 
vedelt쌹 ja kosteudelta suojattuna.

僅 K쌹yt쌹 korkeaj쌹nniteakun lataamiseen 
ainoastaan auton lataamiseen suunni-
teltua latauslaitetta. Muiden latauslait-
teiden k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa 
toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 Katkaise auton virta ennen akun 
latausta.

僅 쉁l쌹 pudota latauspistoketta maahan. 
Latauspistoke voi vaurioitua.

AC-laturi
AC-laturi

Latauskaapeli

Voit ladata auton akun kytkem쌹ll쌹 sen 
latauslaitteeseen julkisella latausase-
malla.

AC-laturin kytkeminen

1. Paina jarrupoljin pohjaan ja kytke sei-
sontajarru.

2. Kytke kaikki kytkimet pois p쌹쌹lt쌹, 
siirr쌹 vaihteenvalitsin P-asentoon ja 
sammuta moottori.

3. Avaa latausluukku painamalla luukun 
takareunan keskiosaa.

4. Poista mahdollinen lika latauspistok-
keesta tai -liittimest쌹.

5. Ota kiinni latauspistokkeen kahvasta.

OCVQ011007L
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Ty쎨nn쌹 pistoke auton latausliittimeen, 
kunnes kuulet napsahtavan 쌹쌹nen. 
Jos pistoketta ei ole kytketty liittimeen 
kokonaan, huono kontakti pistokkeen 
ja liittimien koskettimien v쌹lill쌹 voi 
aiheuttaa tulipalovaaran.

6. Tarkasta, ett쌹 korkeaj쌹nniteakun 
latausliit쌹nn쌹n merkkivalo ( ) on 
syttynyt mittaristossa.
Jos merkkivalo ei pala, akku ei 
lataudu. Kytke latauspistoke uudel-
leen, jos sit쌹 ei ole kytketty latausliitti-
meen kunnolla.

HUOMAUTUS
僅 Lataus on k쌹ynniss쌹 ainoastaan, kun 

vaihteenvalitsin on P-asennossa 
(pys쌹k쎨intiasennossa). Akun lataami-
nen moottorin START/STOP-painik-
keen ollessa ACC-asennossa on 
mahdollista. Se kuitenkin saattaa tyh-
jent쌹쌹 12 V:n akun. Akku tulee siksi 
ladata moottorin START/STOP-painik-
keen ollessa OFF-asennossa, mik쌹li se 
on mahdollista.

僅 Jos vaihteenvalitsin siirret쌹쌹n P-asen-
nosta R-, N- tai D-asentoon, lataus 
keskeytyy. K쌹ynnist쌹 lataus uudel-
leen siirt쌹m쌹ll쌹 vaihteenvalitsin P-
asentoon, painamalla MOOTTORIN 
START/STOP-painike OFF-asentoon 
ja irrottamalla latauskaapeli. Kytke 
kaapeli t쌹m쌹n j쌹lkeen uudelleen.

Latauspistokkeen lukitustila
Kun latauspistoke on kytketty latauslii-
t쌹nt쌹쌹n, pistokkeen lukituksen ajastus 
riippuu mukautettavien asetusten vali-
kossa tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨ss쌹 valitusta tilasta.
僅 Aina lukittu: Kun latauspistoke kytke-

t쌹쌹n latausliittimeen, se lukittuu pai-
kalleen.

僅 Lukitus latauksen aikana: Latauspis-
toke lukittuu, kun lataus alkaa. 
Latauspistokkeen lukitus avautuu, 
kun lataus on valmis.

Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Latauspis-
tokkeen lukitus“ sivulla 1-7.
Hidas lataus (mukana kuljetetta-
valla latauskaapelilla)

Hidasta latausta tavallisesta pisto-
rasiasta voidaan k쌹ytt쌹쌹, jos nopea 
lataus ei ole k쌹ytett쌹viss쌹.
1. Liitin ja kaapeli
2. Ohjausrasia (ICCB)
3. Latausliitin/kaapeli

ONQ5EPQ011011L
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Mukana kuljetettavan latauskaa-
pelin kytkeminen (ICCB: ohjaus-
rasialla varustettu latauskaapeli))
1. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

A: Pistotulppa
B: Pistorasia

2. Tarkista, ett쌹 ohjausyksik쎨n vihre쌹 
virtamerkkivalo palaa.

3. Paina jarrupoljin pohjaan ja kytke sei-
sontajarru.

4. Aseta kaikki kytkimet OFF-asentoon, 
kytke vaihde P-asentoon ja sammuta 
moottori. Jos lataus k쌹ynnistet쌹쌹n 
vaihteen ollessa muussa kuin P-asen-
nossa, lataus alkaa tosiasiassa vasta 
P-asentoon vaihtamisen j쌹lkeen.

5. Avaa latausluukku.
Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Polttoai-
nes쌹ili쎨n luukku“ sivulla 5-34.

6. Avaa latauspistokkeen ja latausliitti-
men suojakannet. Tarkista onko niiss쌹 
likaa tai p쎨ly쌹.

7. Tartu latauspistokkeen kahvaan ja 
kytke se latausliittimeen. Kytke lataus-
pistoke tiukasti liittimeen. Latauspis-
tokkeen puutteellinen kytkeminen voi 
aiheuttaa tulipalon.

8. Lataus k쌹ynnistyy automaattisesti 
(latauksen merkkivalo syttyy).

9. Tarkista, palaako mittaristossa oleva 
korkeaj쌹nniteakun merkkivalo ( ). 
Jos merkkivalo ( ) ei pala, akku ei 
lataudu. Kytke latauspistoke uudel-
leen, jos se ei ole kytkeytynyt lataus-
liittimeen oikealla tavalla.

10.Kun lataus alkaa, arvioitu latausaika 
n쌹kyy mittaristossa noin 1 minuutin 
ajan.

A: Remaining time (J쌹ljell쌹 oleva 
aika)
Jos kuljettajan ovi avataan latauksen 
aikana, arvioitu latausaika n쌹kyy mit-
taristossa 1 minuutin ajan. Jos lataus-
aika tai ilmastointi/l쌹mmitys on 
ajastettu, arvioidun latausajan osoi-
tuksena n쌹kyy ”--”.

OCVQ011022L
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Latauskaapelin s쌹ilytys

Hitaan latauksen latauskaapeli on suosi-
teltavaa laittaa s쌹ilytyslaatikkoonsa k쌹y-
t쎨n j쌹lkeen.
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Siirrett쌹v쌹n akkuvaraajan lataustilan merkkivalo

OCVQ011026L

Merkkivalo Tiedot

POWER Palaa: Virta p쌹쌹ll쌹

LATAUS
Palaa: Lataaminen
Vilkkuu: Virtarajoitus tulpan l쌹mp쎨tilan tai korkean sis쌹isen l쌹mp쎨tilan vuoksi

VIKA Vilkkuu: Lataus keskeytynyt

LATAUSTASO

12 12 A

10 10 A

08 8 A

06 6 A

Latausvirta muuttuu, kun painiketta (1) painetaan alle sekunnin ajan siirrett쌹v쌹n akkuvaraajan ollessa kyt-
kettyn쌹 pistorasiaan, mutta ei autoon.

Ohjausrasia

OCVQ011021L
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Tila/syy/korjaustoimenpide

僅 Latauspistoke on kytketty autoon 
(TEHO PALAA vihre쌹n쌹)

僅 Pistoke kytketty pistorasiaan (TEHO 
PALAA vihre쌹n쌹)

Latauksen aikana

僅 Latauksen merkkivalo (TEHO Vihre쌹 
PALAA/LATAUS Sininen PALAA)

僅 Charging current (Latausvirta)

Ennen latauspistokkeen kytke-
mist쌹 autoon (TEHO PALAA vih-
re쌹n쌹, VIKA vilkkuu punaisena)

僅 Normaalista poikkeava l쌹mp쎨tila
僅 CCB-latauskaapelin vika

Kytketty autoon (TEHO Vihre쌹 
PALAA, VIKA Punainen vilkkuu)

僅 Diagnostiikkalaitteen vika
僅 Vuotovirta
僅 Normaalista poikkeava l쌹mp쎨tila

Vuotovirtah쌹iri쎨 (TEHO Vihre쌹 
PALAA, VIKA Punainen vilkkuu)

僅 Kun olet irrottanut ja kytkenyt s쌹hk쎨-
pistokkeen uudelleen, pid쌹 painiketta 
painettuna v쌹hint쌹쌹n 2 sekunnin ajan 
virheen pyyhkimiseksi.

Virrans쌹쌹st쎨tila

僅 Lataustason merkkivalo sammuu, jos 
tila ei muutu yli 1 minuuttiin.

OCVQ011024
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Mukana kuljetettavan latauskaa-
pelin irrottaminen (ICCB: ohjaus-
rasialla varustettu latauskaapeli)
1. Varmista ennen latauspistokkeen 

irrottamista, ett쌹 ovien lukitus on 
avattu. Jos auton ovet on lukittu, 
latausliiittimen lukitusj쌹rjestelm쌹 
est쌹쌹 irrottamisen. Latauspistoke ei 
irtoa latausliittimest쌹, kun auton ovet 
ovat lukossa. N쌹in latauskaapelia ei 
voida varastaa. Jos latauspistoke on 
AUTO-tilassa, latauspistokkeen lukitus 
avautuu automaattisesti, kun lataus 
on valmis.

HUOMAUTUS
Jotta voisit irrottaa latauspistokkeen, 
avaa auton ovien lukitus latauspistok-
keen lukituksen vapauttamiseksi. 
Muussa tapauksessa latauspistoke ja 
auton latausliitin voivat vaurioitua.

2. Ota kiinni latauspistokkeen kahvasta 
ja ved쌹 se ulos.

3. Sulje latausluukku tiukasti.
4. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 쉁l쌹 

ved쌹 kaapelista, kun irrotat pistotulp-
paa.

A: Pistotulppa
B: Pistorasia

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

6. Aseta latauskaapeli koteloonsa, jotta 
se ei vaurioidu.

Mukana kuljetettavan latauskaa-
pelin k쌹ytt쎨쎨n liittyv쌹t varotoi-
menpiteet (ICCB: ohjausrasialla 
varustettu latauskaapeli)
僅 K쌹yt쌹 vain Kian hyv쌹ksym쌹쌹 ICCB-

latauskaapelia.
僅 쉁l쌹 korjaa, pura 쌹l쌹k쌹 s쌹쌹d쌹 ICCB-

latauskaapelia.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 jatkojohtoja 쌹l쌹k쌹 sovittimia.
僅 Lopeta k쌹ytt쎨 heti, jos vikamerkkivalo 

syttyy.
僅 쉁l쌹 kosketa pistotulppaa ja latauspis-

toketta m쌹rill쌹 k쌹sill쌹.
僅 쉁l쌹 koske latauspistokkeen ja auton 

latausliittimen liitinnastoihin ja -napoi-
hin.

僅 쉁l쌹 kytke latauspistoketta pisto-
rasiaan, jonka j쌹nnite ei ole m쌹쌹r쌹ys-
ten mukainen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mukana kuljetettavaa 
latauskaapelia, jos siin쌹 on j쌹lki쌹 kulu-
misesta, paljaita johtimia tai muita 
vaurioita.

僅 Jos ohjausrasian kotelossa ja lataus-
pistokkessa on vaurioita, halkeamia 
tai paljaita johtimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 mukana 
kuljetettavaa latauskaapelia.

僅 쉁l쌹 anna lasten koskea ICCB-lataus-
kaapeliin.

僅 Ohjausrasia ei saa joutua kosketuksiin 
veden kanssa.

僅 Pid쌹 latauspistoke ja pistotulppa puh-
taina.

僅 쉁l쌹 astu kaapelin 쌹l쌹k쌹 johtimen 
p쌹쌹lle. 쉁l쌹 ved쌹, kierr쌹 쌹l쌹k쌹 taivuta 
kaapelia ja johdinta.

僅 쉁l쌹 lataa akkua ukkoss쌹쌹ll쌹.

ONQ5EPQ011006L
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僅 쉁l쌹 pudota ohjausrasiaa 쌹l쌹k쌹 aseta 
painavia esineit쌹 sen p쌹쌹lle.

僅 쉁l쌹 sijoita laturin l쌹helle l쌹mm쎨nl쌹h-
teit쌹 erityisesti varauksen aikana.

僅 Jos latauskaapeli kytket쌹쌹n kulunee-
seen tai vaurioituneeseen pisto-
rasiaan, seurauksena on s쌹hk쎨iskun 
vaara. Jos et ole varma pistorasian 
kunnosta, anna valtuutetun s쌹h-
k쎨asentajan tarkistaa se.

僅 Keskeyt쌹 ICCB-latauskaapelin k쌹ytt쎨 
v쌹litt쎨m쌹sti, jos tunnet pistorasian yli-
kuumenevan tai havaitset palaneen 
k쌹ry쌹.

Toimenpiteet latausongelmien 
tapauksessa
Jos korkeaj쌹nniteakun lataus ei onnistu, 
kun latauspistoke on kytketty autoon, 
tarkista seuraavat seikat:
1. Tarkista auton latausasetukset.

(Jos lataus on esimerkiksi ajastettu, 
lataus ei k쌹ynnisty v쌹litt쎨m쌹sti, kun 
latauskaapeli kytket쌹쌹n autoon.)

2. Tarkasta laturin tai mukana kuljetetta-
van latauskaapelin toimintatila.
(Mukana kuljetettavan latauskaapelin 
tila)
* Lataustilan osoitustapa saattaa vaih-
della eri valmistajilla.

3. Jos auton akku ei lataudu ja mittaris-
toon tulee n쌹kyviin varoitusviesti, tar-
kista viestin sis쌹lt쎨.

4. Jos lataus onnistuu toisella, normaa-
listi toimivalla latauslaitteella, ota 
yhteys latauslaitteen valmistajaan.

5. Jos lataus ei onnistu toisella, normaa-
listi toimivalla latauslaitteella, suositte-
lemme, ett쌹 tarkastutat auton 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

Latauspistokkeen irrottaminen 
h쌹t쌹tilanteessa

Jos latauspistoke ei irtoa liittimest쌹 akun 
purkautumisen tai s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n 
vian vuoksi, avaa tavaratilan jakaja (1), 
poista s쌹ilytyslaatikko ja ved쌹 h쌹t쌹-
avausvaijerista (2) kevyesti. Latauspis-
toke irtoaa nyt.
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Hybridiautolla / ladattavalla 
hybridiautolla ajaminen
Auton k쌹ynnist쌹minen
쉁lyavainj쌹rjestelm쌹ll쌹 varustetut 
autot
1. Pid쌹 쌹lyavainta mukanasi tai j쌹t쌹 se 

ajoneuvoon.
2. Varmista, ett쌹 seisontajarru on kun-

nolla kytketty.
3. Aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. 

Kun vaihteenvalitsin on N-asennossa, 
autoa ei voi k쌹ynnist쌹쌹.

4. Paina jarrupoljinta.
5. Paina moottorin START/STOP -paini-

ketta. Kun hybridij쌹rjestelm쌹 k쌹ynnis-
tyy, READY-merkkivalo syttyy.
Onpa moottori sitten kylm쌹 tai l쌹m-
min, se tulee k쌹ynnist쌹쌹 painamatta 
kaasupoljinta.

Kun k쌹ynnistystoimenpiteet on suori-
tettu, mittariston READY-merkkivalo 
syttyy. Katso lis쌹tietoja kohdasta “Auton 
k쌹ynnist쌹minen“ sivulla 1-17.

Hybridij쌹rjestelm쌹n taloudelli-
nen ja turvallinen k쌹ytt쎨
僅 Aja tasaisesti. Kiihdyt쌹 maltillisesti ja 

pid쌹 tasainen ajonopeus. V쌹lt쌹 rajuja 
liikkeellel쌹ht쎨j쌹. V쌹lt쌹 tarpeettomia 
pys쌹hdyksi쌹 (esim. liikennevalot).
V쌹lt쌹 ruuhkia mahdollisuuksien 
mukaan. Pid쌹 aina turvav쌹li muihin 
ajoneuvoihin, jotta v쌹lttyisit tarpeetto-
milta jarrutuksilta. T쌹m쌹 v쌹hent쌹쌹 
my쎨s jarrujen kulumista.

僅 Regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 
ottaa jarrutusenergiaa talteen auton 
nopeuden hidastuessa.

僅 Kun korkeaj쌹nniteakun varaustila on 
alhainen, hybridij쌹rjestelm쌹 alkaa 
ladata akkua automaattisesti.

僅 Kun moottori on k쌹ynniss쌹 ja vaih-
teenvalitsin on N-asennossa, hybridi-
j쌹rjestelm쌹 ei kykene tuottamaan 
s쌹hk쎨쌹. Hybridiakkua ei voi ladata 
vaihteenvalitsimen ollessa N-asen-
nossa.

HUOMAUTUS
Hybridij쌹rjestelm쌹ss쌹 moottori k쌹ynnis-
tyy ja sammuu automaattisesti. Kun 
hybridij쌹rjestelm쌹 on toiminnassa, 
READY-merkkivalo palaa.
Moottori saattaa toimia automaattisesti 
seuraavissa tilanteissa:
僅 Kun moottori on toimintavalmis.
僅 Kun hybridiakkua ladataan.
僅 Hybridiakun l쌹mp쎨tilasta riippuen.

EV/HEV-painike

Kun painat [EV/ HEV]-painiketta, ladat-
tavan hybridij쌹rjestelm쌹n ajotila muut-
tuu seuraavasti:
Automaattitila (AUTO) - Hybriditila (CS) - 
S쌹hk쎨tila (CD).
Aina kun tilaa vaihdetaan, sit쌹 vastaava 
LED-valo syttyy mittaristoon seuraavasti.

Automaattitila (AUTO)
Tyyppi A
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Tyyppi B

Hybriditila (CS)
Tyyppi A

Tyyppi B

S쌹hk쎨autotila (CD)

Erikoistoiminnot
Hybridiautojen 쌹쌹ni poikkeaa perintei-
sist쌹 polttomoottoriautoista. Kun hybri-
dij쌹rjestelm쌹쌹 k쌹ytet쌹쌹n, saatat kuulla 
쌹쌹nt쌹 takaistuimien takana olevasta kor-
keaj쌹nniteakkuj쌹rjestelm쌹st쌹. Jos pai-
nat kaasupoljinta nopeasti, saatat kuulla 
ep쌹tavallisen 쌹쌹nen. Kun painat jarru-
poljinta, saatat kuulla 쌹쌹nt쌹 regeneratii-
visesta jarruj쌹rjestelm쌹st쌹. Kun 
hybridij쌹rjestelm쌹 kytket쌹쌹n p쌹쌹lle tai 
pois p쌹쌹lt쌹, saatat kuulla 쌹쌹nt쌹 mootto-
ritilasta. Jos painat jarrupoljinta toistu-
vasti hybrij쌹rjestelm쌹n ollessa p쌹쌹ll쌹, 
saatat kuulla 쌹쌹nt쌹 moottoritilasta. 
Mik쌹쌹n n쌹ist쌹 쌹쌹nist쌹 ei ole merkki 
ongelmasta. Ne ovat ominaisia hybridi-
autoille.
On normaalia, ett쌹 moottoritilasta kuu-
luu moottorin 쌹쌹ni seuraavissa tilan-
teissa:
僅 Jarrupoljin vapautetaan, kun hybridi-

j쌹rjestelm쌹 on kytketty pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Jarrupoljinta painetaan, kun hybridi-

j쌹rjestelm쌹 on kytketty pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Kuljettajan ovi avataan.
Kun hybridij쌹rjestelm쌹 kytket쌹쌹n p쌹쌹lle, 
bensiinimoottori saattaa k쌹ynnisty쌹 tai 
ei. T쌹ss쌹 tapauksessa saattaa tuntua 
v쌹rin쌹쌹. T쌹m쌹 ei ole merkki viasta. Kun 
READY-merkkivalo syttyy, hybridij쌹rjes-
telm쌹 on valmis ajoon. Vaikka moottori 
olisi sammutettuna, voit k쌹ytt쌹쌹 autoa 
niin kauan kuin READY-merkkivalo 
palaa.
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HUOMAUTUS
Hybridij쌹rjestelm쌹ss쌹 on monia elektro-
nisia osia. Korkeaj쌹nnitteiset osat, kuten 
kaapelit, voivat tuottaa s쌹hk쎨magneetti-
sia aaltoja. Vaikka s쌹hk쎨magneettista 
s쌹teily쌹 aiheuttavat osat on eristetty 
asiaankuuluvilla suojakoteloilla, s쌹hk쎨-
magneettiset aallot voivat aiheuttaa h쌹i-
ri쎨it쌹 elektronisiin laitteisiin. Kun autoasi 
ei k쌹ytet쌹 pitk쌹쌹n aikaan, hybridij쌹rjes-
telm쌹 purkautuu. Sinun on k쌹ytett쌹v쌹 
autoa useita kertoja kuukaudessa. Suo-
sittelemme ajamaan v쌹hint쌹쌹n 1 tunnin 
tai 16 km. Kun hybridiakku on purkautu-
nut, tai kun auton k쌹ynnist쌹minen apua-
kulla ei onnistu, suosittelemme 
ottamaan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹쌹n.

VAROITUS
僅 Kun k쌹ynnist쌹t hybridij쌹rjestelm쌹n 

vaihteenvalitsimen ollessa P-asen-
nossa READY-merkkivalo syttyy mit-
taristoon. Voit ajaa autolla, vaikka 
bensiinimoottori olisi sammutettuna.

僅 Kun poistut autosta, sinun tulee kyt-
ke쌹 hybridij쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹 tai 
asettaa vaihteenvalitsin P-asentoon. 
Jos painat kaasupoljinta vahingossa 
tai vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa, 
auto liikkuu 쌹killisesti, mik쌹 saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa 
kuoleman.

Virtuaalinen moottorin 쌹쌹nite-
hostej쌹rjestelm쌹 (VESS)
Virtuaalinen moottorin 쌹쌹nitehostej쌹r-
jestelm쌹 tuottaa polttomoottoria j쌹ljitte-
lev쌹쌹 쌹쌹nt쌹, jotta jalankulkijat kuulisivat 
auton l쌹hestyv쌹n s쌹hk쎨moottorilla ajet-
taessa.

僅 Jos auto liikkuu hitaasti, virtuaalinen 
moottorin 쌹쌹nitehostej쌹rjestelm쌹 on 
toiminnassa.

僅 Kun vaihteenvalitsin siirret쌹쌹n R-
asentoon, j쌹rjestelm쌹 antaa varoitus-
merkki쌹쌹nen.

Kuinka regeneratiivinen jarruj쌹r-
jestelm쌹 toimii?
Regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 k쌹yt-
t쌹쌹 s쌹hk쎨moottoria hidastuksissa ja jar-
rutuksissa ja muuttaa liike-energiaa 
s쌹hk쎨energiaksi korkeaj쌹nniteakun 
lataamista varten.

Akku
僅 Autossa on korkeaj쌹nniteakku, joka 

k쌹ytt쌹쌹 moottoria ja ilmastointia, sek쌹 
integroitu 12 V:n akku ja HEV-akku, 
joka antaa virtaa lampuille, pyyhki-
mille ja audioj쌹rjestelm쌹lle.

僅 Integroitua 12 V:n akkua ladataan 
automaattisesti, kun auto on ready-
tilassa (READY).

Hybridij쌹rjestelm쌹n mittari
Tehomittari

Tyyppi A

Tyyppi B
ONQ5EP031413L
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Hybridij쌹rjestelm쌹n mittari n쌹ytt쌹쌹, 
onko t쌹m쌹nhetkinen ajotilanne polttoai-
netaloudellinen vai ei.
僅 CHARGE:

Osoittaa, ett쌹 auton tuottamaa ener-
giaa muunnetaan s쌹hk쎨energiaksi. 
(Energian talteenotto)

僅 ECO:
Osoittaa, ett쌹 autoa ajetaan ekologi-
sesti.

僅 POWER:
Osoittaa, ett쌹 auto ylitt쌹쌹 eko-yst쌹v쌹l-
lisen alueen.

Hybridiakun varaustilan mittari 
(SOC, State of Charge)

Tyyppi A

Tyyppi B

T쌹m쌹 mittari osoittaa j쌹ljell쌹 olevan kor-
keaj쌹nniteakun varauksen. Jos mittarin 
osoitin on l쌹hell쌹 ”0 (Low)” -tasoa, auto 
k쌹ytt쌹쌹 automaattisesti polttomoottoria 
akun lataamiseen.
Jos kuitenkin huollon merkkivalo ( ) 
ja vikamerkkivalo (MIL) ( ) syttyv쌹t 
akun lataustilan ollessa l쌹hell쌹 “0 (Low)” 
tasoa, suosittelemme tarkistuttamaan 
auton valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Varoitus- ja merkkivalot

Ready-merkkivalo READY

T쌹m쌹 merkkivalo syttyy seuraa-
vissa tapauksissa:
Kun auto on ajovalmiudessa.
僅 PALAA: Normaali ajaminen on mah-

dollista.
僅 Ei PALA: Normaali ajaminen ei ole 

mahdollista tai j쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
ongelma.

僅 Vilkkuu: Viansietotila.
Jos ajovalmiuden merkkivalo sammuu 
tai vilkkuu, j쌹rjestelm쌹ss쌹 on vika. T쌹ss쌹 
tapauksessa suosittelemme, ett쌹 tarkis-
tutat autosi valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Huollon varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy seuraa-
vissa tapauksissa:
僅 Kun moottorin START/STOP-painike 

asetetaan ON-asentoon.
- Huollon varoitusvalo syttyy noin 3 

sekunnin ajaksi ja sammuu sitten, 
kun kaikki tarkistukset on tehty.

僅 Kun hybridiauton ohjausj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 tai laitteissa on ongelma.

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana tai ei 
sammu auton k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen, 
suosittelemme tarkistuttamaan auton 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
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EV-tilan merkkivalo 

T쌹m쌹 merkkivalo syttyy seuraa-
vissa tapauksissa:
Kun autolla ajetaan s쌹hk쎨moottoria 
k쌹ytt쌹en.
僅 EV-merkkivalo palaa: Autoa ajetaan 

s쌹hk쎨moottoria k쌹ytt쌹en tai bensiini-
moottori sammutetaan.

僅 EV-merkkivalo ei pala: Bensiinimoot-
tori toimii auton voimanl쌹hteen쌹.

Regeneratiivisten jarrujen varoi-
tusvalo (punainen) (keltai-
nen)

T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy seuraa-
vissa tapauksissa:
Regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi ja jarrut ovat tehottomat. Jarrujen 
varoitusvalo (punainen) ja regeneratiivi-
sen jarruj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo (kel-
tainen) syttyv쌹t samanaikaisesti.
T쌹ss쌹 tapauksessa aja varovasti ja tar-
kastuta autosi valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla. Jarrupoljin saat-
taa olla normaalia j쌹ykempi ja jarrutus-
matka normaalia pidempi.

Latauskaapelin liitoksen merkki-
valo  (Plug-In hybridiajo-
neuvo)
T쌹m쌹 merkkivalo syttyy punaisena, kun 
latauskaapeli on kytketty.

LCD-n쌹yt쎨n viestit

Valmiina ajoon

A: Ready to drive (Valmiina ajoon)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n kun auto on 
ajovalmiudessa.

Check regenerative brakes (Tar-
kista regeneratiiviset jarrut)

A: Check regenerative brakes (Tarkista 
regeneratiiviset jarrut)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun jarrujen 
toimintateho on alhainen tai regeneratii-
vinen jarrutus ei toimi oletetulla tavalla 
jarruj쌹rjestelm쌹n vian vuoksi.
T쌹ss쌹 tapauksessa jarrupolkimen toi-
minnassa voi olla viivett쌹 ja jarrutus-
matka voi pidenty쌹.
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Stop vehicle and check regenera-
tive brakes (Pys쌹yt쌹 auto ja tar-
kista regeneratiiviset jarrut)

A: Stop vehicle and check regenerative 
brakes (Pys쌹yt쌹 auto ja tarkista regene-
ratiiviset jarrut)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun jarruj쌹r-
jestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Pys쌹k쎨i auto turvalliseen paikkaan. 
T쌹m쌹n j쌹lkeen auto pit쌹쌹 hinata tarkas-
tettavaksi l쌹himp쌹쌹n valtuutettuun Kia-
huoltoon tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nille.

Check Hybrid system (Tarkistuta 
hybridij쌹rjestelm쌹)

A: Check Hybrid system (Tarkistuta 
hybridij쌹rjestelm쌹)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, jos hybridin 
ohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨. 
V쌹lt쌹 autolla ajamista, kun t쌹m쌹 viesti on 
n쌹yt쎨ss쌹.
T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme, ett쌹 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla.

Check Hybrid system. Stop safely 
(Vaihteisto ylikuumentunut! 
Pys쌹hdy turvalliseen paikkaan)

A: Check Hybrid system. Stop safely 
(Vaihteisto ylikuumentunut! Pys쌹hdy 
turvalliseen paikkaan)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, jos hybridin 
ohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨. 
READY-merkkivalo vilkkuu ja 쌹쌹ni-
merkki kuuluu, kunnes ongelma on rat-
kaistu. V쌹lt쌹 autolla ajamista, kun t쌹m쌹 
viesti on n쌹yt쎨ss쌹.
T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme, ett쌹 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla.

Check Hybrid system. Do not 
start engine (Tarkista hybridij쌹r-
jestelm쌹, 쌹l쌹 k쌹ynnist쌹 moottoria)

A: Check Hybrid system. Stop safely 
(Vaihteisto ylikuumentunut! Pys쌹hdy 
turvalliseen paikkaan)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun korkea-
j쌹nniteakun varaustaso (SOC) on alhai-
nen. Varoitus쌹쌹ni kuuluu, kunnes 
ongelma ratkaistaan. V쌹lt쌹 autolla aja-
mista, kun t쌹m쌹 viesti on n쌹yt쎨ss쌹.
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T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme, ett쌹 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla.

Stop vehicle and check power 
supply (Pys쌹yt쌹 auto ja tarkistuta 
virransy쎨tt쎨)

A: Stop vehicle and check power supply 
(Pys쌹yt쌹 auto ja tarkistuta virransy쎨tt쎨)
Varoitusviesti n쌹kyy, kun virransy쎨tt쎨-
j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Pys쌹k쎨i auto turvalliseen paikkaan. 
T쌹m쌹n j쌹lkeen auto pit쌹쌹 hinata tarkas-
tettavaksi l쌹himp쌹쌹n valtuutettuun Kia-
huoltoon tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nille.

Check Virtual Engine Sound Sys-
tem (Tarkastuta keinotekoinen 
moottorin쌹쌹ni)

A: Check Virtual Engine Sound System 
(Tarkastuta keinotekoinen moottori-
n쌹쌹ni)
Varoitusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, jos virtuaa-
lisessa moottori쌹쌹nij쌹rjestelm쌹ss쌹 
(VESS) on toimintah쌹iri쎨.

T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme, ett쌹 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla.

Refill inverter coolant (Lis쌹쌹 
invertterin j쌹쌹hdytysainetta)

A: Refill inverter coolant (Lis쌹쌹 invertte-
rin j쌹쌹hdytysainetta)
T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹kyy, kun invertte-
rin j쌹쌹hdytysaine on v쌹hiss쌹.
Lis쌹쌹 invertterin j쌹쌹hdytysainetta.

Park with engine On to charge 
battery (Pys쌹k쎨i pit쌹en moottori 
k쌹ynniss쌹 akun lataamiseksi)

A: Park with engine On to charge battery 
(Pys쌹k쎨i pit쌹en moottori k쌹ynniss쌹 akun 
lataamiseksi)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun korkea-
j쌹nniteakun varaustaso (SOC) on alhai-
nen.
T쌹ss쌹 tapauksessa pys쌹k쎨i auto turvalli-
seen paikkaan ja odota, kunnes korkea-
j쌹nniteakku on latautunut.
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K쌹ynnist쌹 moottori est쌹쌹ksesi 
akun purkautumisen

A: Start engine to avoid battery 
discharge (K쌹ynnist쌹 moottori est쌹쌹k-
sesi akun purkautumisen)
T쌹ll쌹 viestill쌹 ilmoitetaan kuljettajalle, 
ett쌹 12 V:n akku saattaa olla purkautu-
nut, jos MOOTTORIN START/STOP on 
ON-asennossa (ilman, ett쌹 READY-
merkkivalo PALAA).
Aseta auto ready-tilaan (READY) 
est쌹쌹ksesi 12 V:n akun purkautumisen.

CD-tila (Charge Depleting, Elect-
ric) (latauksen kulutus, s쌹hk쎨i-
nen) (ladattava hybridiauto)

A: S쌹hk쎨tila
Korkeaj쌹nniteakkua k쌹ytet쌹쌹n auton 
voimanl쌹hteen쌹.

AUTO-tila (automaattinen) 
(ladattava hybridiauto)

A: Automaattitila
J쌹rjestelm쌹 valitsee ajotilaksi automaat-
tisesti joko s쌹hk쎨tilan (CD) tai hybriditi-
lan (CS) riippuen ajo-olosuhteista.

CS-tila (latauksen yll쌹pito, hybri-
dik쌹ytt쎨) (ladattava hybridiauto)

A: Hybriditila
Korkeaj쌹nniteakkua ja bensiinimootto-
ria k쌹ytet쌹쌹n auton voimanl쌹hteen쌹.

Remaining charge time (j쌹ljell쌹 
oleva latausaika, ladattava hybri-
diauto)

A: Remaining time (J쌹ljell쌹 oleva aika)
T쌹m쌹 viesti ilmoittaa, kuinka paljon 
aikaa on j쌹ljell쌹 akun t쌹yteen lataukseen.
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Charging stopped. Check the AC 
charger (Lataus p쌹쌹ttyi. Tarkasta 
vaihtovirtalaturi) (ladattava 
hybridiauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun lataami-
nen on ep쌹onnistunut ulkoisen lataus-
laitteen virheen vuoksi.
Viestin tarkoituksena on ilmoittaa, ett쌹 
ongelma on latauslaitteessa, ei autossa.

Charging stopped. Check the 
cable connection (Lataus p쌹쌹ttyi. 
Tarkasta kaapelin kytkent쌹) 
(ladattava hybridiauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun lataus 
lopetetaan siksi, ett쌹 latauspistoke ei ole 
kunnolla kytkettyn쌹 latausliittimeen. Jos 
n쌹in k쌹y, irrota latauspistoke, kytke se 
takaisin ja tarkista onko latauspistok-
keessa tai latausliittimess쌹 ongelmia 
(ulkoinen vaurio, likaa tms.). Jos sama 
ongelma ilmenee, kun autoa ladataan 
vaihdetulla latauskaapelilla tai Kian alku-
per쌹isell쌹 tilap쌹islatauskaapelilla, tarkas-
tuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Low/High System Temp. Maintai-
ning Hybrid mode (J쌹rjestelm쌹n 
l쌹mp쎨tila on matala tai korkea, 
yll쌹pidet쌹쌹n hybriditilaa (ladat-
tava hybridiauto))
Viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun suurj쌹nnitea-
kun (hybridiakun) l쌹mp쎨tila on liian 
matala tai korkea.
T쌹m쌹n varoitusviestin tarkoituksena on 
suojata akkua ja hybridij쌹rjestelm쌹쌹.

Low/High System Temp. Switch-
ing to Hybrid mode (J쌹rjestelm쌹n 
l쌹mp쎨tila on matala tai korkea, 
kytket쌹쌹n hybriditila (ladattava 
hybridiauto))
Viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun suurj쌹nnitea-
kun (hybridiakun) l쌹mp쎨tila on liian 
matala tai korkea. T쌹m쌹n varoitusviestin 
tarkoituksena on suojata akkua ja hybri-
dij쌹rjestelm쌹쌹.

Switching to Hybrid mode to 
allow heating (Vaihdetaan hybri-
dik쌹ytt쎨쎨n l쌹mmittimen
k쌹ytt쌹miseksi) (Plug-in-hybri-
diajoneuvo)
僅 Yll쌹 esitetty viesti n쌹kyy mittaristossa, 

jos kytket ilmastointilaitteen p쌹쌹lle 
l쌹mmityst쌹 varten, kun ulkol쌹mp쎨tila 
on alle -15 °C ja j쌹쌹hdytysnesteen 
l쌹mp쎨tila on alle 70 °C. T쌹m쌹n j쌹lkeen 
auto siirtyy automaattisesti HEV-
tilaan, eik쌹 Ev-tilaa aktivoida (vaikka 
EV/HEV-painiketta painettaisiin)

僅 Kun ulkol쌹mp쎨tila on yli -10 °C, j쌹쌹h-
dytysnesteen l쌹mp쎨tila on yli 80 °C tai 
kytket ilmastoinnin pois p쌹쌹lt쌹, auto 
siirtyy automaattisesti EV-tilaan.

Wait until fuel door unlocks 
(Odota kunnes polttoaineluukun 
lukitus aukeaa) (ladattava hybri-
diauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, jos yrit쌹t 
avata polttoaines쌹ili쎨n luukun lukituk-
sen, kun polttoaines쌹ili쎨n paine on kor-
kea. Odota, ett쌹 polttoaines쌹ili쎨n paine 
vapautuu.
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HUOMAUTUS
僅 Polttoaineluukun lukituksen avaami-

seen saattaa menn쌹 jopa 20 sekuntia.
僅 Jos polttoaines쌹ili쎨n luukku ei 

avaudu, koska sen ymp쌹rille on muo-
dostunut j쌹쌹t쌹, painele luukkua 
kevyesti.

僅 쉁l쌹 kampea luukkua. Suihkuta tarvit-
taessa luukun ymp쌹rille tarkoituk-
seen sopivaa j쌹쌹npoistoainetta (쌹l쌹 
k쌹yt쌹 auton j쌹쌹hdytysnestett쌹) tai vie 
auto l쌹mpim쌹쌹n tilaan j쌹쌹n sulattami-
seksi.

Fuel door unlocked (Polttoaine-
luukun lukitus auki)(ladattava 
hybridiauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun polttoai-
neluukun lukitus aukeaa.
T쌹m쌹 tarkoittaa my쎨s, ett쌹 tankkaami-
nen on mahdollista.
Avaa polttoaines쌹ili쎨n luukku paina-
malla luukun reunan keskikohtaa.

Check fuel door (tarkista poltto-
aines쌹ili쎨n luukku, ladattava 
hybridiauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, kun polttoai-
nes쌹ili쎨n t쌹ytt쎨luukku on auki ajon 
aikana tai jotain ep쌹tavallista on tapah-
tunut.

Charging door open (Lataus-
luukku auki) (ladattava hybridi-
auto)
T쌹m쌹 viesti ilmoittaa, ett쌹 latausluukku 
on avoinna auton ollessa ajovalmis, ja 
kehottaa tarkistamaan asian ja sulke-
maan luukun.
(Jos autolla ajetaan latausluukun ollessa 
auki, luukun sis쌹쌹n voi p쌹쌹st쌹 kosteutta 
ja seurauksena voi olla vaurioita. T쌹m쌹n 
viestin tarkoituksena on est쌹쌹 t쌹m쌹n 
tapahtuminen.)

Unplug vehicle to start (kytke 
latauskaapeli irti ennen k쌹ynnis-
t쌹mist쌹, ladattava hybridiauto)
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, jos k쌹ynnist쌹t 
moottorin irrottamatta latauskaapelia. 
Irrota latauskaapeli ja k쌹ynnist쌹 moottori 
sen j쌹lkeen.

Maintaining Hybrid mode to con-
tinue heating (Yll쌹pidet쌹쌹n hybri-
dik쌹ytt쎨쌹 l쌹mmityksen
jatkamiseksi)
(ladattava hybridiauto)
Viesti n쌹ytet쌹쌹n, kun l쌹mmitys on k쌹y-
t쎨ss쌹 ja HEV-tilaa yll쌹pidet쌹쌹n l쌹mmi-
tyksen jatkamiseksi, kun yritet쌹쌹n 
vaihtaa EV-tilaan EV/HEV-painiketta pai-
namalla.

EV/HEV modes (EV/HEV-tilat)
(Ladattava hybridiauto)
Vastaava viesti tulee n쌹kyviin, kun vali-
taan ajotila EV/HEV-painiketta paina-
malla.
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PHEV-tietoviihdej쌹rjestelm쌹 
(ladattava hybridiauto)
Paina [PHEV] aloitusn쌹yt쎨ss쌹.

1 PHEV
Ladattavan hybridin valikossa on viisi 
osaa: [EV range] (toimintamatka s쌹h-
k쎨ll쌹), [Energy information] (energiatie-
dot), [Charge management] (latauksen 
hallinta), [ECO driving] (ekologinen ajo-
tapa), [Energy flow] (energiavirtaus).

1 Toimintamatka s쌹hk쎨ll쌹
2 Akkuvaraus ja energiankulutus
3 Latauksen hallinta
4 ECO-ajotapa
5 Energiavirtaus

1 Toimintamatka s쌹hk쎨ll쌹
Lis쌹tietoja on auton mukana toimite-
tussa erillisess쌹 tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
k쌹ytt쎨oppaassa.

Energiavirtaus
Hybridij쌹rjestelm쌹 ilmoittaa kuljettajalle 
energiavirrat eri k쌹ytt쎨tiloissa. Ajon 
aikana n쌹ytet쌹쌹n 11 k쌹ytt쎨tilan energi-
avirtaukset.

Auton pys쌹htyminen

A: Joutok쌹yntitila
Ajoneuvo on pys쌹hdyksiss쌹.
(Ei energiavirtaa.)

S쌹hk쎨k쌹ytt쎨

A: S쌹hk쎨tila
Ainoastaan s쌹hk쎨moottorin tehoa k쌹yte-
t쌹쌹n auton liikuttamiseen.
(Akku → py쎨r쌹t)

ONQ5EPQ011026L
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Power assist (Tehoavustus)

A: Hybriditila
Auton liikuttamiseen k쌹ytet쌹쌹n sek쌹 
poltto- ett쌹 s쌹hk쎨moottorin tehoa.
(Akku ja polttomoottori → py쎨r쌹t)

Polttomoottorik쌹ytt쎨

A: Polttomoottoritila
Vain polttomoottorin tehoa k쌹ytet쌹쌹n 
auton liikuttamiseen.
(Polttomoottori → Py쎨r쌹t)

Polttomoottori generaattorina

A: Lataaminen
Kun auto on pys쌹hdyksiss쌹, korkeaj쌹n-
niteakkua ladataan polttomoottorilla.
(Polttomoottori → akku)

Jarrutusenergian talteenotto

A: Lataaminen
Regeneroiva jarruj쌹rjestelm쌹 lataa kor-
keaj쌹nniteakkua.
(Py쎨r쌹t → akku)

Moottorijarrutus

A: Moottorijarrutus
Moottorijarrutusta k쌹ytet쌹쌹n auton 
hidastamiseen.
(Py쎨r쌹t → polttomoottori)

Energian varastointi

A: Lataaminen
Polttomoottoria k쌹ytet쌹쌹n samaan 
aikaan auton voimanl쌹hteen쌹 ja korkea-
j쌹nniteakun lataamiseen.
(Polttomoottori → py쎨r쌹t ja akku)

ONQ5EP031106L
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Polttomoottori generaattorina / 
s쌹hk쎨k쌹ytt쎨

A: Lataaminen
Moottori lataa korkeaj쌹nniteakkua. S쌹h-
k쎨moottorin tehoa k쌹ytet쌹쌹n auton lii-
kuttamiseen.
(Polttomoottori → akku → py쎨r쌹t)

Polttomoottori generaattorina / 
jarrutusenergian talteenotto

A: Lataaminen
Moottori ja jarrutusenergian talteenotto-
j쌹rjestelm쌹 lataavat korkeaj쌹nniteakkua.
(Polttomoottori ja py쎨r쌹t → akku)

Moottorijarrutus / jarrutusener-
gian talteenotto

A: Lataaminen
Moottorijarrutusta k쌹ytet쌹쌹n samaan 
aikaan auton hidastamiseen ja korkea-
j쌹nniteakun lataamiseen.
(Py쎨r쌹t → polttomoottori ja akku)

Start engine to avoid battery 
discharge (K쌹ynnist쌹 moottori 
est쌹쌹ksesi akun purkautumisen)

A: Start engine to avoid battery 
discharge (K쌹ynnist쌹 moottori est쌹쌹k-
sesi akun purkautumisen)
Jos moottoria ei k쌹ynnistet쌹 jonkin ajan 
kuluessa MOOTTORIN START/STOP-
painikkeen ollessa ACC- tai ON-asen-
nossa, akku voi tyhjenty쌹. K쌹ynnist쌹 
moottori est쌹쌹ksesi 12 V:n akun tyhjene-
misen.

Aux. Battery Saver+ (ladattava 
hybridiauto) (jos varusteena)
Apuakun 쌹lyk쌹s lataustoiminto valvoo 12 
V:n apuakun varaustilaa. Jos apuakun 
varaus on alhainen, korkeaj쌹nniteakku 
lataa apuakkua.

ONQ5EP031112L
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HUOMAUTUS
Apuakun 쌹lyk쌹s lataustoiminto on ole-
tuksena k쌹yt쎨ss쌹, kun auto toimitetaan 
asiakkaalle. Jos toiminto on tarpeeton, 
se voidaan poistaa k쌹yt쎨st쌹 LCD-n쌹y-
t쎨n K쌹ytt쌹j쌹asetukset-tilassa. Katso lis쌹-
tietoja kappaleesta 
”J쌹rjestelm쌹asetukset” seuraavalta 
sivulta.

Tila
僅 K쌹ytt쎨jaksoon perustuva toimintatila: 

Kun auton virransy쎨tt쎨 on katkaistu ja 
kaikki ovet, konepelti ja takaluukku 
ovat kiinni, 12 V:n 쌹lyk쌹s lataustoi-
minto kytkeytyy k쌹ytt쎨쎨n apuakun 
tilan mukaan.

僅 Automaattitila: Kun moottorin START/
STOP-painike on ON-asennossa tai 
latauspistoke on kytkettyn쌹, toiminto 
kytkeytyy k쌹ytt쎨쎨n apuakun tilan 
mukaan.

HUOMIO
僅 Apuakun 쌹lyk쌹s lataustoiminto kyt-

keytyy korkeintaan 20 minuutin 
ajaksi. Jos apuakun 쌹lyk쌹s lataustoi-
minto kytkeytyy yli 10 kertaa per쌹k-
k쌹in, automaattisessa tilassa toiminto 
ei en쌹쌹 kytkeydy p쌹쌹lle, koska uudel-
leenkytkeytyminen tulkittaisiin apua-
kun toimintah쌹iri쎨ksi. Aja autolla 
jonkin aikaa. Toiminto kytkeytyy 
uudelleen, jos apuakku toimii normaa-
listi.

僅 Apuakun 쌹lyk쌹s lataustoiminto ei est쌹 
akkuvarauksen purkautumista, jos 
apuakku on vaurioitunut tai sen k쌹yt-
t쎨ik쌹 on lopussa tai jos akkua on k쌹y-
tetty virtal쌹hteen쌹 tai autossa on 
k쌹ytetty ep쌹yhteensopivia elektroni-
sia laitteita.

J쌹rjestelm쌹n asetukset
Kuljettaja voi kytke쌹 apuakun 쌹lykk쌹쌹n 
lataustoiminnon pois k쌹yt쎨st쌹 asetta-
malla moottorin START/STOP-painik-
keen ON-asentoon ja valitsemalla
Settings (Asetukset) → Convenience 
(Mukavuus)→ Aux. Battery Saver+ 
(apuakun 쌹lyk쌹s lataustoiminto)

VAROITUS
Toiminnon aktivoituessa latausmerkki-
valo vilkkuu ja auton j쌹rjestelmiin sy쎨te-
t쌹쌹n korkeaj쌹nnitteist쌹 s쌹hk쎨virtaa. 쉁l쌹 
koske korkeaj쌹nnitteisiin (oransseihin) 
johtimiin, liittimiin tai mihink쌹쌹n s쌹hk쎨-
komponentteihin tai laitteisiin. Voit 
saada niist쌹 s쌹hk쎨iskun ja vakavia vam-
moja. 쉁l쌹 tee autoon mit쌹쌹n muutoksia. 
Ne saattavat heikent쌹쌹 auton suori-
tuskyky쌹 ja aiheuttaa onnettomuuden.

ONQ5EPQ011019L
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Hybridiajoj쌹rjestelm쌹
e-Handling (S쌹hk쎨inen auton 
k쌹sittelyavustin)/e-EHA (S쌹hk쎨i-
nen v쌹ist쎨avustin) (hybridiautot)
e-Handling ohjaa s쌹hk쎨moottoria, kun 
autolla k쌹쌹nnyt쌹쌹n, parantaakseen 
auton k쌹sitelt쌹vyytt쌹, ajoturvallisuutta ja 
ajomukavuutta.
e-EHA yhdist쌹쌹 etut쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹n (FCA) ja s쌹hk쎨moottorin avus-
taakseen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misess쌹, 
jolloin 쌹killinen t쎨rm쌹ys voidaan v쌹ltt쌹쌹 
ja FCA-varoitus n쌹ytet쌹쌹n.
* e-Handling tulee sanoista Electrically 

Assisted Handling Performance (s쌹h-
k쎨inen auton k쌹sittelyavustin).

* e-EHA tulee sanoista Electrically Eva-
sive Handling Assist (s쌹hk쎨inen v쌹is-
t쎨avustin).

Toiminnan edellytykset
僅 e-Handling aloittaa toiminnan tunnis-

tamalla sis쌹쌹ntulon tai poistumisen, 
jos kuljettaja k쌹ytt쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 
tietyn tason yli, kun ajonopeus on 40–
120 km/h.

僅 e-EHA toimii, jos ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹n-
net쌹쌹n 쌹killisesti ja etut쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹n (FCA) varoitus anne-
taan.

Olosuhteet, joissa toiminto ei 
toimi
僅 Kun ESC-j쌹rjestelm쌹 on toiminnassa
僅 Kun ABS-j쌹rjestelm쌹 on toiminnassa

HUOMIO
J쌹rjestelm쌹 ei toimi seuraavissa olosuh-
teissa.
僅 ESC-j쌹rjestelm쌹n valo palaa
僅 Kun se ei toimi s쌹hk쎨laitteen toiminta-

h쌹iri쎨n vuoksi
僅 Kun manuaalinen vaihteensiirto on 

asetettuna
僅 Vaihteenvalitsin ei ole D-asennossa

HUOMAUTUS
Katso kohta “Ohjauspy쎨r쌹n vaihtajat (jos 
varusteena)“ sivulla 6-19.
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Hybridiauton / ladattavan hybridiauton osat
Ladattavan hybridiauton osat

* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.
1. Polttomoottori: 1,6 l
2. S쌹hk쎨moottori: 66,9kW
3. Vaihteisto: 6AT
4. Hybridij쌹rjestelm쌹n k쌹ynnistysgeneraattori (HSG)
5. Hybridij쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨 (HPCU)
6. Korkeaj쌹nnitteinen akkuj쌹rjestelm쌹
7. Regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹
8. Virtuaalinen moottorin 쌹쌹nitehostej쌹rjestelm쌹 (VESS)

ONQ5EPQ011018L
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Korkeaj쌹nniteakku hy쎨dynt쌹쌹 korkeaa 
j쌹nnitett쌹 s쌹hk쎨moottorin ja muiden 
komponenttien k쌹ytt쌹miseen. Korkea-
j쌹nnite on hengenvaarallinen, jos j쌹nnit-
teisiin osiin kosketaan.
Auton korkeaj쌹nniteosissa k쌹ytet쌹쌹n 
oransseja eristeit쌹 ja suojuksia k쌹ytt쌹jien 
suojaamiseksi s쌹hk쎨iskuilta. Korkeasta 
j쌹nnitteest쌹 varoittavia tarroja on kiinni-
tetty joihinkin j쌹rjestelm쌹n osiin lis쌹va-
roitukseksi. Huollata autosi 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Hybridij쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨 
(HPCU) *1

Korkeaj쌹nnitteinen akkuj쌹rjestelm쌹 *2

* 1: Sijaitsee moottoritilassa
* 2: Sijaitsee 1. istuinrivin alla

VAROITUS
쉁l쌹 koske oranssilla v쌹rill쌹 tai korkeaj쌹n-
nitteisiksi merkittyihin komponentteihin, 
kuten johtoihin, kaapeleihin ja liittimiin. 
Jos eristeet tai suojukset ovat vahingoit-
tuneet tai irronneet, on olemassa merkit-
t쌹v쌹 s쌹hk쎨iskun tai hengenvaarallisen 
onnettomuuden riski.

VAROITUS
Kun vaihdat moottoritilassa olevia sulak-
keita, 쌹l쌹 koskaan koske HPCU-
ohjausyksikk쎨쎨n. HPCU-ohjausyksi-
k쎨ss쌹 on korkea j쌹nnite. HPCU-yksik쎨n 
koskeminen voi johtaa s쌹hk쎨iskuun ja 
vakavaan loukkaantumisen tai kuole-
maan.

VAROITUS
Hybridij쌹rjestelm쌹n hybridiakku k쌹ytt쌹쌹 
korkeaj쌹nnitett쌹 moottorin ja muiden 
osien toimintaan. Hybridiakun korkea-
j쌹nnite voi olla hyvin vaarallista.
쉁l쌹 koskaan koske hybridij쌹rjestelm쌹쌹n. 
Jos kosket hybridiakkuj쌹rjestelm쌹쌹n, 
saattaa aiheutua vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vammoja.

HUOMIO
Ole varovainen, jos lastaat matkusta-
moon tulenarkoja nesteit쌹. Ne voivat 
aiheuttaa turvallisuusriskin tai haitata 
korkeaj쌹nniteakun toimintaa, mik쌹li nes-
tett쌹 vuotaa korkeaj쌹nniteakkuun.

K쌹ytt쎨moottori *3

* 3: Sijaitsee moottoritilassa

ONQ5EPQ011016L
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VAROITUS
Kuten kaikkien akkujen tapauksessa, 
varo korkeaj쌹nniteakun altistumista nes-
teelle. Jos akku vaurioituu ja akkunes-
tett쌹 p쌹쌹see iholle, vaatteille tai silmiin, 
huuhtele v쌹litt쎨m쌹sti runsaalla m쌹쌹r쌹ll쌹 
puhdasta vett쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 tarviketyyppist쌹 akkulaturia 
korkeaj쌹nniteakun lataamiseen. Se voisi 
johtaa hengenvaaralliseen loukkaantu-
miseen.

VAROITUS
Ajaminen syv쌹ss쌹 vedess쌹
僅 V쌹lt쌹 ajamista syv쌹ss쌹 vedess쌹, sill쌹 

vesi saattaa p쌹쌹st쌹 auton sis쌹쌹n 
vahingoittaen sen korkeaj쌹nnitteisi쌹 
osia.

僅 쉁l쌹 koske mihink쌹쌹n auton korkeaj쌹n-
nitteiseen osaan, jos auto on ollut 
syv쌹ss쌹 vedess쌹, jonka pinta on ylt쌹-
nyt v쌹hint쌹쌹n puoleenv쌹liin auton 
kokonaiskorkeutta. Korkeaj쌹nnittei-
siin osiin koskeminen t쌹llaisissa 
tapauksissa voi johtaa vakaviin palo-
vammoihin tai hengenvaaralliseen 
s쌹hk쎨iskuun.

VAROITUS
Nesteiden kuljettaminen tavaratilassa
쉁l쌹 kuormaa autoon suuria m쌹쌹ri쌹 nes-
tett쌹 avoimissa pakkauksissa. Jos nes-
tett쌹 l쌹ikkyy korkeaj쌹nniteakkuun, 
suorauksena voi olla oikosulku ja akun 
vahingoittuminen.

HUOMIO
Moottoritilan puhdistaminen
쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoritilan puhdistamisessa 
vett쌹. Vesi saattaa aiheuttaa valokaaren 
ja vahingoittaa elektronisia osia ja kom-
ponentteja.

VAROITUS
Altistuminen korkeaj쌹nnitteelle
僅 Hybridij쌹rjestelm쌹n korkeaj쌹nni-

teakku voi olla k쌹sitelt쌹ess쌹 hyvin 
vaarallinen ja aiheuttaa vakavia palo-
vammoja tai s쌹hk쎨iskun. Seurauksena 
voi olla hengenvaarallisia vammoja.

僅 Turvallisuussyist쌹 쌹l쌹 koskaan koske, 
vaihda, pura tai irrota mit쌹쌹n hybridi-
j쌹rjestelm쌹n komponentteja, kaape-
leita, liittimi쌹 tai muita osia.

VAROITUS
Veden ja nesteiden k쌹ytt쎨
Jos hybridij쌹rjestelm쌹n komponentit 
p쌹쌹sev쌹t kosketuksiin veden tai nesteen 
kanssa ja olet my쎨s itse kosketuksissa 
veden kanssa, seurauksena voi olla hen-
genvaarallinen loukkaantuminen s쌹h-
k쎨iskun vuoksi.

VAROITUS
Kuumat osat
Kun hybridiakkuj쌹rjestelm쌹 toimii, HEV-
akkuj쌹rjestelm쌹 voi olla kuuma. Jopa 
eristettyjen j쌹rjestelm쌹n komponenttien 
koskettaminen saattaa johtaa palovam-
moihin.
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HUOMIO
Pitk쌹aikainen pys쌹k쎨inti
Pitk쌹aikainen pys쌹k쎨inti voi johtaa akun 
tyhjenemiseen ja toimintah쌹iri쎨ihin akun 
luonnollisen purkautumisen johdosta. 
Autolla on siksi suositeltavaa ajaa v쌹hin-
t쌹쌹n 15 km kahden kuukauden v쌹lein. 
Akku latautuu automaattisesti ajon 
aikana.

Hybridiauton komponentit
Korkeaj쌹nnitteinen akkuj쌹rjes-
telm쌹

Hybridij쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨 
(HPCU) *1

Korkeaj쌹nnitteinen akkuj쌹rjestelm쌹 *2

* 1: Sijaitsee moottoritilassa
* 2: Sijaitsee 2. istuinrivin alla

VAROITUS
쉁l쌹 koske oranssilla v쌹rill쌹 tai korkeaj쌹n-
nitteisiksi merkittyihin komponentteihin, 
kuten johtoihin, kaapeleihin ja liittimiin. 
Jos eristeet tai suojukset ovat vahingoit-
tuneet tai irronneet, on olemassa merkit-
t쌹v쌹 s쌹hk쎨iskun tai hengenvaarallisen 
onnettomuuden riski.

VAROITUS
Kun vaihdat moottoritilassa olevia sulak-
keita, 쌹l쌹 koskaan koske HPCU-
ohjausyksikk쎨쎨n. HPCU-ohjausyksi-
k쎨ss쌹 on korkea j쌹nnite. HPCU-yksik쎨n 
koskeminen voi johtaa s쌹hk쎨iskuun ja 
vakavaan loukkaantumisen tai kuole-
maan.

VAROITUS
Hybridij쌹rjestelm쌹n hybridiakku k쌹ytt쌹쌹 
korkeaj쌹nnitett쌹 moottorin ja muiden 
osien toimintaan. Hybridiakun korkea-
j쌹nnite voi olla hyvin vaarallista.
쉁l쌹 koskaan koske hybridij쌹rjestelm쌹쌹n. 
Jos kosket hybridiakkuj쌹rjestelm쌹쌹n, 
saattaa aiheutua vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vammoja.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 pinoa mit쌹쌹n tavaroita korkeaj쌹n-

niteakun takana olevalle alueelle. 
Onnettomuustilanteessa akku saat-
taa k쌹ytt쌹yty쌹 ep쌹vakaasti ja sen suo-
rituskyky heikenty쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 liikaa voimaa 쌹l쌹k쌹 ker쌹쌹 
esineit쌹 tavaratilan p쌹쌹lle Muussa 
tapauksessa korkeaj쌹nniteakun 
kotelo saattaa rasittua liikaa, mik쌹 
aiheuttaa turvallisuusriskin ja voi hei-
kent쌹쌹 suorituskyky쌹.

僅 Ole varovainen, jos lastaat tavarati-
laan tulenarkoja nesteit쌹. Ne voivat 
aiheuttaa turvallisuusriskin tai haitata 
korkeaj쌹nniteakun toimintaa, mik쌹li 
nestett쌹 vuotaa korkeaj쌹nniteakkuun.
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K쌹ytt쎨moottori *3

* 3: Sijaitsee moottoritilassa

VAROITUS
僅 쉁l쌹 pura korkeaj쌹nnitemoottorin lii-

tint쌹. Korkeaj쌹nnitemoottorin liitti-
mess쌹 voi olla korkea j쌹쌹nn쎨sj쌹nnite. 
Korkeaj쌹nnite voi aiheuttaa kuole-
man tai vakavan henkil쎨vahingon.

僅 Autosi hybridij쌹rjestelm쌹 tulisi tarkis-
taa tai korjata vain valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 pura tai kokoa korkeaj쌹nnitteist쌹 

akkuj쌹rjestelm쌹쌹. Se voisi aiheuttaa 
s쌹hk쎨iskun ja johtaa jopa hengenvaa-
ralliseen loukkaantumiseen.

僅 Jos purat tai kokoat hybridij쌹rjestel-
m쌹n osia v쌹쌹rin, se voi heikent쌹쌹 
autosi suorituskyky쌹 ja luotettavuutta.

僅 Jos akkunestett쌹 p쌹쌹see iholle, vaat-
teille tai silmiin, huuhtele v쌹litt쎨m쌹sti 
runsaalla m쌹쌹r쌹ll쌹 puhdasta vett쌹. 
Tarkastuta silm쌹si l쌹쌹k쌹rill쌹 mahdolli-
simman pian.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan kokoa tai pura korkeaj쌹nnit-
teist쌹 akkuj쌹rjestelm쌹쌹.
僅 Jos kokoat tai purat korkeaj쌹nnittei-

sen akkuj쌹rjestelm쌹n, auton suori-
tuskyky tai kest쌹vyys saattaa 
heikenty쌹.

僅 Jos haluat tarkistaa korkeaj쌹nnitteisen 
akkuj쌹rjestelm쌹n, tarkistuta auto val-
tuutetulla Kia-j쌹lleemyyj쌹ll쌹.

僅 쉁l쌹 koske korkeaj쌹nniteakkuun tai 
moottoriin kytkettyihin korkeaj쌹nnite-
kaapeleihin (oranssi varoitusv쌹ri). 
Saatat saada vakavia palovammoja ja 
s쌹hk쎨iskuja. Turvallisuussyist쌹 쌹l쌹 
koske s쌹hk쎨osien tai s쌹hk쎨kaapelin 
suojakansia. 쉁l쌹 poista s쌹hk쎨osien tai 
s쌹hk쎨kaapelin suojakansia. 쉁l쌹 mis-
s쌹쌹n tapauksessa koske korkeaj쌹nni-
teakustoon, kun hybridij쌹rjestem쌹 on 
toiminnassa. Se saattaa johtaa kuole-
maan tai vakavaan henkil쎨vahinkoon.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 j쌹rjestelm쌹moduu-

leita (korkeaj쌹nniteakkua, invertteri쌹 
tai muunninta) muuhun tarkoituk-
seen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 korkeaj쌹nniteakun lataami-
seen luvattomia latureita. Se voisi joh-
taa hengenvaaralliseen 
loukkaantumiseen.

僅 쉁l쌹 koskaan sijoita korkeaj쌹nnitej쌹r-
jestelm쌹쌹 l쌹helle tulta tai tuleen.

僅 쉁l쌹 koskaan kohdista iskuja j쌹rjestel-
m쌹moduuliin tai poraa sit쌹 Se voi 
muutoin vahingoittua. Saatat saada 
s쌹hk쎨iskun, jolloin seurauksena voi 
olla hengenvaarallisia vammoja.

HUOMAUTUS
僅 Kun auto maalataan maalausuunissa, 

쌹l쌹 pid쌹 sit쌹 yli 30 minuuttia l쌹mp쎨ti-
lassa 70 °C tai 20 minuuttia l쌹mp쎨ti-
lassa 80 °C.

僅 쉁l쌹 pese moottoritilaa vedell쌹. Vesi voi 
aiheuttaa s쌹hk쎨iskun ja vaurioittaa 
s쌹hk쎨osia.
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VAROITUS
Hybridiautossa k쌹ytet쌹쌹n hybridiakku-
j쌹rjestelm쌹n invertteri쌹 ja muunninta 
korkeaj쌹nnitteen aikaansaamiseksi. 
Hybridij쌹rjestelm쌹n korkeaj쌹nniteakku 
voi olla k쌹sitelt쌹ess쌹 hyvin vaarallinen ja 
aiheuttaa vakavia palovammoja tai s쌹h-
k쎨iskun. Seurauksena voi olla hengen-
vaarallisia vammoja.
僅 Turvallisuussyist쌹 쌹l쌹 koskaan koske, 

vaihda, pura tai irrota hybridiakkuj쌹r-
jestelm쌹쌹 tai mit쌹쌹n sen komponent-
teja, kaapeleita, liittimi쌹 tai muita osia. 
Jos t쌹t쌹 varoitusta ei noudateta, voi 
aiheutua vakavia palovammoja tai 
s쌹hk쎨iskuja, jotka voivat aiheuttaa 
vakavan vamman tai jopa kuoleman.

僅 Hybridij쌹rjestelm쌹n toimiessa hybridi-
akkuj쌹rjestelm쌹 saattaa kuumentua 
voimakkaasti. Ole aina varovainen, 
sill쌹 korkeaj쌹nnite voi aiheuttaa palo-
vammoja tai s쌹hk쎨iskun.

僅 쉁l쌹 l쌹ikyt쌹 nestett쌹 hybridij쌹rjestel-
m쌹n ohjausyksik쎨n, hybridin k쌹ynnis-
timen ja generaattorin, moottorin tai 
sulakkeiden p쌹쌹lle. Jos hybridij쌹rjes-
telm쌹n osat p쌹쌹sev쌹t kosketuksiin 
veden kanssa, se voi aiheuttaa s쌹h-
k쎨iskun.

Hybridiakun j쌹쌹hdytyskanava 
(hybridiauto)

Takaistuinten alla

Hybridiakun j쌹쌹hdytyskanava sijaitsee 
takaistuimien alapuolella. J쌹쌹hdytyska-
nava j쌹쌹hdytt쌹쌹 korkeaj쌹nniteakkua. Jos 
hybridiakun j쌹쌹hdytyskanava tukitaan, 
akku saattaa ylikuumentua.
Puhdista hybridiakun j쌹쌹hdytyskanava 
s쌹쌹nn쎨llisesti kuivalla kankaalla.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan puhdista hybridiakun 

j쌹쌹hdytyskanavaa m쌹r쌹ll쌹 kankaalla. 
Jos vett쌹 p쌹쌹see hybridiakun j쌹쌹hdy-
tyskanavaan, hybridiakku voi aiheut-
taa s쌹hk쎨iskun, josta voi seurata 
vakavia vaurioita, vammoja tai jopa 
kuolema.

僅 Hybridiakku on valmistettu litiumioni-
polymeerist쌹. Jos hybridiakkua k쌹si-
tell쌹쌹n ep쌹asianmukaisesti, se on 
vaarallinen ymp쌹rist쎨lle. Se voi my쎨s 
aiheuttaa s쌹hk쎨iskun ja vakavia palo-
vammoja, jotka voivat pahimmillaan 
olla kuolettavia.

僅 쉁l쌹 l쌹ikyt쌹 nestett쌹 hybridiakun j쌹쌹h-
dytyskanavan p쌹쌹lle. Se on eritt쌹in 
vaarallista. Se voi aiheuttaa s쌹hk쎨is-
kun tai vakavan vamman.

僅 쉁l쌹 peit쌹 j쌹쌹hdytyskanavaa mill쌹쌹n 
esineill쌹.

僅 쉁l쌹 laita mit쌹쌹n esineit쌹 hybridiakun 
j쌹쌹hdytyskanavaan. Se voi pienent쌹쌹 
hybridiakun j쌹쌹hdytyskanavan tila-
vuutta. Jos j쌹쌹hdytyskanava on jonkin 
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esineen tukkima, ota v쌹litt쎨m쌹sti 
yhteytt쌹 Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹si.

僅 쉁l쌹 koskaan laita nestes쌹ili쎨t쌹 j쌹쌹hdy-
tyskanavan p쌹쌹lle tai sen l쌹helle. Jos 
nestett쌹 l쌹ikkyy, tavaratilassa oleva 
hybridiakku voi vaurioitua.

僅 Kiinnit쌹 tavaratilassa olevat tavarat 
ennen liikkeellel쌹ht쎨쌹 siten, ett쌹 ne 
eiv쌹t liiku. Jos ter쌹v쌹reunainen tai pai-
nava esine iskeytyy voimakkaasti 
tavaratilan sein쌹m쌹쌹n tai rikkoo sen, 
hybridiakku voi vaurioitua ja sen toi-
minta heikenty쌹.

僅 쉁l쌹 tuki j쌹쌹hdytyskanavaa mill쌹쌹n esi-
neill쌹.

Huollon interlock-liitin

DANGER

Leikkaa h쌹t쌹tilanteessa huollon inter-
lock-liittimen kaapeli poikki akun kor-
keaj쌹nnitteen erist쌹miseksi.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan irrota huollon interlock-lii-
tint쌹 tai leikkaa johdinta paitsi h쌹t쌹tilan-
teessa. T쌹m쌹 voi aiheuttaa vakavia 
ongelmia, auto ei esimerkiksi ehk쌹 k쌹yn-
nisty.

Onnettomuustilanteessa

VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi 쌹l쌹 koske 

korkeaj쌹nnitekaapeleihin, liittimiin ja 
j쌹rjestelm쌹moduuleihin. Korkeaj쌹nni-
tekomponentit ovat v쌹rilt쌹쌹n orans-
seja.

僅 Auton sis쌹- tai ulkopuolella saattaa 
n쌹ky쌹 paljaita kaapeleita tai johtoja. 
쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa koske joh-
toihin tai kaapeleihin, koska seurauk-
sena voi olla hengenvaarallinen 
s쌹hk쎨isku.

僅 Autosta mahdollisesti vuotava elektro-
lyytti tai kaasu ei ole ainoastaan myr-
kyllist쌹, vaan my쎨s helposti syttyv쌹쌹. 
Vuodon tapauksessa avaa ikkunat ja 
pysyttele turvallisella et쌹isyydell쌹 
autosta.
Soita v쌹litt쎨m쌹sti h쌹t쌹keskukseen tai 
ota yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹llee-
myyj쌹쌹n ja mainitse, ett쌹 kyseess쌹 on 
hybridiauto.

僅 Jos auto on vaurioitunut vakavasti, 
pysy turvallisella et쌹isyydell쌹 (yli 15 
metrin p쌹쌹ss쌹) autosta sek쌹 muista 
autoista ja muista mahdollisista tulipa-
lon l쌹hteist쌹.

VAROITUS
Tulipalon sattuessa:
僅 Sammuta pieni tulipalo s쌹hk쎨palojen 

sammuttamiseen sopivalla jauhesam-
muttimella (ABC-, BC-luokka).
Jos et pysty tukahduttamaan alkavaa 
tulipaloa, soita v쌹litt쎨m쌹sti h쌹t쌹nume-
roon ja pysyttele riitt쌹v쌹n v쌹limatkan 
p쌹쌹ss쌹 autosta. Kerro h쌹t쌹keskuk-
selle, ett쌹 kyseess쌹 on hybridiauto.
Jos palo levi쌹쌹 korkeaj쌹nniteakkuun, 
sen sammuttamiseen tarvitaan suuri 
vesim쌹쌹r쌹.
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Jos sammuttamiseen k쌹ytet쌹쌹n liian 
v쌹h쌹ist쌹 vesim쌹쌹r쌹쌹 tai palosammut-
timia, joita ei ole tarkoitettu s쌹hk쎨pa-
lon sammuttamiseen, t쌹m쌹 voi 
aiheuttaa hengenvaarallisen s쌹hk쎨is-
kun vaaran.

僅 Jos havaitset autossa kipin쎨inti쌹, 
kaasuja, liekkej쌹 tai polttoainevuo-
toja, soita v쌹litt쎨m쌹sti h쌹t쌹keskuk-
seen tai ota yhteytt쌹 valtuutettuun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n. Kerro h쌹t쌹kes-
kukselle, ett쌹 kyseess쌹 on hybridiauto.

VAROITUS
Jos autoon tulvii vett쌹:
Jos autoon p쌹쌹see vett쌹, korkeaj쌹nni-
teakku saattaa aiheuttaa s쌹hk쎨iskun tai 
tulipalon. Sammuta hybridij쌹rjestelm쌹, 
ota avain mukaasi ja siirry turvalliseen 
paikkaan. 쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa kos-
keta autoa, jonka sis쌹쌹n on tulvinut 
vett쌹.
Ota v쌹litt쎨m쌹sti yhteytt쌹 valtuutettuun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n ja mainitse, ett쌹 
kyseess쌹 on hybridiauto.

Kun hybridiauto sammuu
Jos korkeaj쌹nniteakku tai 12 V:n akku 
purkautuu tai polttoaines쌹ili쎨 tyhjenee, 
hybridij쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 en쌹쌹 toimi 
ajon aikana. Jos hybridij쌹rjestelm쌹 ei 
toimi, noudata seuraavia ohjeita:
1. Hidasta ajonopeutta v쌹hitellen. 

Pys쌹yt쌹 auto tien sivuun turvalliseen 
paikkaan.

2. Aseta vaihteenvalitsin P-asentoon.
3. Kytke h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle.
4. Sammuta auto ja yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 

hybridij쌹rjestelm쌹 uudelleen painaen 
samalla jarrupoljinta ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
MOOTTORIN START/STOP -painike 
p쌹쌹lle.

5. Jos hybridij쌹rjestelm쌹 ei edelleen-
k쌹쌹n toimi, noudata kohdassa “H쌹t쌹-
k쌹ynnist쌹minen“ sivulla 7-5 annettuja 
ohjeita.
Tarkista polttoainem쌹쌹r쌹 ja tarkat toi-
mintaohjeet ennen auton k쌹ynnist쌹-
mist쌹 apuakulla. Jos polttoainetta on 
v쌹h쌹n, 쌹l쌹 yrit쌹 ajaa autoa pelk쌹ll쌹 
akkuteholla. Korkeaj쌹nniteakku saat-
taa tyhjenty쌹, jolloin hybridij쌹rjes-
telm쌹 sammuu.

VAROITUS
Onnettomuusauto
쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa koske s쌹hk쎨-
johtoihin tai kaapeleihin. Jos auton sis쌹- 
tai ulkopuolella n쌹kyy paljaita s쌹hk쎨joh-
toja tai kaapeleita, on olemassa s쌹hk쎨is-
kun vaara.

VAROITUS
Tulipalon sammuttaminen
쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa yrit쌹 sammut-
taa auton tulipaloa vedell쌹. Mahdolli-
sessa tulipalotilanteessa hakeudu 
v쌹litt쎨m쌹sti turvaan ja ota yhteys h쌹t쌹-
keskukseen.
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Polttoainevaatimukset

Johdanto
Polttoainevaatimukset

Lyijyt쎨n bensiini

Eurooppa
Auton parhaan suorituskyvyn saavutta-
miseksi suosittelemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n lyijy-
t쎨nt쌹 polttoainetta, jonka oktaaniluku 
RON (Research Octane Number) on 95 / 
nakutusindeksi AKI (Anti Knock Index) 
on 91 tai suurempi.
Voit k쌹ytt쌹쌹 lyijyt쎨nt쌹 polttoainetta, 
jonka oktaaniluku (RON) on 91–94 / 
AKI 87–90, mutta t쌹st쌹 saattaa aiheutua 
auton suorituskyvyn pient쌹 heikenty-
mist쌹. (쉁l쌹 k쌹yt쌹 polttoaineena metano-
liseoksia.)

Euroopan ulkopuolella
Uusi Kiasi on suunniteltu k쌹ytt쌹m쌹쌹n 
ainoastaan lyijyt쎨nt쌹 polttoainetta, jonka 
oktaaniluku RON (Research Octane 
Number) on v쌹hint쌹쌹n 91 / AKI (Anti-
Knock Index) 87 tai suurempi. (쉁l쌹 k쌹yt쌹 
polttoaineena metanoliseoksia.)
Uusi autosi on suunniteltu saavuttamaan 
paras suorituskyky lyijytt쎨m쌹ll쌹 pottoai-
neella, jolloin my쎨s pakokaasup쌹쌹st쎨t ja 
sytytystulppien vioittumiset on saatu 
minimoitua.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 jatka polttoaineen t쌹ytt쎨쌹 sen j쌹l-

keen, kun t쌹ytt쎨pistooli on automaat-
tisesti katkaissut polttoaineen tulon.

僅 Varmista aina, ett쌹 polttoaineen t쌹yt-
t쎨aukon korkki on suljettu huolelli-
sesti, jotta polttoainetta ei p쌹쌹se 
vuotamaan mahdollisessa onnetto-
muustilanteessa.

HUOMIO
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 lyijyllist쌹 polttoai-
netta. Lyijyllisen polttoaineen k쌹ytt쌹mi-
nen on vahingollista katalysaattorille ja 
se vahingoittaa moottorin ohjausj쌹rjes-
telm쌹n happianturin ja p쌹쌹st쎨jen hallin-
nan toimintaa.
쉁l쌹 koskaan lis쌹쌹 polttoaines쌹ili쎨쎨n 
muita kuin suositeltuja, polttoainej쌹rjes-
telm쌹쌹 puhdistavia aineita. (Jos haluat 
lis쌹tietoja, Kia suosittelee ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨kumppaniin.)

Alkoholia ja metanolia sis쌹lt쌹v쌹 
bensiini
Bensiinin ja etanolin seosta gasoholia 
(tunnetaan my쎨s etyylialkoholina) sek쌹 
metanolia sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensiini쌹 tai gaso-
holia markkinoidaan joissain maissa lyi-
jytt쎨m쌹n bensiinin rinnalla tai sijasta.
쉁l쌹 k쌹yt쌹 yli 10 % etanolia sis쌹lt쌹v쌹쌹 
gasoholia, 쌹l쌹k쌹 bensiini쌹 tai gasoholia, 
joka sis쌹lt쌹쌹 yht쌹쌹n metanolia. T쌹llaiset 
polttoaineet voivat aiheuttaa k쌹yntih쌹iri-
쎨it쌹 ja vaurioittaa polttoainej쌹rjestelm쌹쌹, 
moottorinohjausj쌹rjestelm쌹쌹 ja p쌹쌹st쎨-
jen hallintaj쌹rjestelm쌹쌹.
Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen 
k쌹ytt쌹minen viipym쌹tt쌹, jos k쌹yntih쌹iri-
쎨it쌹 esiintyy.
Valmistajan takuu ei ehk쌹 kata auton 
vaurioita tai toimintaongelmia, jos ne 
ovat seuraavien seosten k쌹yt쎨n aiheut-
tamia.
1. Bensiinin ja alkoholin seos, joka sis쌹l-

t쌹쌹 yli 10 % etanolia
2. Metanolia sis쌹lt쌹v쌹 bensiini tai gaso-

holi.
3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllinen gaso-

holi.
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HUOMIO
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 bensiinin ja alkoholin 
seosta, joka sis쌹lt쌹쌹 metanolia. Lopeta 
bensiinin ja alkoholin seoksen k쌹ytt쎨 
polttoaineena, jos sen k쌹ytt쌹misest쌹 
aiheutuu k쌹yntiongelmia.

Muut polttoaineet
Muut polttoaineet, kuten
僅 silikonipitoinen (Si) polttoaine,
僅 MMT-lis쌹ainetta, mangaania (Mn) 

sis쌹lt쌹v쌹 polttoaine,
僅 ferroseenipitoinen (Fe) polttoaine ja
僅 muut metallipitoisia lis쌹aineita sis쌹lt쌹-

v쌹t polttoaineet
voivat vaurioittaa autoa ja moottoria 
sek쌹 aiheuttaa tukkeumia, palokatkok-
sia, tehon puutetta, moottorin sammu-
mista, katalysaattorivaurioita ja 
ep쌹normaalia korroosiota sek쌹 lyhent쌹쌹 
auton k쌹ytt쎨ik쌹쌹.
My쎨s moottorin vikavalo (MIL) voi sytty쌹.

HUOMAUTUS
Uuden auton rajoitettu takuu ei ehk쌹 
kata polttoainej쌹rjestelm쌹n vaurioiden 
tai auton suorituskykyyn liittyvien ongel-
mien korjausta, jos ne ovat aiheutuneet 
t쌹llaisten polttoaineiden k쌹yt쎨st쌹.

MTBE:n k쌹ytt쎨
Kia suosittelee v쌹ltt쌹m쌹쌹n polttoaineita, 
jotka sis쌹lt쌹v쌹t yli 15 tilavuusprosenttia 
MTBE-lis쌹ainetta (metyyliterti쌹쌹ributyy-
lieetteri쌹) (happipitoisuus yli 2,7 pai-
noprosenttia).

Yli 15 tilavuusprosenttia MTBE-lis쌹ai-
netta (happipitoisuus yli 2,7 painopro-
senttia) sis쌹lt쌹v쌹 polttoaine saattaa 
heikent쌹쌹 auton suorituskyky쌹, aiheut-
taa h쎨yrylukon muodostumista tai vai-
keaa k쌹ynnistymist쌹.

HUOMIO
Uuden auton rajoitettu takuu ei mahdol-
lisesti kata polttoainej쌹rjestelm쌹n vauri-
oiden tai auton suorituskykyyn liittyvien 
vikojen korjausta, jos ne ovat aiheutu-
neet sellaisen polttoaineen k쌹yt쎨st쌹, 
joka sis쌹lt쌹쌹 metanolia tai MTBE:쌹 
(metyyliterti쌹쌹ributyylieetteri쌹) yli 15 tila-
vuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 pai-
noprosenttia).

쉁l쌹 k쌹yt쌹 metanolia
Autossa ei saa k쌹ytt쌹쌹 metanolia (puual-
koholia) sis쌹lt쌹vi쌹 polttoaineita. T쌹llai-
nen polttoaine saattaa heikent쌹쌹 auton 
suorituskyky쌹 ja vaurioittaa polttoaine-
j쌹rjestelm쌹쌹, moottorinohjausj쌹rjestel-
m쌹쌹 ja p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹쌹.

Polttoaineen lis쌹aineet
Kia suosittelee lyijytt쎨m쌹n polttoaineen 
k쌹ytt쎨쌹, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti 
Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroo-
passa) tai RON (Reseach Octane Num-
ber) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai 
korkeampi (muualla kuin Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyv쌹laatuiseen ben-
siiniin ei ole ja k쌹ynnistyksess쌹 esiintyy 
ongelmia tai moottori ei k쌹y tasaisesti, 
polttoaines쌹ili쎨쎨n tulisi lis쌹t쌹 tilantee-
seen soveltuvaa lis쌹ainetta kun mootto-
ri쎨ljy vaihdetaan.
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Auton muuntelu

Lis쌹aineita ja niiden k쌹ytt쎨쎨n liittyvi쌹 
lis쌹tietoja on saatavilla ammattihuolto-
liikkeist쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

K쌹ytt쎨 ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maassa, 
varmista seuraavat seikat:
僅 Noudata kaikkia rekister쎨intiin ja 

vakuutuksiin liittyvi쌹 m쌹쌹r쌹yksi쌹.
僅 Varmista, ett쌹 sopivaa polttoainetta 

on saatavilla.

Auton muuntelu
T쌹t쌹 autoa ei pid쌹 muunnella. Auton 
muuntelu saattaa vaikuttaa auton suori-
tuskykyyn, turvallisuuteen ja kest쌹vyy-
teen ja jopa rikkoa turvallisuus- ja 
p쌹쌹st쎨m쌹쌹r쌹yksi쌹.
Lis쌹ksi muutoksista mahdollisesti aiheu-
tuvat vauriot tai ongelmat eiv쌹t ehk쌹 
kuulu takuun piiriin.
僅 Hyv쌹ksym쌹tt쎨mien laitteiden k쌹ytt쎨 

saattaa aiheuttaa auton toimintojen 
ep쌹m쌹쌹r쌹ist쌹 k쌹ytt쌹ytymist쌹, johto-
vahinkoja, akun tyhjentymisen tai jopa 
tulipalon. Turvallisuussyist쌹 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
hyv쌹ksym쌹tt쎨mi쌹 elektronisia lait-
teita.
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Ajo-ohjeita
Kuten muidenkin t쌹m쌹ntyyppisten auto-
jen yhteydess쌹, virheellinen k쌹sittely voi 
johtaa auton hallinnan menetykseen, 
onnettomuuteen tai auton kaatumiseen.
Erityispiirteiden (korkeampi maavara, 
raideleveys jne.) johdosta ajoneuvon pai-
nopiste on normaaliajoneuvoa korkeam-
malla. Toisin sanoen autoa ei ole 
suunniteltu k쌹ytett쌹v쌹ksi samoilla kaar-
renopeuksilla kuin tavallista etu- tai 
takavetoista autoa.
V쌹lt쌹 jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja 쌹killisi쌹 
ohjausliikkeit쌹. Auton virheellinen k쌹sit-
tely voi johtaa auton hallinnan menetyk-
seen, onnettomuuteen tai auton 
kaatumiseen.
Muista lukea kohta “Auton kaatumisvaa-
ran v쌹hent쌹minen“ sivulla 6-173.

HEV:n/PHEV:n voimansiirto
Voit parantaa autosi suorituskyky쌹 ja 
taloudellisuutta ja pident쌹쌹 sen k쌹ytt쎨i-
k쌹쌹 noudattamalla seuraavia suosituksia 
ensimm쌹isten 6 000 ajokilometrin 
aikana.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria liian suurella 

k쌹yntinopeudella.
僅 V쌹lt쌹 쌹kkijarrutuksia, h쌹t쌹tilanteita 

lukuun ottamatta, jotta jarrupalat 
asettuvat mahdollisimman hyvin.
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Totutusajo
Voit kuitenkin parantaa autosi suori-
tuskyky쌹 ja taloudellisuutta ja pident쌹쌹 
sen k쌹ytt쎨ik쌹쌹 noudattamalla seuraavia 
suosituksia ensimm쌹isen 1000 ajokilo-
metrin aikana.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria liian suurella 

k쌹yntinopeudella.
僅 Pyri k쌹ytt쌹m쌹쌹n moottoria noin 

3 000 rpm kierrosluvulla ajon aikana.
僅 쉁l쌹 aja samaa nopeutta pitki쌹 ajanjak-

soja joko hitaalla tai kovalla nopeu-
della. Moottorin k쌹yntinopeuden 
vaihteluja tarvitaan, jotta moottorin 
sis쌹쌹najo onnistuisi oikein.

僅 V쌹lt쌹 쌹kkijarrutuksia, h쌹t쌹tilanteita 
lukuun ottamatta, jotta jarrupalat 
asettuvat mahdollisimman hyvin.

僅 쉁l쌹 ved쌹 per쌹vaunua auton ensim-
m쌹isten 2000 ajokilometrin aikana.

僅 Polttoaineenkulutus ja moottorin suo-
rituskyky voivat riippua totutusajosta 
ja vakiintuvat 6 000 km:n j쌹lkeen. 
Uusi moottori saattaa kuluttaa taval-
lista enemm쌹n 쎨ljy쌹 auton sis쌹쌹najo-
vaiheen aikana.
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Ulkopuoli

Yleissilm쌹ys autoosi
Ulkopuoli

Etuosa

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1. Konepelti 5-32
2. Ajovalo 5-70, 8-54
3. Rengas ja vanne 8-31, 9-5
4. Ovipeilit  5-45
5. Panoraamakattoluukku 5-38
6. Tuulilasin pyyhkij쌹n sulat 5-77, 8-26
7. Ikkunat 5-28
8. Etuosan ultra쌹쌹nianturi 6-145
9. Etututka 6-39, 6-99, 6-121
10.Etukamera 6-39

ONQ5EP011001L
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Yleissilm쌹ys autoosi Ulkopuoli

11.Etusumuvalo 8-52
12.Kattokaiteet 5-105
13.SVM-j쌹rjestelm쌹n etukamera 6-129
14.Latausluukku 5-35

Takan쌹kym쌹

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1. Ovet 5-13
2. Polttoaines쌹ili쎨n luukku 5-34
3. Takavaloumpio 8-53
4. Lis쌹jarruvalo 8-53
5. Takaluukku 5-20
6. Antenni 5-107
7. Peruutuskamera 6-126, 6-129
8. Takaosan ultra쌹쌹nianturi 6-142

ONQ5EP011002L
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Ulkopuoli

9. Takalasin pyyhkij쌹 5-77, 8-26
10.Takasumuvalo 8-53
11.Peruutusvalo 8-53
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Yleissilm쌹ys autoosi Sis쌹tilat

Sis쌹tilat

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1. Sis쌹puolen ovenkahva 5-14
2. Istuimen asentomuisti 5-18
3. Ovipeilien s쌹쌹t쎨kytkin 5-45
4. Ovipeilien taittokytkin 5-45
5. Keskuslukituksen katkaisija 5-14
6. S쌹hk쎨ikkunoiden kytkimet (edess쌹) 5-29
7. S쌹hk쎨ikkunoiden kytkimet (takana) 5-29
8. S쌹hk쎨toimisten ikkunannostimien lukituskytkin 5-30
9. Ohjauspy쎨r쌹n korkeuden/et쌹isyyden s쌹쌹t쎨vipu 5-42
10.Ohjauspy쎨r쌹 5-42
11.Ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨kytkin 5-76
12.ESC OFF -painike 6-25
13.S쌹hk쎨isen seisontajarrun kytkin 6-21

ONQ5EP011003L_2
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Sis쌹tilat

14.S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike 5-20
15.Konepellin avausvipu 5-32
16.Kojelaudan sulake 8-40
17.Istuin 4-3
18.Vaihteenvalitsin 6-14
19.Jarrupoljin 6-14
20.Polttoaineluukun avauspainike 5-35
21.12 V:n akun nollauspainike
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Kojelauta ja mittaristo

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1. 쉁쌹nentoiston kauko-ohjauspainike  5-42
2. Kuljettajan etuturvatyyny 4-37
3. 쉁쌹nitorvi 5-44
4. Avustavien j쌹rjestelmien painike 6-99
5. Mittaristo 5-48
6. Valojen/suuntavilkkujen hallintavipu 5-70

Pyyhkij쎨iden ja pesulaitteen ohjausvipu 5-77
7. Tietoviihdej쌹rjestelm쌹 5-106
8. H쌹t쌹vilkkukytkin 7-3
9. Ilmastointij쌹rjestelm쌹 5-84

Tietoviihteen/ilmastoinnin kytkin 5-85, 5-106
10.Virtalukko tai MOOTTORIN START/STOP-painike 6-11
11.Etuistunl쌹mmittimen ja ilmastoidun etuistuimen painike 5-99

ONQ5EP011005L_2
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Kojelauta ja mittaristo

12.L쌹mmitetyn ohjauspy쎨r쌹n painike 5-43
13.M쌹kihidastimen painike 6-26
14.AUTO HOLD -painike  6-24
15.Pys쌹k쎨innin turvallisuus -painike 6-142, 6-145, 6-157
16.Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painike 6-126, 6-129, 6-157
17.Ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹 6-30, 6-32
18.Langaton 쌹lypuhelimen latausj쌹rjestelm쌹 5-102
19.Keskikonsolin s쌹ilytyslokero  5-95
20.Etumatkustajan etuturvatyyny 4-37
21.Hansikaslokero 5-98
22.EV/HEV-painike 1-17
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Moottoritila
Smartstream G1.6 T-GDi HEV

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.
1. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-19
2. Jarrunestes쌹ili쎨 8-23
3. Ilmansuodatin 8-25
4. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨aukon korkki 8-17
5. Moottori쎨ljyn mittatikku 8-17
6. Lasinpesunestes쌹ili쎨 8-24
7. Sulakerasia 8-41
8. Invertterin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-21
9. Elektroninen ohjausyksikk쎨 (ECU) 7-5

ONQ5EP061031L

ONQ5EP061035L
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Autosi turvavarusteet

Istuin................................................................................................4-3
僅 Nahkaistuinten ominaisuudet ....................................................................4-4
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹....................................................................................4-4
僅 Etuistuimen s쌹쌹t쌹minen ...............................................................................4-4
僅 Matkustajan pikasiirtokytkin ....................................................................... 4-5
僅 Istuimen selk쌹nojan lehtitasku...................................................................4-6
僅 Takaistuimen s쌹쌹t쌹minen............................................................................4-8
P쌹쌹ntuki........................................................................................4-10
僅 P쌹쌹ntuen s쌹쌹t쌹minen..................................................................................4-10
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Auton turvavarusteet
Istuin

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

Etuistuin
1 Istuimen et쌹isyyss쌹쌹t쎨
2 Istuimen selk쌹nojan kallistus
3 Istuimen korkeus
4 Istuinosan kallistus
5 Ristisel쌹ntuki
6 Kuljettajan istuimen asentomuisti
7 P쌹쌹ntuki
8 Pikasiirtokytkin (matkustajan istuin)

2. rivin istuin
9 Istuimen selk쌹nojan kallistus/taitto
10 Kyyn쌹rnoja
11 P쌹쌹ntuki
12 Selk쌹nojan taittaminen

ONQ5E021001L_8
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44

Istuin

Nahkaistuinten ominaisuudet
僅 Autojemme istuimet on p쌹쌹llystetty 

keinonahan ja aidon nahan yhdistel-
m쌹ll쌹. Aito nahka on valmistettu luon-
nonnahasta erityisen 
valmistusprosessin kautta. Koska 
kyseess쌹 on luonnontuote, sen eri 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat. 
My쎨s ryppyj쌹 voi ilmet쌹 l쌹mp쎨tilan ja 
kosteuden seurauksena.

僅 Istuimet on valmistettu venyv쌹st쌹 
materiaalista mukavuuden lis쌹쌹mi-
seksi.

僅 Kehoa koskettavat osat ovat kaarevat 
ja reunojen tukeva alue on korkea, 
joten ajoasento on mukava ja vakaa.

僅 On luonnollista, ett쌹 nahkaan tulee 
k쌹yt쎨ss쌹 ryppyj쌹. Kyse ei ole tuotteen 
viasta.

HUOMIO
僅 K쌹yt쎨st쌹 luonnollisesti aiheutuvat 

rypyt tai kulumat eiv쌹t kuulu takuun 
piiriin.

僅 Metalliosilla varustetut vy쎨t ja veto-
ketjut tai takataskussa olevat avaimet 
saattavat vahingoittaa istuimen mate-
riaalia.

僅 쉁l쌹 kastele istuimia. Se voi aiheuttaa 
muutoksia aitoon nahkaan.

僅 Mahdollisesti v쌹ri쌹 p쌹쌹st쌹v쌹t farkut 
tai vaatteet voivat vaurioittaa istuinten 
pintamateriaalia.

Tietoviihdej쌹rjestelm쌹

Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n 
asetusvalikosta Settings (Asetukset) → 
Vehicle (Auto) → Seat (Istuin). Voit 
k쌹ytt쌹쌹 erilaisia mukavuustoimintoja.
僅 Istuinasennon muutosh쌹lytys: Kun 

istuimen asento muuttuu, muutoksen 
tiedot n쌹ytet쌹쌹n istuimen kuvan 
kanssa.

僅 L쌹mitys-/tuuletustoiminnot
- Auto. controls that use climate 

control settings (Autom. s쌹쌹timet, 
jotka k쌹ytt쌹v쌹t ilmastoinnin asetuk-
sia) (kuljettajan istuin): Istuimen 
l쌹mp쎨tilaa s쌹쌹det쌹쌹n automaatti-
sesti.

僅 Seat Easy Access (istuimen muka-
vuustoiminto)
- Istuimen mukavuustoiminto: voi-

daan valita, ett쌹 istuin siirtyy auto-
maattisesti, kun kuljettaja tulee 
autoon tai poistuu siit쌹.

Jos autossasi on tietoviihdej쌹rjestelm쌹, 
voit tehd쌹 tutustua asetusten tekemi-
seen verkkosivuilla tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹n pikaoppaan QR-koodia 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹.
* T쌹ss쌹 annetut tiedot voivat vaihdella 

autossa olevien toimintojen mukai-
sesti.

Etuistuimen s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
Istuinta voidaan s쌹쌹t쌹쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 istui-
nosan sivussa olevia vipuja.

TIEDOTUS
S쌹쌹d쌹 istuin ennen ajoon l쌹ht쎨쌹 ja var-
mista, ett쌹 se on lukittunut paikoilleen 
yritt쌹m쌹ll쌹 liikuttaa sit쌹 koskematta 
vipuun. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukkiu-
tunut kunnolla.ONQ5041291L
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K쌹sis쌹쌹t쎨inen istuin

1 Eteen/taakse
2 Istuimen selk쌹nojan kallistus
3 Istuimen korkeus

S쌹hk쎨s쌹쌹t쎨inen istuin (jos varus-
teena)

1 Eteen/taakse
2 Istuimen selk쌹nojan kallistus
3 Istuimen korkeus
4 Istuinosan kallistus

Ristisel쌹ntuki (jos varusteena)

1 Lis쌹쌹 tukea
2 V쌹henn쌹 tukea

Matkustajan pikasiirtokytkin (jos 
varusteena)

Takaistuimella istuva matkustaja voi 
s쌹쌹t쌹쌹 etumatkustajan istuimen asentoa 
kytkimill쌹.
Siirt쌹minen eteen- ja taaksep쌹in:
僅 Etumatkustajan istuinta voidaan siir-

t쌹쌹 eteenp쌹in painamalla kytkint쌹 (1). 
Etumatkustajan istuinta voidaan siir-
t쌹쌹 taaksep쌹in painamalla kytkint쌹 
(2).

Kulman s쌹쌹t쌹minen:
僅 Etumatkustajan istuinta voidaan kal-

listaa eteenp쌹in painamalla kytkint쌹 
(3). Etumatkustajan istuinta voidaan 
kallistaa taaksep쌹in painamalla kyt-
kint쌹 (4).

ONQ5E021029L

ONQ5021022

ONQ5021031_2

ONQ5E021081L
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64

Istuin

Istuimen selk쌹nojan lehtitasku

1 Istuimen selk쌹nojan lehtitasku
2 USB-laturi

VAROITUS
僅 Irralliset esineet kuljettajan jalkatilassa 

voivat haitata polkimien k쌹ytt쎨쌹 ja 
aiheuttaa onnettomuusvaaran.

僅 Kun palautat selk쌹nojan pystyasen-
toon, pid쌹 kiinni selk쌹nojasta ja 
p쌹쌹st쌹 se palautumaan hitaasti takai-
sin pystyasentoon. Varmista my쎨s, 
ettei istuimen l쌹hell쌹 ole muita henki-
l쎨it쌹. Jos istuimen selk쌹noja p쌹쌹ste-
t쌹쌹n palautumaan pystyasentoon 
pit쌹m쌹tt쌹 siit쌹 kiinni, se voi liikkua 
쌹killisesti jousivoimalla eteenp쌹in ja 
satuttaa jotakuta.

僅 Jos selk쌹noja on s쌹쌹detty nojaavaan 
tai makaavaan asentoon ajon aikana, 
siit쌹 saattaa aiheutua hengenvaaralli-
sia vammoja onnettomuuden sattu-
essa.
T쌹ll쎨in matkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovy쎨n alta aiheuttaen suuren 
voiman suojaamattoman vatsan 
alueelle. T쌹st쌹 voi olla seurauksena 
vakavia tai hengenvaarallisia sis쌹elin-
vammoja. Kuljettajan tulee opastaa 
matkustajia pit쌹m쌹쌹n selk쌹noja pys-
tyasennossa aina auton liikkuessa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 istuimien p쌹쌹ll쌹 liukasta tyy-
ny쌹 tai istuinp쌹쌹llist쌹. Matkustajan 
lantio saattaa liukua lantiovy쎨n alle 
mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa tai 쌹kkijarrutuksessa. Jos tur-
vavy쎨 ei voi toimia normaalilla tavalla, 
seurauksena voi olla vakavia tai hen-
genvaarallisia sis쌹elinvammoja.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 mit쌹쌹n 
istuinta auton liikkuessa. Saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta voi aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja.

僅 쉁l쌹 anna mink쌹쌹n h쌹irit쌹 selk쌹nojan 
olemista normaaliasennossa. Tavaroi-
den s쌹ilytt쌹minen selk쌹nojalla tai muu 
selk쌹nojan kiinnittymisen este saat-
taa aiheuttaa hengenvaarallisia vam-
moja 쌹kkijarrutuksessa tai 
t쎨rm쌹yksess쌹.

僅 Pid쌹 istuimen selk쌹noja pystyasen-
nossa ajon aikana ja lantiovy쎨 tiukasti 
lantiota vasten. T쌹m쌹 asento suojaa 
sinua parhaiten onnettomuustilan-
teessa.

僅 Jotta v쌹lttyisit tarpeettomilta ja vaka-
vilta turvatyynyvammoilta, istu aina 
mahdollisimman et쌹쌹ll쌹 ohjauspy쎨-
r쌹st쌹 samalla s쌹ilytt쌹en mukavan 
ohjaustuntuman. Suosittelemme pit쌹-
m쌹쌹n rintakeh쌹n v쌹hint쌹쌹n 250 
mm:n p쌹쌹ss쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹.

僅 Takaselk쌹nojan on oltava hyvin kiin-
nittynyt. Ellei selk쌹nojia ole lukittu 
asianmukaisesti, matkustajat ja esi-
neet saattavat t쎨rm쌹ystilanteessa tai 
쌹kkipys쌹hdyksess쌹 sinkoutua eteen-
p쌹in, mik쌹 voi aiheuttaa vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

僅 Matkatavarat ja muu kuorma on ase-
tettava tasaisesti tavaratilaan. Jos kul-
jetettavat esineet ovat suurikokoisia 

ONQ5EP021057L
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tai raskaita tai niit쌹 pit쌹쌹 pinota p쌹쌹l-
lekk쌹in, ne tulee kiinnitt쌹쌹 turvallisesti. 
Tavaroita ei saa miss쌹쌹n tapauksessa 
kasata selk쌹nojan yl쌹tasoa korkeam-
malle. N쌹iden ohjeiden laiminly쎨n-
nist쌹 saattaa seurata vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja t쎨r-
m쌹ystilanteessa, 쌹killisesti pys쌹hdyt-
t쌹ess쌹 tai auton kier쌹ht쌹ess쌹 ymp쌹ri.

僅 Matkustajaa ei saa kuljettaa tavarati-
lassa eik쌹 h쌹n saa istua tai maata kaa-
detulla selk쌹nojalla auton liikkuessa. 
Matkustajien tulee istua paikoillaan ja 
k쌹ytt쌹쌹 turvav쎨it쌹 ajon aikana.

僅 Kun selk쌹noja palautetaan takaisin 
pystyasentoon, varmista sen oikea 
lukittuminen liikuttamalla sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in.

僅 Palovammariskin v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 
poista tavaratilan mattoa. Sen lattian 
alla sijaitsevat p쌹쌹st쎨j쌹rjestelm쌹t saa-
vuttavat korkeita l쌹mp쎨tiloja.

僅 Varmista aina istuimen s쌹쌹t쌹misen 
j쌹lkeen, ett쌹 se on lukittunut kunnolla 
paikoilleen yritt쌹m쌹ll쌹 liikuttaa istuinta 
eteen- tai taaksep쌹in k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 
lukituksen avausvipua. 쉁kkin쌹inen ja 
odottamaton kuljettajan istuimen liike 
voi aiheuttaa auton hallinnan menet-
t쌹misen johtaen onnettomuuteen.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 istuinta turvav쎨it쌹 kiinnit-
t쌹ess쌹si. Istuimen siirt쌹minen eteen-
p쌹in voi aiheuttaa voimakkaan 
paineen vatsan alueelle.

僅 Ole erityisen varovainen, ettei k쌹det 
tai muut ruumiinosat tai tavarat j쌹쌹 
v쌹liin istuimen mekanismeihin s쌹쌹d쎨n 
aikana.

僅 쉁l쌹 aseta savukkeensytytint쌹 lattialle 
tai istuimelle. Kun s쌹쌹d쌹t istuinta, 
sytyttimest쌹 saattaa irrota j쌹쌹mi쌹, 
jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

僅 Ole varovainen s쌹쌹t쌹ess쌹si etuistui-
men asentoa, jos takaistuimella on 
matkustajia.

僅 Jos joudut etsim쌹쌹n pikkuesineit쌹 
istuimien alta tai istuimen ja keskikon-
solin v쌹liss쌹 olevasta raosta, varo, 
ettei k쌹si j쌹쌹 puristuksiin istuimen alle 
tai istuimen ja keskikonsolin v쌹liin. 
Istuinmekanismin ter쌹v쌹t kulmat voi-
vat my쎨s leikata haavoja k쌹siin tai 
aiheuttaa muita vammoja.

僅 S쌹hk쎨s쌹쌹t쎨isen istuimen asentoa voi-
daan s쌹쌹t쌹쌹 virtalukon ollessa OFF-
asennossa. T쌹m쌹n vuoksi lapsia ei 
tulisi koskaan j쌹tt쌹쌹 ilman valvontaa 
autoon.

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨istuinta liikuttaa s쌹hk쎨moottori. 

Lopeta k쌹ytt쎨, kun s쌹쌹d쎨t on tehty. 
Liiallinen k쌹ytt쎨 saattaa vahingoittaa 
s쌹hk쎨laitteita.

僅 S쌹쌹d쎨n aikana s쌹hk쎨istuin kuluttaa 
huomattavasti enemm쌹n s쌹hk쎨쌹. 쉁l쌹 
kuormita akkua s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 istuimen 
asentoa tarpeettomasti, kun moottori 
ei ole k쌹ynniss쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kahta tai useampaa s쌹hk쎨-
istuimen s쌹쌹dint쌹 samanaikaisesti. 
N쌹in toimimalla s쌹hk쎨istuimen moot-
tori tai s쌹hk쎨iset komponentit voivat 
vahingoittua.
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Istuin

Takaistuimen s쌹쌹t쌹minen
Takaistuimen selk쌹nojan kallis-
tuksen s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Nosta selk쌹nojan kallistuksens쌹쌹t쎨-

vipu yl쎨s.
2. Pid쌹 vipu ylh쌹쌹ll쌹 ja s쌹쌹d쌹 selk쌹noja 

haluttuun asentoon.
3. P쌹쌹st쌹 vivusta ja varmista, ett쌹 selk쌹-

noja on lukkiutunut paikoilleen. (Vivun 
PIT쉁쉁 palautua alkuper쌹iseen asen-
toonsa, jotta selk쌹noja lukkiutuu pai-
koilleen).

Takaistuimien taittaminen
Tyyppi A

Tyyppi B (mik쌹li varusteena)

1 Vasemmanpuoleinen selk쌹noja
2 Oikeanpuoleinen selk쌹noja

Toiminta
1. Vie turvavy쎨n solki/hihna taskuun/

ohjaimeen.
2. Tyypiss쌹 A ved쌹 istuimen taittovipua 

yl쎨s ja taita istuin alas.
3. Tyypiss쌹 B ved쌹 istuimen taittovipua 

(1) ja (2) tavaratilassa.

ONQ5EP031357L_2

ONQ5EP021121L

ONQ5021006_2
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TIEDOTUS

Jos haluat taittaa keskimm쌹isen istui-
men erikseen, ty쎨nn쌹 keskimm쌹isen 
istuimen taittovipua taakse.
僅 Laske takaistuimen keskipaikan p쌹쌹n-

tuki alimpaan asentoonsa.

VAROITUS
僅 Toisen istuinrivin oikeanpuoleisen 

selk쌹nojan taittaminen

Noudata varovaisuutta, kun taitat toi-
sen istuinrivin oikeanpuoleisen selk쌹-
nojan alas keskipaikan selk쌹nojan 
ollessa taitettuna. Muussa tapauk-
sessa seurauksena voi olla loukkaan-
tuminen.

僅 쉁l쌹 koskaan tee s쌹쌹t쎨쌹 auton liikku-
essa tai jonkun istuessa takaistui-
mella, koska istuin voi liikahtaa 
yll쌹tt쌹en ja aiheuttaa loukkaantumi-
sen.

僅 Kaadettavien takaselk쌹nojien tarkoi-
tus on mahdollistaa sellaisten tavaroi-
den kuljettaminen, jotka eiv쌹t 
muulloin mahtuisi tavaratilaan. 쉁l쌹 
koskaan anna matkustajien istua alas-
taitetun selk쌹nojan p쌹쌹ll쌹 ajon aikana. 
T쌹m쌹 ei ole sopiva istuma-asento 

eiv쌹tk쌹 turvavy쎨t t쌹ll쎨in ole k쌹ytett쌹-
viss쌹. T쌹m쌹 saattaa johtaa vakaviin tai 
hengenvaarallisiin vammoihin onnet-
tomuudessa tai 쌹kkijarrutuksessa. 
Kaadettujen selk쌹nojien p쌹쌹ll쌹 kulje-
tettavat tavarat eiv쌹t saa ulottua 
etuistuimien selk쌹nojia korkeammalle. 
T쌹ll쎨in 쌹kkijarrutuksissa kuorma saat-
taa liukua eteen aiheuttaen vammoja 
ja vahinkoja.

僅 Takaistuimia ei saa taittaa jos takais-
tuimilla on matkustajia, lemmikkiel쌹i-
mi쌹 tai matkatavaroita. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla 
matkustajien tai lemmikkien louk-
kaantuminen tai istuimella olevan esi-
neen vaurioituminen.

僅 Pid쌹 kiinni selk쌹nojasta ja nosta se 
hitaasti takaisin pystyasentoon. Jos 
selk쌹noja p쌹쌹stet쌹쌹n palautumaan 
etuasentoon hallitsemattomasti, se 
saattaa kimmota eteenp쌹in aiheut-
taen mahdollisesti matkustajan louk-
kaantumisen.

僅 Matkatavaroiden tulee aina olla tuke-
vasti paikoillaan tai kiinnitettyin쌹, jotta 
ne eiv쌹t t쎨rm쌹ystilanteessa sinkoaisi 
ymp쌹riins쌹 auton sis쌹ll쌹 aiheuttaen 
vammoja matkustajille. 쉁l쌹 aseta 
tavaroita takaistuimille, sill쌹 niit쌹 ei voi 
kiinnitt쌹쌹 kunnolla, jolloin ne saattavat 
t쎨rm쌹ystilanteessa lent쌹쌹 etumatkus-
tajia p쌹in.

僅 Aina kun t쌹yt쌹t tai tyhjenn쌹t kuormaa, 
varmista, ett쌹 moottori on sammu-
tettu, automaattivaihteisto on P-asen-
nossa (Pys쌹k쎨inti) ja seisontajarru on 
varmasti kytketty. Auto saattaa muu-
ten p쌹쌹st쌹 liikkumaan, jos vaihdevipu 
tai -s쌹쌹din siirtyy vahingossa toiseen 
asentoon.

ONQ5EP021004L

ONQ5E021090L
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P쌹쌹ntuki

僅 쉁l쌹 koskaan tee s쌹쌹t쎨쌹 auton liikku-
essa tai jonkun istuessa takaistui-
mella, koska istuin voi liikahtaa 
yll쌹tt쌹en ja aiheuttaa loukkaantumi-
sen.

僅 Varo, etteiv쌹t k쌹tesi tai sormesi j쌹쌹 
kiinni istuimekanismiin, kun s쌹쌹d쌹t 
istuimia.

僅 Kun takaistuimen selk쌹nojat palaute-
taan pystyasentoon, muista ensin 
palauttaa turvavy쎨t niiden oikeaan 
asentoon. Ohjaamalla turvavy쎨t taka-
turvav쎨iden ohjaimien kautta pystyt 
est쌹m쌹쌹n turvav쎨iden takertumisen 
istuimien alle tai taakse.

僅 Ennen kuin kaadat takaistuimen sel-
k쌹nojan, aseta vy쎨lukko istuinosan ja 
selk쌹nojan v쌹liss쌹 olevaan taskuun. 
N쌹in varmistat, ett쌹 selk쌹noja ei 
vahingoita solkea.

P쌹쌹ntuki
Istuimet on varustettu p쌹쌹ntuilla, jotka 
parantavat turvallisuutta ja mukavuutta.

P쌹쌹ntuen s쌹쌹t쌹minen
Edess쌹

Takana

Toiminta
1. Nosta p쌹쌹ntukea yl쎨sp쌹in nostaaksesi 

sit쌹.
2. Pid쌹 vapautuspainiketta (1) painet-

tuna laskeaksesi p쌹쌹ntukea.

TIEDOTUS
P쌹쌹ntukea voidaan s쌹쌹t쌹쌹 eteenp쌹in 3 
eri asentoon vet쌹m쌹ll쌹 p쌹쌹ntukea 
eteenp쌹in.

ONQ5021013L

ONQ5021005

ONQ5021005L
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P쌹쌹ntuen irrotus/asennus
Edess쌹

Takana

Toiminta
1. Pid쌹 vapautuspainiketta (1) painet-

tuna vet쌹ess쌹si p쌹쌹ntukea yl쎨sp쌹in.
2. Tee toimenpiteet p쌹invastaisessa j쌹r-

jestyksess쌹 kiinnitt쌹쌹ksesi p쌹쌹ntuen.

VAROITUS
僅 Jotta p쌹쌹ntuki suojaisi mahdollisim-

man tehokkaasti onnettomuudessa, 
se pit쌹쌹 s쌹쌹t쌹쌹 niin, ett쌹 p쌹쌹ntuen 
keskikohta on istuimessa istuvan hen-
kil쎨n p쌹쌹n massakeskipisteen koh-
dalla. Yleisesti ihmisen p쌹쌹n 
painopiste on noin silmien tason 
p쌹쌹ll쌹. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki my쎨s mahdol-
lisimman l쌹helle p쌹쌹t쌹. T쌹m쌹n vuoksi 
ei ole suositeltavaa k쌹ytt쌹쌹 tyyny쌹, 
joka pit쌹쌹 vartalon irti selk쌹nojasta.

僅 P쌹쌹ntukien tulee olla asianmukaisesti 
paikallaan ajon aikana, sill쌹 k쌹쌹nnetyt 
p쌹쌹ntuet tai p쌹쌹ntukien puuttuminen 
onnettomuustilanteessa saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja matkusta-
jille. P쌹쌹ntuet voivat tarjota oikein 
s쌹쌹dettyin쌹 suojaa niskavammoilta.

僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 kuljettajan p쌹쌹ntu-
kea auton liikkuessa.

僅 Varmista, ett쌹 p쌹쌹ntuki lukittuu pai-
koilleen s쌹쌹d쎨n j쌹lkeen, hy쎨dynt쌹쌹k-
sesi sen suojavaikutuksen.

僅 쉁l쌹 KOSKAAN anna kenenk쌹쌹n mat-
kustaa istuimella, jonka p쌹쌹ntuki on 
irrotettu.

僅 Varmista aina, ett쌹 p쌹쌹ntuki lukkiutuu 
paikalleen asennuksen ja s쌹쌹t쌹misen 
j쌹lkeen.

HUOMIO
僅 Jos takapenkill쌹 ei ole matkustajia, 

s쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki ala-asentoon. Yl쌹-
asennossa oleva takaistuimen p쌹쌹n-
tuki voi rajoittaa n쌹kyvyytt쌹 taakse.

僅 Jos kallistat selk쌹nojaa eteenp쌹in 
p쌹쌹ntuen ja istuimen ollessa s쌹쌹det-
tyin쌹 ylimp쌹쌹n asentoon, p쌹쌹ntuki voi 
osua h쌹ik쌹isysuojaan tai muihin auton 
osiin.

ONQ5021034

ONQ5021034L
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Kyyn쌹rnoja

Kyyn쌹rnoja
Kyyn쌹rnojan s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Ved쌹 k쌹sinoja eteenp쌹in selk쌹nojasta.

Turvavy쎨t
Turvavy쎨t on suunniteltu tukemaan 
kehon luustoa ja sen tulisi kulkea lantion, 
rinnan ja olkap쌹iden editse.

VAROITUS
僅 Turvav쎨it쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 aina auton 

liikkuessa, jotta turvaj쌹rjestelmien 
suojavaikutus olisi paras mahdollinen.

僅 Turvavy쎨t toimivat tehokkaimmin, 
kun selk쌹nojat on s쌹쌹detty pysty-
asentoon.

僅 Alle 13-vuotiaiden lasten tulee istua 
takaistuimella turvavy쎨 oikein kiinni-
tettyn쌹. 쉁l쌹 koskaan anna lapsen mat-
kustaa etuistuimella. Jos alle 13-
vuotiaan lapsen on v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 mat-
kustettava etuistuimella, h쌹nelle tulee 
kiinnitt쌹쌹 turvavy쎨 oikein ja istuin on 
siirrett쌹v쌹 mahdollisimman taakse.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta olkavy쎨t쌹 kulke-
maan kummankin k쌹sivartesi alla tai 
selk쌹si takana. V쌹쌹rin kulkeva olka-
vy쎨 voi aiheuttaa vakavia vammoja 
t쎨rm쌹yksess쌹. Olkavy쎨n tulee kulkea 
olkap쌹쌹n keskikohdan yli solisluun 
poikki.

僅 쉁l쌹 koskaan ved쌹 turvavy쎨t쌹 herk쌹sti 
s쌹rkyvien esineiden ylitse. 쉁kkipys쌹y-
tyksen tai t쎨rm쌹yksen yhteydess쌹 tur-
vavy쎨 voi vaurioittaa niit쌹.

僅 쉁l쌹 anna turvavy쎨n kierty쌹. Kiertynyt 
turvavy쎨 ei kykene toimimaan kun-
nolla. T쎨rm쌹yksess쌹 se saattaa jopa 
viilt쌹쌹 sinua. Varmista, ett쌹 turvavy쎨 
on suora eik쌹 siin쌹 ole kiertymi쌹.

僅 Varo, ettet vahingoita turvavy쎨t쌹 tai 
sen osia. Jos turvavy쎨 tai siihen liittyv쌹 
osa on vahingoittunut, vaihda se.

僅 Turvavy쎨t on suunniteltu tukeutu-
maan kehon luustoon, joten vy쎨n 
tulee kulkea mahdollisimman alhaalta 
lantion etuosan kohdalta sek쌹 rinnan 

ONQ5021002
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ja olkap쌹쌹n poikki. Lantiovy쎨n asetta-
mista vatsan kohdalle tulee v쌹ltt쌹쌹. 
Turvavy쎨t tulee kiinnitt쌹쌹 mahdolli-
simman tiukalle mukavuustekij쌹t huo-
mioiden, jotta ne tarjoaisivat 
suunniteltua suojaa. L쎨ys쌹 vy쎨 hei-
kent쌹쌹 k쌹ytt쌹j쌹n suojausta huomatta-
vasti. Ole varovainen, ettei vy쎨h쎨n 
sotkeudu kiillotusainetta, 쎨ljy쌹 tai 
muuta kemikaalia, kuten akkuhappoa. 
Puhdistus voidaan suorittaa turvalli-
sesti k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 mietoa veden ja 
saippuan seosta. Vy쎨 on vaihdettava, 
jos se on purkaantunut, likaantunut 
kemikaaleista tai vahingoittunut. On 
ehdottoman t쌹rke쌹쌹 uusia koko tur-
vavy쎨asennelma, jos se on ollut k쌹y-
t쎨ss쌹 voimakkaassa t쎨rm쌹yksess쌹, 
vaikka siin쌹 ei n쌹kyisi mit쌹쌹n vikaa. 
V쎨it쌹 ei saa k쌹ytt쌹쌹 kiertyneen쌹. 
Jokaista vy쎨t쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 vain yksi 
matkustaja. On vaarallista asettaa vy쎨 
kulkemaan syliss쌹 istuvan lapsen 
ymp쌹ri.

僅 Muutoksien tai lis쌹korjauksien tekemi-
nen on kielletty쌹, sill쌹 ne saattavat 
est쌹쌹 turvavy쎨n s쌹쌹t쎨mekanismin tai 
k쌹ytt쌹j쌹n suorittaman toiminnan vy쎨n 
l쎨ysyyden poistamiseksi.

僅 Kun kiinnit쌹t turvavy쎨t쌹, huolehdi, 
ettet k쌹yt쌹 muiden turvav쎨iden vy쎨-
lukkoa. T쌹ll쎨in turvavy쎨 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
tarjoa suunniteltua suojaa ja voi olla 
jopa hengenvaarallinen.

僅 쉁l쌹 avaa turvavy쎨t쌹 tai lukitse ja avaa 
sit쌹 toistuvasti ajon aikana. Saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta voi aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja.

僅 Kun kiinnit쌹t turvavy쎨t쌹, varmista ett쌹 
vy쎨 ei kulje kovien tai helposti rikkou-
tuvien kappaleiden yli.

僅 Tarkista, ettei vy쎨lukossa ole mit쌹쌹n 
ylim쌹쌹r쌹ist쌹. Muussa tapauksessa vy쎨 
ei ehk쌹 kiinnity oikein.

Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹
Turvavy쎨n varoitusvalo
Etuistuimen turvavy쎨n 
varoitusvalo

Toiminnan edellytykset
僅 Kun auto on k쌹ynniss쌹

- Etumatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo syttyy noin 6 sekunnin 
ajaksi.

僅 Kun etuturvavy쎨 ei ole kiinnitettyn쌹
- Kuljettajan istuimen osalta etutur-

vavy쎨n varoitus쌹쌹nimerkki kuuluu 
noin 6 sekunnin ajan.

- Etuistuimen turvavy쎨n varoitus-
valo j쌹쌹 palamaan.

僅 Kun etuturvavy쎨 irrotetaan ajon 
aikana ja ajonopeus on noin alle 
20 km/h
- Etuistuimen turvavy쎨n varoitus-

valo syttyy.
僅 Kun ajonopeus ylitt쌹쌹 noin 20 km/h

- Varoitusmerkki쌹쌹ni kuuluu noin 
100 sekunnin ajan.

- Etuistuimen turvavy쎨n varoitus-
valo vilkkuu.

ONQ5021070L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 13  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Auton turvavarusteet

144

Turvavy쎨t

Takaistuimen turvavy쎨n 
varoitusvalot

僅 Takaistuin: (1) Kuljettajan puoli, (2) 
Keskipaikka, (3) Matkustajan puoli

Toiminnan edellytykset

Takapenkin vasen ja oikea istuin
僅 Kun auto on k쌹ynniss쌹

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo syttyy noin 6 sekunnin 
ajaksi.

僅 Kun turvavy쎨 irrotetaan ajon aikana ja 
ajonopeus on noin alle 20 km/h
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tusvalo j쌹쌹 palamaan.
僅 Kun ajonopeus ylitt쌹쌹 noin 20 km/h

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tus쌹쌹nimerkki kuuluu noin 35 
sekunnin ajan.

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

僅 Jos autolla ajetaan turvavy쎨n ollessa 
auki tai kuljettaja on avannut turva-
vy쎨n ajonopeuden ollessa noin yli 
20 km/h.
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tus쌹쌹nimerkki kuuluu noin 35 
sekunnin ajan.

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

Takapenkin keskimm쌹inen istuin
僅 Kun auto on k쌹ynniss쌹

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo syttyy noin 6 sekunnin 
ajaksi.

僅 Kun turvavy쎨 irrotetaan ajon aikana ja 
ajonopeus on noin alle 20 km/h
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tusvalo syttyy noin 70 sekunnin 
ajaksi.

僅 Kun ajonopeus ylitt쌹쌹 noin 20 km/h
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tus쌹쌹nimerkki kuuluu noin 35 
sekunnin ajan

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

Olosuhteet, joissa toiminto ei 
toimi
僅 Kun takaovi avataan tai suljetaan ja 

ajonopeus on alle 10 km/h
- Turvav쎨iden varoitusvalo ja turva-

vy쎨n varoitus쌹쌹ni eiv쌹t toimi vaikka 
ajonopeus on yli 20 km/h.

VAROITUS
V쌹쌹r쌹 istuma-asento haittaa etuturva-
vy쎨n varoitusj쌹rjestelm쌹n toimintaa. On 
t쌹rke쌹쌹, ett쌹 kuljettaja neuvoo matkus-
tajia istumaan t쌹m쌹n ohjekirjan ohjeiden 
mukaisessa istuma-asennossa.

ONQ5EP021067L
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HUOMAUTUS
僅 Vaikka etumatkustajan istuin ei olisi 

k쌹yt쎨ss쌹, turvavy쎨n varoitusvalo vilk-
kuu tai palaa noin 6 sekunnin ajan.

僅 Etumatkustajan turvavy쎨n varoitus-
toiminto saattaa reagoida istuimelle 
asetettuun matkatavaraan.

Turvavy쎨n kiinnitt쌹minen ja 
avaaminen
Kolmipiste ELR-turvavy쎨t

Toiminta
1. Ty쎨nn쌹 metallinen kiinnitin vy쎨luk-

koon.
2. Paina vy쎨lukon avauspainiketta.

TIEDOTUS
Kun kiinnitin lukittuu vy쎨lukkoon, kuuluu 
selv쌹 lukitus쌹쌹ni.

1 Oikean takaturvavy쎨n lukko
2 Keskimm쌹isen takaturvavy쎨n lukko 

(“CENTER“-merkinn쌹ll쌹)
3 Vasemman takaturvavy쎨n lukko

VAROITUS
僅 Sinun tulee asettaa lantiovy쎨 kulke-

maan tiukasti lantion yli mahdollisim-
man alhaalla, ei vy쎨t쌹r쎨ll쌹. Jos 
lantiovy쎨 kulkee liian korkealla vy쎨t쌹-
r쎨ll쌹si, se lis쌹쌹 loukkaantumisriski쌹 
t쎨rm쌹ystilanteessa. Molemmat k쌹si-
varret eiv쌹t saa olla vy쎨n yl쌹- tai ala-
puolella. Toisen on oltava ala- ja 
toisen yl쌹puolella, kuten kuvassa esi-
tet쌹쌹n. 쉁l쌹 koskaan anna vy쎨n kulkea 
oven vieress쌹 olevan k쌹sivarren alta.

僅 Varmista ennen takaturvav쎨iden kiin-
nitt쌹mist쌹, ett쌹 solki sopii lukkoon. 
Oikean tai vasemman turvavy쎨n kiin-
nitt쌹minen v쌹kisin keskimm쌹iseen 
lukkoon voi tapahtua virheellisesti, 
eik쌹 suojaa sinua onnettomuudessa.

HUOMIO
쉁L쉁 taita takaistuimen vasenta selk쌹n-
ojaa alas, kun takaturvavy쎨 on kiinnitet-
tyn쌹. IRROTA AINA takaistuimen 
keskimm쌹inen turvavy쎨 ennen takaistui-
men vasemman osion taittamista alas. 
Jos takaistuimen keskimm쌹inen turva-
vy쎨 on kiinnitettyn쌹, kun takaistuimen 
selk쌹nojan vasen puoli taitetaan alas, se 
saattaa vaurioittaa selk쌹nojan etuosaa ja 
turvavy쎨t쌹 ja aiheuttaa selk쌹nojan luk-
kiutumisen alas taitettuun asentoon.

Takaistuimen keskivy쎨
Kiinnitt쌹쌹ksesi keskitakaturva-
vy쎨n
1. Ved쌹 minikiinnitin ulos vy쎨laitteen 

kannen rei쌹st쌹 (1) ja ved쌹 vy쎨t쌹 rau-
hallisesti kelauslaitteesta.

OCV031019L
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2. Ved쌹 kiinnitinosa ulos turvavy쎨n 
pidikkeest쌹 (2).

3. Kiinnit쌹 minikiinnitin (A) vy쎨lukkoon 
(C) siten, ett쌹 kuuluu lukitus쌹쌹ni, joka 
varmistaa lukon lukittumisen. Var-
mista, ettei vy쎨 ole kierteell쌹.

4. Ved쌹 kiinnitinosasta (B) ja kiinnit쌹 se 
toisen puolen vy쎨lukkoon (D), kunnes 
kuuluu lukituksen varmistava lukitu-
s쌹쌹ni. Varmista, ettei vy쎨 ole kier-
teell쌹.

VAROITUS
Kun k쌹yt쌹t keskitakaturvavy쎨t쌹, sinun 
on kiinnitett쌹v쌹 kaikki vy쎨n kiinnikkeet 
vy쎨lukkoihin. Jos jotakin kiinnikett쌹 ei 
ole lukittu vy쎨lukkoon, loukkaantumis-
riski kasvaa huomattavasti t쎨rm쌹ystilan-
teessa.

Avataksesi keskitakaturvavy쎨n
1. Paina vy쎨lukon (D) vapautuspaini-

ketta ja irrota kiinnitin (B) vy쎨lukosta 
(D).

2. Poistaaksesi keskitakaturvavy쎨n 
kokonaan, ty쎨nn쌹 kiinnitinosa tai vas-
taava pieni ja j쌹ykk쌹 esine vy쎨n 
vapautusaukkoon (C). Irrota turvavy쎨 
(A) ja anna sen kelautua automaatti-
sesti takaisin.

3. Ty쎨nn쌹 kiinnitin turvavy쎨n pidikkee-
seen (1) ja ty쎨nn쌹 minikiinnitin vy쎨lait-
teen kannen reik쌹쌹n (2).

ONQ5E021085L
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Olkavy쎨n korkeuden s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Ved쌹 korkeuss쌹쌹dint쌹 yl쎨s (1).
2. Paina korkeudens쌹쌹timen painiketta 

(2) ja paina korkeuss쌹쌹din alas (3).

VAROITUS
僅 Jos turvav쎨it쌹 ei vaihdeta onnetto-

muuden j쌹lkeen, mahdollisesti vauri-
oituneet turvavy쎨t eiv쌹t ehk쌹 anna 
tarvittavaa suojaa mahdollisessa my쎨-
hemm쌹ss쌹 t쎨rm쌹yksess쌹, jolloin seu-
rauksena voi olla hengenvaarallisia 
vammoja. Vaihda turvavy쎨t onnetto-
muuden j쌹lkeen mahdollisimman 
pian.

僅 Varmista, ett쌹 olkavy쎨n kiinnityspiste 
on lukittunut paikoilleen sopivalle kor-
keudelle. 쉁l쌹 koskaan aseta olka-
vy쎨t쌹 kulkemaan kaulan tai kasvojen 
yli.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 laita oikeaa tai vasenta turvavy쎨t쌹 

v쌹kisin keskimm쌹isen turvavy쎨n luk-
koon. Varmista, ett쌹 takaistuimen kes-
kimm쌹inen turvavy쎨 lukittuu 
keskimm쌹isen turvavy쎨n lukkoon. 

Ep쌹asianmukaisesti kiinnitetty turva-
vy쎨 ei suojaa.

僅 Kun ved쌹t turvavy쎨t쌹 ulos k쌹ytt쎨쌹 
varten, solkea pit쌹isi vet쌹쌹 hitaasti 
ohjaimesta, jotta ohjain ei irtoa verhoi-
lusta.

HUOMAUTUS
Ellet saa turvavy쎨t쌹 vedetty쌹 ulos, ved쌹 
vy쎨t쌹 voimakkaasti ulosp쌹in ja p쌹쌹st쌹 se 
sitten irti. Saat t쌹m쌹n j쌹lkeen vedetty쌹 
vy쎨n ulos helposti.

Esikiristimell쌹 varustettu turva-
vy쎨
Kuljettajan, etumatkustajan ja takaistui-
men turvavy쎨t on varustettu kiristimill쌹.

Autosi on varustettu kuljettajan ja etu-
matkustajan turvav쎨iden esikiristimill쌹.
Esikiristimien tarkoituksena on varmis-
taa, ett쌹 turvavy쎨t asettuvat tiukasti 
matkustajien vartaloille tietyiss쌹 t쎨r-
m쌹yksiss쌹.
Esikiristimet laukeavat riitt쌹v쌹n voimak-
kaissa kolareissa.
Jos auto jarruttaa 쌹kkin쌹isesti tai mat-
kustaja yritt쌹쌹 nojata eteenp쌹in liian 
nopeasti, turvavy쎨n kelauslaite lukittuu 
paikoilleen. Tietyntyyppisiss쌹 etup쌹쌹-
h쌹n kohdistuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹 esikiris-
timet laukeavat ja vet쌹v쌹t turvavy쎨t쌹 
tiukemmin matkustajan vartaloa vasten.

ONQ5E021089L

ONQ5021018

ONQ5021042L
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1 Kelojen esikiristimet 
Olkavy쎨n esikiristinten tarkoitus on 
varmistaa, ett쌹 olkavy쎨 kiristyy tiu-
kasti yl쌹vartaloa vasten tietyntyyppi-
siss쌹 etut쎨rm쌹yksiss쌹.

Jos j쌹rjestelm쌹 havaitsee, ett쌹 kuljettajan 
tai etumatkustajan turvavy쎨 on liian 
kire쌹ll쌹 turvavy쎨n esikiristimen aktivoi-
duttua, esikiristimen kuormituksen rajoi-
tin v쌹hent쌹쌹 kyseisen vy쎨n 
kiristysvoimaa osittain. (jos varusteena)
Turvav쎨iden esikiristinj쌹rjestelm쌹 koos-
tuu seuraavista p쌹쌹komponenteista. Nii-
den sijainti ilmenee kuvasta:

1 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo
2 Etuistuimen turvav쎨iden esikiristimet
3 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n ohjausyk-

sikk쎨

Toiminnan edellytykset
僅 Jos auto jarruttaa 쌹kkin쌹isesti tai mat-

kustaja yritt쌹쌹 nojata eteenp쌹in liian 
nopeasti, turvavy쎨n kelauslaite lukit-
tuu paikoilleen.

僅 Tietyntyyppisiss쌹 etup쌹쌹h쌹n kohdis-
tuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹 esikiristimet lau-
keavat ja vet쌹v쌹t turvavy쎨t쌹 
tiukemmin matkustajan vartaloa vas-
ten.

僅 Jos j쌹rjestelm쌹 havaitsee, ett쌹 kuljet-
tajan tai etumatkustajan turvavy쎨 on 
liian kire쌹ll쌹 turvavy쎨n esikiristimen 
aktivoiduttua, esikiristimen kuormi-
tuksen rajoitin v쌹hent쌹쌹 kyseisen 
vy쎨n kiristysvoimaa osittain.

VAROITUS
僅 Turvallisuutesi parantamiseksi pyri 

aina istumaan oikeassa asennossa 
istuimella ja varmista, ettei vy쎨 ole 
l쎨ys쌹 tai kiertynyt.

僅 Saadaksesi parhaan hy쎨dyn esikiristi-
mist쌹:
1. Turvav쎨iden on toimittava asian-

mukaisesti ja niiden pit쌹쌹 olla oikein 
s쌹쌹dettyin쌹. Lue ja noudata kaikkia 
t쌹ss쌹 k쌹ytt쎨oppaassa esitettyj쌹 t쌹r-
keit쌹 tietoja ja varotoimenpiteit쌹, 
jotka liittyv쌹t autosi matkustajien 
turvavarusteisiin, kuten turvav쎨ihin 
ja turvatyynyihin.

2. Varmista, ett쌹 sin쌹 ja matkustajasi 
k쌹yt쌹tte turvav쎨it쌹 asianmukai-
sesti.

僅 Turvavy쎨n esikiristimet on suunniteltu 
toimimaan vain yhden kerran. Lau-
keamisen j쌹lkeen esikiristimet on 
vaihdettava uusiin. Kaikki kolarin 
aikana k쌹yt쎨ss쌹 olleet turvavy쎨t tulee 
vaihtaa uusiin niiden tyypist쌹 riippu-
matta.

僅 Esikiristimien mekanismit kuumene-
vat lauetessaan. Esikiristimien osiin ei 
pid쌹 koskea moneen minuuttiin niiden 
laukeamisen j쌹lkeen.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 tarkastaa tai vaihtaa esikiris-
timi쌹 itse. Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 huoltaa tai korjata turvav쎨i-
den esikiristinj쌹rjestelm쌹쌹 mill쌹쌹n 
tavalla.

ONQ5E021072L
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僅 Esikiristimien v쌹쌹r쌹 k쌹sittely, niihin 
kohdistuneet iskut tai niiden muutok-
sia, tarkastuksia, vaihtoa, huoltoa tai 
korjauksia koskevien varoitusten j쌹t-
t쌹minen noudattamatta saattaa joh-
taa niiden v쌹쌹r쌹쌹n toimintaan tai 
tahattomaan laukeamiseen ja sen 
my쎨t쌹 vakavaan loukkaantumiseen.

僅 K쌹yt쌹 aina turvav쎨it쌹 ajaessasi tai 
matkustaessasi moottoriautolla.

僅 Jos turvavy쎨 tai esikiristin on vaihdet-
tava uuteen, ota yhteys ammattihuol-
toliikkeeseen. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Auton etuosan korikorjaukset voivat 
vaikuttaa j쌹rjestelm쌹쌹n. Huollata j쌹r-
jestelm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

HUOMIO
Jos turvavy쎨n esikiristin ei toimi oikein, 
turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syt-
tyy, vaikka turvatyynyiss쌹 ei olisikaan 
toimintah쌹iri쎨t쌹. Jos SRS-turvatyynyjen 
varoitusvalo ei syty, kun virta-avain 
k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon, tai se jatkaa 
palamista noin 3–6 sekunnin palamisen 
j쌹lkeen, tai se syttyy kesken ajon aikana, 
tarkastuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
僅 Esikiristin ei aktivoidu pelk쌹st쌹쌹n etu-

t쎨rm쌹yksen vaan my쎨s sivut쎨rm쌹yk-
sen yhteydess쌹, jos autossa on 
varusteena sivuturvatyynyt tai ikku-
naturvatyynyt.

僅 Jos turvav쎨iden esikiristimet laukea-
vat, saattaa kuulua kova 쌹쌹ni ja mat-
kustamossa saattaa esiinty쌹 pieni쌹 
m쌹쌹ri쌹 p쎨ly쌹, joka voi n쌹ytt쌹쌹 savulta. 
T쌹m쌹 on normaalia, eik쌹 aiheuta vaa-
raa.

僅 Vaikka t쌹m쌹 p쎨ly on vaaratonta, se 
saattaa olla 쌹rsytt쌹v쌹쌹 iholla eik쌹 sit쌹 
tulisi hengitt쌹쌹 jatkuvasti. Pese kaikki 
sille altistuneet ihon alueet huolelli-
sesti esikiristimet laukaisseen onnet-
tomuuden j쌹lkeen.

僅 Tunnistimeen, joka laukaisee SRS-tur-
vatyynyn, on liitetty my쎨s turvavy쎨n 
esikiristin. SRS-turvatyynyn varoitus-
valo syttyy mittaristoon noin 3–6 
sekunniksi sen j쌹lkeen, kun auto on 
asetettu ON-asentoon, mink쌹 j쌹lkeen 
sen tulisi sammua.

Turvav쎨ihin liittyv쌹t varotoimet

VAROITUS
Kaikkien auton matkustajien on aina 
k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹. Turvavy쎨t ja kiin-
nitysj쌹rjestelm쌹t pienent쌹v쌹t vakavien 
tai hengenvaarallisten loukkaantumisten 
riski쌹 t쎨rm쌹ys- tai 쌹kkijarrutustilan-
teessa. Ilman turvavy쎨t쌹 matkustaja 
saattaa sinkoutua liian l쌹helle laukeavaa 
turvatyyny쌹, iskeyty쌹 auton sis쌹raken-
teeseen tai lent쌹쌹 ulos matkustamosta. 
Oikein k쌹ytetty turvavy쎨 v쌹hent쌹쌹 huo-
mattavasti n쌹it쌹 turvallisuusriskej쌹. Nou-
data aina t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa annettuja 
ohjeita, jotka koskevat turvav쎨it쌹, turva-
tyynyj쌹 ja matkustajien istuimia.
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Vauva tai pieni lapsi
Tutustu paikallisiin m쌹쌹r쌹yksiin. Lasten-
istuimet on sijoitettava ja asennettava 
oikein takaistuimille.

TIEDOTUS
Katso kohta "Lasten turvaistuimet" on 
page 4-22.

VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava aina 
oikein kiinnitetty, mukaan lukien vauvat 
ja lapset. 쉁l쌹 koskaan pid쌹 matkan 
aikana lasta k쌹siss쌹si tai syliss쌹si. 
Muussa tapauksessa kolarin aiheutta-
mat kovat voimat riist쌹v쌹t lapsen k쌹sis-
t쌹si, jolloin lapsi osuu matkustamon 
rakenteisiin. K쌹yt쌹 aina lasten turvais-
tuinta, joka soveltuu lapsen pituudelle ja 
painolle.

HUOMAUTUS
Jotta pienet lapset saisivat parhaan 
mahdollisen suojan loukkaantumiselta 
onnettomuustilanteessa, heid쌹n tulee 
istua paikallisten m쌹쌹r쌹ysten mukai-
sessa turvaistuimessa. Ennen lasten tur-
vaistuimen ostamista varmista, ett쌹 siin쌹 
on tarra, joka todistaa, ett쌹 istuin t쌹ytt쌹쌹 
maasi turvallisuusnormit. Turvaistuimen 
on oltava sopiva lapsesi pituudelle ja pai-
nolle. Tarkasta lasten turvaistuimen tarra 
l쎨yt쌹쌹ksesi n쌹m쌹 tiedot. Katso kohta 
"Lasten turvaistuimet" on page 4-22.

Isommat lapset
Lasten, jotka ovat liian isoja matkusta-
maan turvaistuimessa, tulee matkustaa 
takaistuimella ja k쌹ytt쌹쌹 turvav쎨it쌹. Lan-
tio-osa tulee kiinnitt쌹쌹 tiukasti lantiolle 
niin alas kuin mahdollista. Tarkasta vy쎨n 
tiukka asettuminen s쌹쌹nn쎨llisesti. Vy쎨 
saattaa liukua pois paikaltaan lapsen 
liikkuessa. Lapset saavat onnettomuusti-
lanteessa parhaan suojan, kun he ovat 
takaistuimella kiinnitettyin쌹 asianmukai-
seen turvaj쌹rjestelm쌹쌹n. Jos isomman 
lapsen (yli 13-vuotiaan) t쌹ytyy istua 
etuistuimella, h쌹nen tulee k쌹ytt쌹쌹 turva-
vy쎨t쌹 ja istuin tulee siirt쌹쌹 takimmaiseen 
asentoon. Alle 13-vuotiaiden lasten tulee 
istua takaistuimella asianmukaisessa 
turvaistuimessa tai turvav쎨ill쌹 kiinnitet-
tyin쌹. 쉁L쉁 KOSKAAN kiinnit쌹 alle 13-vuo-
tiasta lasta etuistuimelle. 쉁L쉁 KOSKAAN 
kiinnit쌹 taaksep쌹in suunnattua lastenis-
tuinta auton etuistuimelle.
Jos vy쎨n olkaosa koskettaa v쌹h쌹nkin 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile lapsen 
asettamista l쌹hemm쌹s auton keskiosaa. 
Jos olkavy쎨 koskettaa yh쌹 kaulaa tai 
kasvoja, lapsen tulee istua turvaistui-
messa.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan anna olkavy쎨n koskea 

lapsen niskaan tai kasvoihin ajon 
aikana.

僅 Jos lapsi ei k쌹yt쌹 turvavy쎨t쌹 oikein tai 
vy쎨 on v쌹쌹rin s쌹쌹detty, vakavan tai 
hengenvaarallisen loukkaantumisen 
riski kasvaa.
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Raskaana olevat naiset
Turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹 suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaantu-
misriski olisi pienempi mahdollisessa 
onnettomuudessa. Turvavy쎨t쌹 k쌹ytett쌹-
ess쌹 vy쎨n lantio-osan tulee asettua tiu-
kasti mahdollisimman alas lantiolle, eik쌹 
vatsan p쌹쌹lle. Voit kysy쌹 tarkempia 
ohjeita l쌹쌹k쌹rilt쌹si.

VAROITUS
Raskaana olevien naisten ei tule kos-
kaan asettaa turvavy쎨t쌹 vatsan alueelle 
eik쌹 vatsan yl쌹puolelle, sill쌹 se saattaisi 
vahingoittaa siki쎨t쌹 t쎨rm쌹yksess쌹.

Loukkaantunut henkil쎨
Turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 kuljetettaessa 
loukkaantunutta henkil쎨쌹. Kun n쌹in on 
toimittava, kysy tarkempia neuvoja l쌹쌹-
k쌹rilt쌹.

Yksi henkil쎨 turvavy쎨t쌹 kohden
Kaksi henkil쎨쌹 (mukaan lukien lapset) ei 
saa koskaan k쌹ytt쌹쌹 yht쌹 turvavy쎨t쌹 
samanaikaisesti. T쌹m쌹 lis쌹쌹 loukkaantu-
misriski쌹 mahdollisen onnettomuuden 
sattuessa.

쉁l쌹 makaa istuimella
Ajon aikana matkustajien tulee pysy쌹 
istuma-asennossa ja etuistuimien selk쌹-
nojien pit쌹쌹 olla pystyasennossa, jotta 
loukkaantumisriski olisi pienempi ja 
auton turvaj쌹rjestelm쌹t toimisivat mah-
dollisimman tehokkaasti onnettomuusti-
lanteessa. Turvavy쎨 ei voi tarjota 
kunnon suojaa, jos henkil쎨 makaa 
takaistuimella tai jos etuistuimet ovat 
kallistetussa asennossa.

VAROITUS
Ajaminen istuimen selk쌹noja kallistet-
tuna lis쌹쌹 loukkaantumisen riski쌹 onnet-
tomuudessa tai 쌹kkipys쌹hdyksess쌹. 
Turvaj쌹rjestelm쌹n (turvav쎨iden ja turva-
tyynyjen) tarjoama suoja heikentyy huo-
mattavasti, jos istuimen selk쌹noja on 
kallistettuna. Turvav쎨iden on oltava tiu-
kasti lantiolla ja rinnalla toimiakseen 
oikein. Mit쌹 enemm쌹n istuimen selk쌹n-
oja on kallistettu, sit쌹 suurempi riski mat-
kustajan lantiolla on liukua turvavy쎨n ali, 
mink쌹 seurauksena saattaa olla vakavia 
sis쌹isi쌹 vammoja tai matkustajan niska 
saattaa iskeyty쌹 olkavy쎨t쌹 vasten. Kul-
jettajan ja matkustajien tulee istua selk쌹 
selk쌹nojaa vasten, turvavy쎨 oikein kiin-
nitettyn쌹 ja istuimen selk쌹noja pysty-
asennossa.

Turvav쎨iden hoito
Turvavy쎨j쌹rjestelmi쌹 ei saa koskaan 
purkaa tai muunnella. Lis쌹ksi pit쌹쌹 
varoa, etteiv쌹t ovien saranat, ovet tai 
ep쌹asianmukainen k쌹ytt쎨 vahingoita 
turvav쎨it쌹 tai niiden osia.

VAROITUS
僅 Kun palautat takaselk쌹nojan takaisin 

pystyasentoon sen kaatamisen j쌹l-
keen, varo, ettet vahingoita vy쎨t쌹 tai 
vy쎨lukkoa. 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 hihnaa tai sol-
kea takertumaan tai puristumaan 
takaistuimen v쌹liin. Turvavy쎨, jonka 
vy쎨osa tai vy쎨lukko on vahingoittu-
nut, ei ole rakenteeltaan vahva, jolloin 
se saattaa pett쌹쌹 t쎨rm쌹ys- tai 쌹kkijar-
rutustilanteessa aiheuttaen vakavia 
vammoja. Uusi turvavy쎨t v쌹litt쎨m쌹sti, 
jos turvavy쎨n hihna tai solki on vahin-
goittunut.
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僅 Turvavy쎨t voivat olla kuumat, jos auto 
on ollut suljettuna auringossa. Ne voi-
vat polttaa lasten ja vauvojen ihoa.

S쌹쌹nn쎨llinen tarkastus
On suositeltua, ett쌹 jokainen turvavy쎨 
tarkastetaan s쌹쌹nn쎨llisesti mahdollisilta 
kulumilta tai milt쌹 tahansa vahingoilta. 
Vaurioituneet osat tulee vaihtaa mahdol-
lisimman pian.

Pid쌹 turvavy쎨t puhtaina ja kui-
vina
Turvavy쎨t tulee pit쌹쌹 puhtaina ja kui-
vina. Likaantuneet vy쎨t voidaan puhdis-
taa k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 mietoa saippualiuosta ja 
l쌹mmint쌹 vett쌹. Valkaisu- tai v쌹rj쌹ysai-
neita, vahvoja liuottimia tai hankausai-
neita ei saa k쌹ytt쌹쌹, koska ne saattavat 
vahingoittaa ja heikent쌹쌹 vy쎨n kuituja.

Milloin turvavy쎨t pit쌹쌹 vaihtaa?
Koko turvavy쎨j쌹rjestelm쌹 tulee vaihdat-
taa, jos auto on ollut osallisena onnetto-
muudessa. T쌹m쌹 tulee tehd쌹, vaikka 
vahingot eiv쌹t olisi n쌹kyvi쌹. Vaihdata j쌹r-
jestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa ammatti-
huoltoliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

Lasten turvaistuimet
Suositus: Lasten on aina matkus-
tettava takapenkill쌹
Vauvojen ja pienten lasten on matkus-
tettava selk쌹 tai kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, joka on 
asianmukaisesti kiinnitetty auton taka-
penkille. Lue turvaistuimen valmistajan 
toimittamat asennus- ja k쌹ytt쎨ohjeet ja 
noudata niit쌹.
Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina mat-
kustaa takaistuimella turvavy쎨 kiinnitet-
tyn쌹 tai asianmukaisessa 
turvaistuimessa loukkaantumisriskin 
minimoimiseksi mahdollisessa onnetto-
muudessa, 쌹killisess쌹 pys쌹hdyksess쌹 tai 
suunnan muutoksessa.
Onnettomuustilastojen mukaan lapset 
ovat paremmin turvassa kiinnitettyin쌹 
takaistuimille kuin etuistuimille. Jos lapsi 
on liian suuri turvaistuimeen, h쌹nen on 
k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹.
Useimpien maiden lains쌹쌹d쌹nt쎨 edellyt-
t쌹쌹 lasten matkustavan hyv쌹ksytyiss쌹 
turvaistuimissa.
Lain mukainen ik쌹 tai pituus/paino, joka 
sallii turvavy쎨n k쌹yt쎨n turvaistuimen 
sijasta, vaihtelee maittain, joten sinun on 
tunnettava oman maasi m쌹쌹r쌹ykset 
sek쌹 ulkomailla matkustaessasi my쎨s 
kyseisten maiden erikoism쌹쌹r쌹ykset.
Lasten turvaistuimet pit쌹쌹 sijoittaa ja 
asentaa oikein auton istuimelle. K쌹yt쌹 
aina paikallisten m쌹쌹r쌹ysten mukaisia 
turvaistuimia.
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VAROITUS
僅 Varmista aina turvaistuimen kiinnitys 

ja lasten turvav쎨iden kiinnitys. Lasten 
on aina turvallisempaa matkustaa 
takaistuimella. Turvaistuinta ei saa 
asentaa selk쌹 menosuuntaan etuistui-
melle, ellei matkustajan etuturvatyy-
ny쌹 ole poistettu k쌹yt쎨st쌹.

僅 Noudata aina turvaistuimen valmista-
jan asennus- ja k쌹ytt쎨ohjeita.

僅 Lapsen pit쌹쌹 matkustaa asianmukai-
sessa ja oikein kiinnitetyss쌹 turvaistui-
messa, istuimen omat valjaat 
kiinnitettyin쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 turvakaukaloa tai 
turvaistuinta, joka kiinnitet쌹쌹n kou-
kuilla istuimen selk쌹nojan yli. Ne eiv쌹t 
takaa riitt쌹v쌹쌹 suojaa onnettomuu-
dessa.

僅 Tarkistuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuol-
lossa t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Turvaistuimen valinta

Toiminta
1. Valitse lapsen koon ja painon mukai-

nen turvaistuin. Turvaistuimen mer-
kinn쌹ss쌹 tai k쌹ytt쎨ohjeissa on yleens쌹 
n쌹m쌹 tiedot.

2. Valitse turvaistuin sen mukaan, mille 
istumapaikalle se asennetaan.

TIEDOTUS
僅 Varmista, ett쌹 turvaistuimessa on 

merkint쌹, joka takaa sen vastaavan 
auton k쌹ytt쎨maan vaatimuksia.
Turvaistuimen saa asentaa ainoas-
taan, jos sill쌹 on ECE-R44- tai ECE-
R129-standardin mukainen hyv쌹k-
synt쌹.

僅 Valitse lapsen koon ja painon mukai-
nen turvaistuin. Turvaistuimen mer-
kinn쌹ss쌹 tai k쌹ytt쎨ohjeissa on yleens쌹 
n쌹m쌹 tiedot.

僅 Valitse turvaistuin sen mukaan, mille 
istumapaikalle se asennetaan.
Katso t쌹쌹lt쌹 mille auton istuimille tur-
vaistuin sopii "Auton istuinpaikkojen 
soveltuvuus turvavy쎨ll쌹 kiinnitett쌹vien 
ja ISOFIX-turvaistuimien kiinnityk-
seen UN-m쌹쌹r쌹ysten mukaan (tietoja 
auton k쌹ytt쌹j쌹쌹 ja turvaistuimien val-
mistajia varten)" on page 4-28.

僅 Lue turvaistuimen mukana toimitetut 
valmistajan varoitukset ja asennusoh-
jeet ja noudata niit쌹.

Turvaistuintyypit

Kasvot/selk쌹 menosuuntaan 
asennettava turvaistuin

Selk쌹 menosuuntaan asennettavassa 
turvaistuimessa selustaa vasten oleva 
selk쌹noja suojaa lasta. Istuimen valjaat 
pit쌹v쌹t lapsen paikallaan ja pit쌹v쌹t t쎨r-
m쌹yksess쌹 h쌹net kiinni istuimessa, mik쌹 

ONQ5021010_2
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Lasten turvaistuimet

v쌹hent쌹쌹 lapsen herkk쌹쌹n kaulaan ja 
selk쌹rankaan kohdistuvaa rasitusta.
Kaikkien alle vuoden ik쌹isten lasten on 
aina matkustettava selk쌹 menosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa. Selk쌹 
menosuuntaan asennettavia turvaistui-
mia on eri tyyppisi쌹: vauvojen turvaistui-
met voidaan asentaa vain selk쌹 
menosuuntaan. Muunnettavissa ja 3-in-
1-turvaistuimissa on yleens쌹 korkeam-
mat pituus- ja painorajat selk쌹 
menosuuntaan asennettaessa, mik쌹 
pident쌹쌹 turvaistuimen k쌹ytt쎨ik쌹쌹.
K쌹yt쌹 turvaistuinta kasvot menosuun-
taan asennettuna istuimen valmistajan 
ilmoittamien pituus- ja painorajojen puit-
teissa.
Kasvot menosuuntaan asennettu tur-
vaistuin pit쌹쌹 lapsen paikallaan valjailla. 
Lapsi voi matkustaa valjailla varuste-
tussa kasvot menosuuntaan asenne-
tussa turvaistuimessa, kunnes h쌹n on 
ylitt쌹쌹 istuimen valmistajan ilmoittaman 
pituus- tai painorajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan kasvot 
menosuuntaan asennetussa turvaistui-
messa, h쌹n voi siirty쌹 istuinkorokkee-
seen.

Istuinkorokkeet
Istuinkoroke on suunniteltu paranta-
maan auton omien turvav쎨iden istu-
vuutta. Istuinkorokkeen ansiosta auton 
turvavy쎨 sijoittuu asianmukaisesti lap-
sesi kehon vahvempien osien kohdalle. 
Lapsesi tulee k쌹ytt쌹쌹 istuinkoroketta, 
kunnes h쌹n on kasvanut niin suureksi, 
ett쌹 auton omat turvavy쎨t istuvat kun-
nolla.
Turvavy쎨 istuu kunnolla, kun lantiovy쎨 
asettuu tiukasti reisien yl쌹osan p쌹쌹lle 
eik쌹 vatsan p쌹쌹lle. Olkavy쎨n pit쌹쌹 kul-
kea napakasti olkap쌹쌹n ja rinnan yli eik쌹 

kasvojen tai kaulan kohdalta. Alle 13-
vuotiaiden lasten pit쌹쌹 aina matkustaa 
asianmukaisessa turvaistuimessa louk-
kaantumisriskin minimoimiseksi onnet-
tomuudessa, 쌹killisess쌹 pys쌹hdyksess쌹 
tai suunnan muutoksessa.

Turvaistuimen asentaminen

Toiminta
1. Kiinnit쌹 turvaistuin asianmukaisesti 

autoon.
2. Varmista, ett쌹 turvaistuin on hyvin 

kiinnitetty.
3. Kiinnit쌹 turvaistuimen turvavy쎨t.

VAROITUS
僅 Noudata aina seuraavia ohjeita ennen 

turvaistuimen asentamista: Lue turva-
istuimen valmistajan toimittamat 
ohjeet ja noudata niit쌹. Jos kaikkia 
varoituksia tai ohjeita ei noudateta, 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riski onnettomuustilan-
teessa saattaa kasvaa.

僅 Jos p쌹쌹ntuki est쌹쌹 turvaistuimen 
asentamisen, kyseisen istuinpaikan 
p쌹쌹ntuki pit쌹쌹 s쌹쌹t쌹쌹 uudelleen tai 
poistaa kokonaan.

HUOMIO
Suljetussa autossa oleva turvaistuin 
saattaa kuumentua voimakkaasti. V쌹lt-
t쌹쌹ksesi palovammat tarkista istuimen 
pinta ja soljet ennen kuin laitat lapsen 
turvaistuimeen.
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Auton turvavarusteet Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yl쌹kiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹)

Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja 
yl쌹kiinnitys (ISOFIX-kiinnitys-
j쌹rjestelm쌹)
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodostuvat 
auton rakenteeseen kiinnitetyist쌹 metal-
litangoista. Jokaiselle ISOFIX-istumapai-
kalle on asennettu kaksi 
alakiinnityspistett쌹, joihin voidaan asen-
taa alakiinnikkeill쌹 varustettu turvaistuin.

1 ISOFIX-kiinnikkeen asennon ilmaisin
2 ISOFIX-kiinnikkeet
Ainoastaan takaistuimen reunapaikat on 
varustettu ISOFIX-alakiinnityspisteill쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 asentaa turvaistuinta takaistui-
men keskipaikalle ISOFIX-kiinnityspis-
teit쌹 k쌹ytt쌹en. Kyseisell쌹 istuinpaikalla ei 
ole ISOFIX-alakiinnityspisteit쌹. Jos turva-
istuinta yritet쌹쌹n kiinnitt쌹쌹 keskipaikalle 
ikkunapaikkojen kiinnityspisteiden 
avulla, ne voivat vaurioitua.

ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestelm쌹ll쌹 
varustetun turvaistuimen kiinnit-
t쌹minen
Jos et k쌹yt쌹 ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestel-
m쌹쌹, kaikki turvaistuimet on kiinnitet-
t쌹v쌹 auton takaistuimille lantio-/
olkavy쎨n lantio-osalla.

Toiminta
1. Siirr쌹 turvavy쎨n solki pois ISOFIX-ala-

kiinnityspisteiden kohdalta.
2. Siirr쌹 kaikki esineet pois kiinnityspis-

teiden kohdalta.
3. Aseta kiinnitett쌹v쌹 turvaistuin auton 

istuinpaikalle ja kiinnit쌹 se ISOFIX-ala-
kiinnityspisteisiin turvaistuimen val-
mistajan ohjeiden mukaisesti.

4. Noudata turvaistuimen valmistajan 
antamia asennus- ja k쌹ytt쎨ohjeita 
kiinnitt쌹ess쌹si ISOFIX-kiinnikkeill쌹 
varustettua turvaistuinta ISOFIX-kiin-
nityspisteisiin.

ONQ5E021014L_3
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Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yl쌹kiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹)

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹:
僅 Lue kaikki turvaistuimen mukana tul-

leet asennusohjeet ja noudata niit쌹.
僅 Jotta lapsi ei tartu kiinnitt쌹m쌹tt쎨miin 

turvav쎨ihin, kiinnit쌹 kaikki k쌹ytt쌹m쌹t-
t쎨m쌹t takapenkin turvavy쎨t ja kirist쌹 
turvaistuimen takaa kulkeva turvavy쎨. 
Lapsi saattaa kuristua, jos olkavy쎨 
kiertyy h쌹nen kaulansa ymp쌹rille ja 
kiristyy.

僅 쉁l쌹 KOSKAAN kiinnit쌹 useampaa tur-
vaistuinta samaan kiinnityspisteeseen. 
Se voi aiheuttaa kiinnityspisteen irtoa-
misen tai rikkoontumisen.

僅 Tarkastuta ISOFIX (i-Size) -j쌹rjestelm쌹 
aina j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 onnettomuuden 
j쌹lkeen. Onnettomuus voi vahingoit-
taa ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹, jolloin se ei 
en쌹쌹 pid쌹 turvaistuinta kunnolla pai-
kallaan.

Turvaistuimen kiinnitt쌹minen yl쌹-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹n avulla

Toiminta
1. Vie turvaistuimen kiinnityshihna istui-

men selk쌹nojan yli.
2. Kiinnit쌹 yl쌹kiinnitys yl쌹kiinnitysj쌹rjes-

telm쌹쌹n,
3. Kirist쌹 yl쌹kiinnitys turvaistuinvalmista-

jan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita asentaessasi 
yl쌹kiinnityspisteen hihnaa:
僅 Lue kaikki turvaistuimen mukana tul-

leet asennusohjeet ja noudata niit쌹.
僅 쉁l쌹 KOSKAAN kiinnit쌹 useampaa tur-

vaistuinta samaan ISOFIX-yl쌹kiinni-
tyspisteeseen. Se voi aiheuttaa 
kiinnityspisteen irtoamisen tai rik-
koontumisen.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 yl쌹kiinnityshihnaa mihin-
k쌹쌹n muuhun kuin varsinaiseen yl쌹-
kiinnityspisteeseen. Muulla tavoin 
kiinnitettyn쌹 se ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti.

僅 Turvaistuinten kiinnityspisteet on 
suunniteltu kest쌹m쌹쌹n vain oikein 
asennettujen turvaistuinten aiheut-
tama kuormitus. Miss쌹쌹n tapauksessa 
niit쌹 ei ole tarkoitettu aikuisten turva-
v쎨it쌹 varten tai muiden tavaroiden tai 
varusteiden kiinnitt쌹miseksi autoon.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavy쎨n avulla

Toiminta
1. Aseta turvaistuin takaistuimelle ja vie 

lantio-/olkavy쎨 turvaistuimen ymp쌹ri 
tai turvaistuimen l쌹pi.

2. Kiinnit쌹 lantio-/olkavy쎨n lukko sol-
keen.

ONQ5E021012L_2 OCV031029L_2
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Auton turvavarusteet Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yl쌹kiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹)

3. Poista ylim쌹쌹r쌹inen l쎨ysyys hihnasta 
mahdollisimman tarkkaan painamalla 
turvaistuinta alasp쌹in sy쎨tt쌹ess쌹si 
olkahihnaa takaisin kelalle.

4. Ved쌹 ja ty쎨nn쌹 turvaistuinta varmis-
taaksesi, ett쌹 turvavy쎨 pit쌹쌹 sen tuke-
vasti paikallaan.

5. Noudata turvaistuimen valmistajan 
ohjeita, jos valmistaja suosittelee ISO-
FIX-yl쌹kiinnitysj쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 
lantio-/olkavy쎨n lis쌹ksi. Katso lis쌹tie-
toja t쌹m쌹n kappaleen kohdasta Tur-
vaistuimen kiinnitt쌹minen 
yl쌹kiinnitysj쌹rjestelm쌹n avulla.

6. Irrota turvaistuin painamalla turva-
vy쎨n soljen vapautuspainiketta ja 
vet쌹m쌹ll쌹 lantio-/olkavy쎨 pois turvais-
tuimesta ja anna turvavy쎨n kelautua 
kokonaan sis쌹쌹n.
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Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yl쌹kiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹)

Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavy쎨ll쌹 kiinnitett쌹vien ja ISO-
FIX-turvaistuimien kiinnitykseen UN-m쌹쌹r쌹ysten mukaan (tietoja 
auton k쌹ytt쌹j쌹쌹 ja turvaistuimien valmistajia varten)
僅 Kyll쌹: Soveltuu m쌹쌹ritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
僅 Ei: Ei sovellu m쌹쌹ritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
僅 “-“: Ei sovelleta
僅 Taulukko perustuu vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetun auton istumapaikkoihin. Taulukko p쌹tee my쎨s oikeanpuolei-

sella ohjauksella varustettuihin autoihin etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta.
Oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen etumatkustajan istuimen osalta tulee k쌹ytt쌹쌹 istuinpaikan 3 tietoja.

F: Kasvot menosuuntaan
R: Selk쌹 menosuuntaan

* 1. Universal-turvaistuimen asentamiseksi 1. rivin matkustajan istuimen selk쌹nojan 
tulee olla t쌹ysin yl쌹asennossa.

Turvaistuinluokat

Istuinpaikat

1, 2

3 4

5

6

Turva-
tyyny 
k쌹y-
t쎨ss쌹

Turva-
tyyny ei 
k쌹y-
t쎨ss쌹

Eurooppa
Euroopan 
ulkopuo-

lella
Eurooppa

Euroo-
pan ulko-
puolella

Kaikkiin autoihin sopivat (uni-
versal) turvaistuimet

Kaikki painoryh-
m쌹t - Ei Kyll쌹*1

(F, R)
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

i-size-turvaistuin
ISOFIX CRF:

F2, F2X, R1, R2
- Ei Ei

Kyll쌹
(F, R)

Ei -
Kyll쌹
(F, R)

Ei

Turvakaukalo
(sivuttain asennettava ISO-
FIX-turvaistuin)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- Ei Ei Ei Ei - Ei Ei

Vauvan* ISOFIX-turvaistuin
(*: (vauvan ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX CRF:
R1

- Ei Ei Kyll쌹 Kyll쌹 - Kyll쌹 Kyll쌹

ISOFIX-turvaistuin – pieniko-
koinen

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

- Ei Ei
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

-
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

ISOFIX-turvaistuin – suuriko-
koinen*
(*: ei istuinkorokkeet)

ISOFIX CRF:
F3, R3

- Ei Ei
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

-
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹
(F, R)

Istuinkoroke – Kapea malli ISO CRF: B2 - Ei Kyll쌹*1 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹

Istuinkoroke – T쌹ysi leveys ISO CRF: B3 - Ei Kyll쌹*1 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹 Kyll쌹
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Auton turvavarusteet Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yl쌹kiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹)

* Jos p쌹쌹ntuki est쌹쌹 turvaistuimen asentamisen, istuinpaikan p쌹쌹ntuki pit쌹쌹 s쌹쌹t쌹쌹 
uudelleen tai poistaa kokonaan.

* Turvaistuinta ei saa asentaa selk쌹 menosuuntaan etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyyny쌹 ole poistettu k쌹yt쎨st쌹. 

Autoon suositeltu turvaistuin UN-m쌹쌹r쌹ysten mukaan (tietoja auton 
k쌹ytt쌹j쌹쌹 ja turvaistuimien valmistajia varten)

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax: http://www.britax.com
Graco: http://www.gracobaby.com

Istuinpaikan 
numero Sijainti autossa Istuinpaikat

1 Edess쌹 vasemmalla

2 Keskell쌹 edess쌹

3 Edess쌹 oikealla

4 2. istuinrivi vasemmalla

5 2. istuinrivin keskipaikka

6 2. istuinrivi oikealla

Painoryhm쌹 Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi ECE-hyv쌹ksynt쌹numero

Ryhm쌹 0+ / I
BABY-SAFE 3 i-SIZE ja

Flex Base i-Sense
Britax Romer

ISOFIX tukijalalla
(selk쌹 menosuuntaan)

E1*129R03/04*0060

Ryhm쌹 I TRIFIX2 i-SIZE Britax Romer ISOFIX ja yl쌹kiinnitys E1*129R02/06*0015

Ryhm쌹 II Kidfix2 R Britax Romer
ISOFIX ja turvavy쎨

(turvaistuimen lantio-
vy쎨n ohjainta k쌹ytt쌹en)

R44/04 - E1 - 04301304

Ryhm쌹 III Junior III Graco Auton turvavy쎨
R44/04 – E11 – 03.44.164
R44/04 – E11 – 03.44.165

ONQ5021068L
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Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1 Kuljettajan etuturvatyyny
2 Etumatkustajan etuturvatyyny
3 Sivuturvatyyny*
4 Ikkunaturvatyyny*
5 Edess쌹 keskell쌹 oleva sivuturvatyyny*
* : jos varusteena

ONQ5E021015L
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Auton turvavarusteet Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

Kuinka turvatyynyj쌹rjestelm쌹 toi-
mii?
僅 Turvatyynyt ovat aktivoituina (val-

miina t쌹yttym쌹쌹n tarvittaessa) vain, 
kun auto on ON-tilassa ja ne voidaan 
aktivoida 3 minuuttia sytytysvirran 
sammuttamisesta.

僅 Turvatyynyt t쌹yttyv쌹t hetkess쌹 voi-
makkaassa etup쌹쌹h쌹n tai sivulle koh-
distuvassa t쎨rm쌹yksess쌹 (mik쌹li 
varustettu sivu- tai ikkunaturvatyy-
nyll쌹) auttaakseen suojaamaan mat-
kustajia vakavilta fyysisilt쌹 vammoilta.

僅 Turvatyynyjen t쌹yttymiseen ei vaadita 
tietty쌹 ajonopeutta. Yleisesti ottaen 
turvatyynyt on suunniteltu t쌹ytty-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen voimakkuuden ja 
suunnan mukaan. N쌹m쌹 kaksi tekij쌹쌹 
m쌹쌹ritt쌹v쌹t l쌹hett쌹v쌹tk쎨 tunnistimet 
t쌹yttymisen laukaisevan elektronisen 
signaalin.

僅 Turvatyynyt laukeavat mm. t쎨rm쌹yk-
sen voimakkuuden ja suunnan perus-
teella. Turvatyynyt eiv쌹t laukea 
kaikissa t쎨rm쌹ystilanteissa.

僅 Etuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t ja tyhjenty-
v쌹t hetkess쌹. Turvatyynyjen t쌹ytty-
mist쌹 ei ehdi havaita 
t쎨rm쌹ystilanteessa. On paljon toden-
n쌹k쎨isemp쌹쌹, ett쌹 n쌹et ainoastaan 
koteloistaan roikkuvat tyhjentyneet 
turvatyynyt t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen.

僅 Turvatyynyjen t쌹ytyy t쌹ytty쌹 nopeasti, 
jotta ne suojaisivat matkustajia voi-
makkaassa t쎨rm쌹yksess쌹. Koska t쎨r-
m쌹ykset ovat hyvin nopeita 
tapahtumia, turvatyynyn t쌹yttymisno-
peuden on oltava eritt쌹in suuri. Turva-
tyynyn on ehditt쌹v쌹 matkustajan ja 
ajoneuvon rakenteen v쌹liin ennen 
kuin matkustaja niihin osuu. T쌹m쌹 
t쌹yttymisnopeus pienent쌹쌹 voimak-
kaissa kolareissa vakavien tai hengen-

vaarallisten vammojen riski쌹 ja on 
n쌹in ollen v쌹ltt쌹m쌹t쎨n osa turvatyy-
nyn suunnittelua.

僅 Turvatyynyn t쌹yttyminen saattaa kui-
tenkin aiheuttaa my쎨s vammoja, 
kuten kasvojen hiertymi쌹, mustelmia 
ja luunmurtumia, koska suuren t쌹ytty-
misnopeuden vuoksi turvatyyny laaje-
nee todella suurella voimalla.

僅 Ohjauspy쎨r쌹n turvatyyny saattaa 
aiheuttaa jopa hengenvaarallisia 
vammoja lauetessaan, erityisesti jos 
kuljettaja istuu liian l쌹hell쌹 ohjaus-
py쎨r쌹쌹.

VAROITUS
僅 Vaikka autossa on turvatyynyt, sinun 

ja matkustajiesi pit쌹쌹 aina k쌹ytt쌹쌹 tur-
vav쎨it쌹, jotta voitaisiin minimoida 
loukkaantumisriski ja loukkaantumi-
sen vakavuusaste t쎨rm쌹yksess쌹 tai 
useimmissa nurinajoissa.

僅 Turvatyynyt ja esikiristimet sis쌹lt쌹v쌹t 
r쌹j쌹ht쌹vi쌹 kemikaaleja. Auto saattaa 
sytty쌹 tuleen, jos se romutetaan ilman 
ett쌹 turvatyynyt ja esikiristimet on 
poistettu. Ota yhteytt쌹 ammattihuol-
toliikkeeseen ennen auton romutta-
mista. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Pid쌹 turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osat ja 
johdot kaukana vedest쌹 ja kaikenlai-
sista nesteist쌹. Jos turvatyynyj쌹rjestel-
m쌹n komponentit eiv쌹t ole 
toimintakunnossa vedelle tai muille 
nesteille altistumisen vuoksi, se saat-
taa aiheuttaa tulipalon tai vakavan 
loukkaantumisen.

僅 Kuljettajan on istuttava mahdollisim-
man et쌹쌹ll쌹 ohjauspy쎨r쌹n turvatyy-
nyst쌹, jotta t쎨rm쌹yksess쌹 laukeavan 
turvatyynyn aiheuttaman henkil쎨va-
hingon tai menehtymisen riski olisi 
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mahdollisimman pieni. Etumatkusta-
jan tulee aina siirt쌹쌹 istuin mahdolli-
simman taakse ja istua tiukasti 
selk쌹nojaa vasten.

僅 Turvatyyny t쌹yttyy t쎨rm쌹yksess쌹 sil-
m쌹nr쌹p쌹yksess쌹, jolloin matkustajat 
saattavat loukkaantua turvatyynyn 
t쌹yttymisvoimasta istuessaan liian 
l쌹hell쌹 turvatyyny쌹.

僅 Turvatyynyn t쌹yttyminen saattaa 
aiheuttaa vammoja, kuten kasvojen 
tai kehon hiertymi쌹, rikkoutuneiden 
silm쌹lasien aiheuttamia vammoja tai 
palovammoja.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Turvatyynyt laukeavat my쎨s v쌹litt쎨m쌹sti 
auton kaatuessa (jos auto on varustettu 
sivuturvatyynyin tai ikkunaturvatyynyin) 
matkustajien suojaamiseksi vakavalta 
loukkaantumiselta.

Melu ja savu
Turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa 
kovan 쌹쌹nen ja sen seurauksena mat-
kustamoon purkautuu savua ja jauhep쎨-
ly쌹. T쌹m쌹 on normaalia ja johtuu 
turvatyynyn sytyttimen laukeamisesta. 
Turvatyynyn t쌹yttymisen j쌹lkeen saatat 
tuntea hengitt쌹misen vaikeaksi. T쌹m쌹 
johtuu turvavy쎨n ja turvatyynyn painu-
misesta rintaasi vasten sek쌹 savun ja 
jauheen hengitt쌹misest쌹.
Avaa auton ovet ja ikkunat heti kun 
mahdollista, jotta hengitt쌹minen on 
helpompaa ja v쌹lt쌹t pitk쌹aikaisen 
altistumisen turvatyynyst쌹 purkautu-
neelle savulle ja jauheelle.
Vaikka savu ja p쎨ly ovat vaarattomia, ne 
saattavat aiheuttaa ihon 쌹rsyyntymist쌹 

(silmiss쌹, nen쌹ss쌹, kurkussa jne.). Jos 
n쌹in tapahtuu, pese altistuneet alueet ja 
huuhtele ne kylm쌹ll쌹 vedell쌹. Jos oireita 
ilmenee t쌹m쌹nkin j쌹lkeen, ota yhteys 
l쌹쌹k쌹riin.

VAROITUS
僅 Kun turvatyyny laukeaa, turvatyynyyn 

liittyv쌹t osat ohjauspy쎨r쌹ss쌹 ja/tai 
kojelaudassa ja/tai etu- ja takaovien 
yl쌹puolisissa kattopaneeleissa kuu-
menevat voimakkaasti. Vammojen 
v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 koske turvatyynyjen 
s쌹ilytyslokeroiden sis쌹isiin kompo-
nentteihin v쌹litt쎨m쌹sti turvatyynyjen 
laukeamisen j쌹lkeen.

僅 쉁l쌹 asenna tai sijoita mit쌹쌹n lis쌹varus-
teita turvatyynyjen laukeamisalueen 
l쌹heisyyteen (eli mittaristoon, ikkunoi-
hin, pilareihin tai kattokaiteisiin).

Turvatyynyn varoitus ja merkki-
valo
Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitus-
valo 

Toiminnan edellytykset
僅 Kun moottori k쌹y, varoitusvalon tulee 

sytty쌹 noin 3–6 sekunniksi ja ja sam-
mua.

Toimintah쌹iri쎨
僅 Valo ei syty lyhyesti moottorin k쌹y-

dess쌹.
僅 Valo ei sammu noin 3–6 sekunnin 

kuluessa syttymisest쌹.
僅 Valo syttyy auton liikkuessa.
僅 Valo vilkkuu moottorin k쌹ydess쌹.
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Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin (jos varusteena)
Etumatkustajan etuturvatyyny voidaan 
kytke쌹 pois toiminnasta matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimell쌹, jos 
etumatkustajan istuimelle asennetaan 
turvaistuin tai jos etumatkustajan istui-
mella ei ole matkustajaa.

Toiminta
僅 Ty쎨nn쌹 virta-avain matkustajan etu-

turvatyynyn ON/OFF-kytkimeen
僅 K쌹쌹nn쌹 avainta kytke쌹ksesi etumat-

kustajan turvatyynyn p쌹쌹lle/pois.
- Kun turvaistuin on asennettu etu-

matkustajan istuimelle.
- Kun istuimella ei istu ket쌹쌹n.

TIEDOTUS
Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi 
matkustajan etuturvatyyny on kytket-
t쌹v쌹 pois p쌹쌹lt쌹, jos selk쌹 menosuun-
taan suunnattava lastenistuin on 
poikkeussyist쌹 asennettava etumatkus-
tajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-merkkivalo 

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on k쌹ynniss쌹

- Etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-merkkivalo syttyy noin 4 
sekunnin ajaksi.

僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF -kytkin on asetettu ON/OFF-
asentoon
- Etumatkustajan turvatyynyn ON/

OFF-merkkivalo syttyy.

Olosuhteet, joissa toiminto ei 
toimi
僅 Kun auto on ollut k쌹ynniss쌹 noin 3 

minuuttia sammuttamisen j쌹lkeen
- Etuturvatyynyn ON/OFF-merkki-

valo ei syty.

VAROITUS
僅 Etuturvatyynyn ON/OFF-kytkint쌹 voi-

daan k쌹쌹nt쌹쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 pient쌹, 
j쌹ykk쌹쌹, avaimen kaltaista esinett쌹. 
Tarkasta aina etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen ja etuturvatyynyn ON/
OFF-merkkivalon tila.

僅 Kuljettaja on vastuussa matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen 
asettamisesta oikeaan asentoon.

ONQ5E021079L

ONQ5E051120L

OCV031033L_2

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 33  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Auton turvavarusteet

344

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

僅 Kytke matkustajan etuturvatyyny pois 
k쌹yt쎨st쌹 ainoastaan, kun EV-painike 
on OFF-asennossa. Muuten turvatyy-
nyj쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨 saattaa 
vikaantua.
Lis쌹ksi saattaa olla vaarana, ett쌹 kul-
jettajan ja/tai etumatkustajan ja/tai 
sivu- ja ikkunaturvatyynyt eiv쌹t lau-
kea ollenkaan tai oikealla tavalla t쎨r-
m쌹yksess쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan asenna selk쌹 menosuun-
taan kiinnitett쌹v쌹쌹 lastenistuinta etu-
matkustajan istuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyyny쌹 ole kyt-
ketty pois p쌹쌹lt쌹. Istuimessa istuvalle 
lapselle saattaisi aiheutua onnetto-
muustilanteessa vakava tai kuole-
maan johtava vamma.

僅 Vaikka autosi olisi varustettu etumat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
avainkytkimell쌹, 쌹l쌹 asenna turvais-
tuinta etumatkustajan istuimelle. Las-
ten turvaistuinta ei saa asettaa 
etuistuimelle. Lasten, jotka ovat liian 
isoja matkustamaan turvaistuimessa, 
tulee matkustaa takaistuimella ja 
k쌹ytt쌹쌹 turvav쎨it쌹. Onnettomuustilan-
teessa lapset ovat parhaassa tur-
vassa, kun he istuvat asianmukaisessa 
turvaistuimessa takaistuimella.

僅 Kytke etumatkustajan etuturvatyyny 
toimintavalmiuteen heti, kun turvais-
tuin on poistettu istuimelta.

僅 쉁l쌹 koskaan laita mit쌹쌹n esineit쌹 pie-
niin aukkoihin, jotka ovat l쌹hell쌹 auton 
istuimiin kiinnitettyj쌹 turvatyynytar-
roja. Kun turvatyyny laukeaa, esine 
saattaa vaikuttaa laukeamiseen ja 
aiheuttaa yll쌹tt쌹v쌹n onnettomuuden 
tai ruumiillisen vamman.

僅 Ohjauspy쎨r쌹ss쌹, mittaristossa tai han-
sikaslokeron p쌹쌹ll쌹 olevien turvatyy-
nymoduulien p쌹쌹lle tai l쌹heisyyteen ei 
saa asettaa esineit쌹 (esim. kojelaudan 
lis쌹verhoilua, matkapuhelinpidikett쌹, 
mukipidikett쌹, ilmanraikastinta tai tar-
roja). N쌹m쌹 esineet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteen auton joutuessa t쎨r-
m쌹ykseen, jossa turvatyynyt laukea-
vat. 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n tavaroita 
turvatyynyn p쌹쌹lle tai itsesi ja turva-
tyynyn v쌹liin.

HUOMIO
僅 Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin ei toimi oikein, turvatyy-
nyn varoitusvalo syttyy mittaristossa. 
T쌹ss쌹 tilanteessa matkustajan etutur-
vatyynyn OFF (ei toimintavalmiu-
dessa) -merkkivalo ( ) ei syty (mutta 
matkustajan etuturvatyynyn ON (toi-
mintavalmiudessa) -merkkivalo syt-
tyy) ja turvatyynyj쌹rjestelm쌹n 
ohjausyksikk쎨 kytkee matkustajan 
etuturvatyynyn takaisin toimintaan ja 
laukaisee sen auton etuosaan kohdis-
tuvassa t쎨rm쌹yksess쌹, vaikka mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin olisi OFF-asennossa ( ). Tar-
kastuta j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitus-
valo vilkkuu, ei syty EV-painikkeen 
ollessa ON-asennossa tai jatkaa pala-
mista ajon aikana, tarkastuta j쌹rjes-
telm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.
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HUOMAUTUS
僅 Etumatkustajan etuturvatyyny on toi-

mintavalmiudessa, kun sen ON/OFF-
kytkin on On-asennossa, eik쌹 turvais-
tuinta saa t쌹ll쎨in asentaa etumatkus-
tajan istuimelle.

僅 Kun etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-
asentoon, etumatkustajan etuturva-
tyyny on kytketty pois p쌹쌹lt쌹.

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osat ja 
niiden toiminta

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihto-
ehtojen tai alueiden vuoksi.

1 Kuljettajan etuturvatyynyn moduuli
2 Etumatkustajan etuturvatyynyn 

moduuli
3 Sivuturvatyynyjen moduulit*
4 Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5 Kelojen esikiristimien asennelmat
6 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo
7 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n ohjausyk-

sikk쎨 (SRSCM) / kallistusanturi*
8 Etut쎨rm쌹ystunnistimet
9 Sivut쎨rm쌹ystunnistimet
10 Sivut쎨rm쌹ystunnistimet

11 Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin*

12 Kuljettajan keskimm쌹isen turvatyy-
nyn moduuli*

13 Kelojen esikiristimien asennelmat 
(takana sivulla)

* : mik쌹li varusteena

Toiminta
Kun moottori on k쌹ynniss쌹, mittariston 
turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syt-
tyy noin 6 sekunniksi.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia sen 
j쌹lkeen kun auton on asetettu ON-asen-
toon, jonka j쌹lkeen sen tulee sammua.

VAROITUS
Jos jokin seuraavista tapahtuu, on 
kyseess쌹 turvatyynyj쌹rjestelm쌹n toimin-
tah쌹iri쎨. Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.
僅 Valo ei syty lyhyesti, kun kytket auton 

p쌹쌹lle (ON-asentoon).
僅 Valo ei sammu noin 6 sekunnin 

kuluessa sen syttymisest쌹.
僅 Valo syttyy auton liikkuessa.
僅 Valo vilkkuu, kun auto on kytketty 

p쌹쌹lle (ON-asento).

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

ONQ5EP021061L

OCV031036L
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Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Etumatkustajan etuturvatyyny

Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat 
ohjauspy쎨r쌹n keski쎨ss쌹 ja etumatkusta-
jan paneelissa hansikaslokeron yl쌹puo-
lella. Jos ohjausyksikk쎨 tunnistaa 
riitt쌹v쌹n voimakkaan auton etuosaan 
kohdistuvan t쎨rm쌹yksen, se laukaisee 
automaattisesti etuturvatyynyt.
Turvatyynyn lauetessa sen peitelevyyn 
upotetut saumat repeytyv쌹t paineesta. 
Peitelevyn avautuessa edelleen turva-
tyyny t쌹yttyy kokonaan.
T쌹ysin t쌹yttynyt turvatyyny yhdess쌹 
oikein kiinnitetyn turvavy쎨n kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan liik-
kumista eteenp쌹in, jolloin p쌹쌹n ja rinta-
keh쌹n vammojen riski v쌹henee.
T쌹ytytty쌹쌹n kokonaan turvatyyny alkaa 
v쌹litt쎨m쌹sti tyhjenty쌹, jolloin kuljettajan 
n쌹kyvyys eteenp쌹in s쌹ilyy ja kuljettaja 

voi ohjata autoa tai tehd쌹 muita toimen-
piteit쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna tai aseta mit쌹쌹n varusteita 

(mukipidike, CD-kotelo, tarra yms.) 
etumatkustajan hansikaslokeron yl쌹-
puoliseen paneeliin, kun autossa on 
varusteena etumatkustajan turva-
tyyny. N쌹m쌹 esineet saattavat singota 
paikaltaan ja aiheuttaa vammoja mat-
kustajan etuturvatyynyn lauetessa.

僅 쉁l쌹 asenna nestett쌹 sis쌹lt쌹v쌹쌹 ilman-
raikastinta mittariston l쌹helle tai koje-
laudan p쌹쌹lle.
Se saattaa olla vaarallinen ja aiheuttaa 
vammoja turvatyynyn lauetessa.

僅 Turvatyynyn lauetessa saattaa kuu-
lua kova 쌹쌹ni ja matkustamoon saat-
taa purkautua ohutta jauhep쎨ly쌹. 
T쌹m쌹 on normaalia eik쌹 siit쌹 ole vaa-
raa: turvatyynyt on pakattu t쌹h쌹n hie-
nojakoiseen jauheeseen. Turvatyynyn 
lauetessa purkautuva jauhe saattaa 
aiheuttaa joillekin silmien 쌹rsytyst쌹, 
iho쌹rsytyst쌹 tai astmareaktion. Pese 
aina huolellisesti kaikki altistuneet 
ihoalueet kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja miedolla 
saippualla turvatyynyt laukaisseen 
onnettomuuden j쌹lkeen.

僅 SRS toimii ainoastaan, kun auto on 
kytketty ON-asentoon. Jos SRS-turva-
tyynyn varoitusvalo ei syty, pysyy 
p쌹쌹ll쌹 noin 6 sekunnin palamisen j쌹l-
keen, kun auto on ON-asennossa tai 
moottori k쌹ynnistet쌹쌹n, tai syttyy ajon 
aikana, SRS-j쌹rjestelm쌹 ei toimi oikein. 
Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

僅 Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai irro-
tat akkukaapelin, k쌹쌹nn쌹 virta-avain 

OCV031037L

OCV031038L
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LOCK-asentoon ja irrota avain tai 
k쌹쌹nn쌹 MOOTTORIN START/STOP-
painike off-asentoon. 쉁l쌹 koskaan 
poista tai vaihda turvatyynyihin liitty-
vi쌹 sulakkeita, kun auto on ON-asen-
nossa. Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n 
varoitusvalo syttyy, jos t쌹t쌹 varoitusta 
ei noudateta.

Kuljettajan ja matkustajan etutur-
vatyyny

J쌹rjestelm쌹n olemassaolo ilmaistaan 
ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyn suojukseen 
sek쌹 matkustajan etusivupaneelissa 
hansikaslokeron yl쌹puolella olevan tur-
vatyynyn suojukseen kohokuvioidun kir-
jaimin ”AIR BAG”.

VAROITUS
僅 Kuljettajan tulisi pit쌹쌹 k쌹det ohjaus-

py쎨r쌹n oikealla ja vasemmalla sivulla. 
Matkustajan tulisi pit쌹쌹 k쌹si쌹 sylis-
s쌹쌹n.

僅 Kaikkien autossa olevien henkil쎨iden 
on aina k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹 tai tur-
vaistuinta. Turvatyyny t쌹yttyy kovalla 
voimalla silm쌹nr쌹p쌹yksess쌹. Turva-
vy쎨t auttavat matkustajia pysym쌹쌹n 
oikeassa asennossa, jotta turvatyy-
nyist쌹 saadaan suurin mahdollinen 
hy쎨ty. Henkil쎨t, jotka eiv쌹t k쌹yt쌹 tur-
vav쎨it쌹 oikein, voivat loukkaantua 
vakavasti turvatyynyjen lauetessa. 
Noudata aina t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa kuvat-
tuja ohjeita, joska koskevat turvav쎨it쌹, 
turvatyynyj쌹 ja matkustajien turvalli-
suutta.

僅 Toimi seuraavasti vakavien tai kuole-
maan johtavien vammojen v쌹ltt쌹mi-
seksi ja autosi turvaj쌹rjestelmien 
hy쎨dynt쌹miseksi mahdollisimman 
tehokkaasti:
- 쉁l쌹 koskaan laita lasta istumaan 

etuistuimelle turvaistuimeen tai 
istuinkorokkeelle.

- Kiinnit쌹 lapsi aina takaistuimelle. Se 
on turvallisin paikka kaikenik쌹isille 
lapsille ajon aikana.

- Etu- ja sivuturvatyynyt saattavat 
aiheuttaa vammoja etuistuimella 
v쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa istuville mat-
kustajille.

- Siirr쌹 istuimesi mahdollisimman 
et쌹쌹lle etuturvatyynyist쌹 k쌹yt쌹n-
n쎨llisyyden nimiss쌹 s쌹ilytt쌹en 
samalla hyv쌹n ajotuntuman 
autoon.

- Sinun ja matkustajiesi ei tulisi kos-
kaan istua tai nojata tarpeettoman 
l쌹helle turvatyynyj쌹. V쌹쌹r쌹ss쌹 
asennossa istuva kuljettaja tai mat-
kustaja saattaa loukkaantua vaka-
vasti turvatyynyjen lauetessa.

- 쉁l쌹 koskaan nojaa ovea tai keski-
konsolia vasten. Istu aina pysty-
asennossa.

- 쉁l쌹 laita esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹ss쌹, 
kojelaudassa tai matkustajan puo-
lella hansikaslokeron yl쌹puolella 
sijaitsevien turvatyynyjen p쌹쌹lle tai 
l쌹heisyyteen, koska ne saattavat 
aiheuttaa vammoja, jos auto joutuu 
niin voimakkaaseen t쎨rm쌹ykseen, 
ett쌹 turvatyynyt laukeavat.

ONQ5021017_2

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 37  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Auton turvavarusteet

384

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

- 쉁l쌹 peukaloi tai irrota turvatyyny-
j쌹rjestelm쌹n johtoja tai muita kom-
ponentteja. Se saattaisi johtaa 
loukkaantumiseen turvatyynyjen 
tahattoman laukeamisen tai turva-
tyynyj쌹rjestelm쌹n toimimattomuu-
den takia.

- Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoi-
tusvalo j쌹쌹 palamaan ajon aikana, 
tarkastuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuol-
toliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

- Turvatyynyt ovat kertak쌹ytt쎨isi쌹. 
Vaihdata j쌹rjestelm쌹 ammattihuol-
toliikkeess쌹.
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

- Turvatyynyj쌹rjestelm쌹 laukaisee 
turvatyynyt vain, kun t쎨rm쌹ys on 
riitt쌹v쌹n voimakas ja t쎨rm쌹yskulma 
on alle 30° auton pituusakseliin 
n쌹hden. Lis쌹ksi turvatyynyt laukea-
vat vain kerran. Turvav쎨iden on 
oltava aina kiinnitettyin쌹.

- Etuturvatyynyj쌹 ei ole suunniteltu 
laukeamaan sivut쎨rm쌹yksess쌹, 
per쌹쌹najon yhteydess쌹 eik쌹 auton 
py쎨r쌹ht쌹ess쌹 katon kautta ymp쌹ri. 
Lis쌹ksi etuturvatyynyt eiv쌹t laukea 
auton etuosaan kohdistuneessa 
t쎨rm쌹yksess쌹, jonka voimakkuus ei 
ole riitt쌹v쌹.

- Lasten turvaistuinta ei saa asettaa 
etuistuimelle. Istuimessa istuvalle 
lapselle saattaisi aiheutua onnetto-
muustilanteessa vakava tai kuole-
maan johtava vamma.

- Alle 13-vuotiaiden lasten tulee istua 
takaistuimella turvavy쎨 oikein kiin-
nitettyn쌹. 쉁l쌹 koskaan anna lapsen 
matkustaa etuistuimella. Jos yli 13-
vuotiaan lapsen on v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
istuttava etuistuimella, turvavy쎨 on 
kiinnitett쌹v쌹 oikein ja istuin on siir-
rett쌹v쌹 mahdollisimman taakse.

- Paras turvallisuus saavutetaan kai-
kentyyppisiss쌹 t쎨rm쌹yksiss쌹, kun 
kaikki matkustajat (my쎨s kuljet-
taja) k쌹ytt쌹v쌹t aina turvav쎨it쌹 riip-
pumatta siit쌹, onko turvatyyny 
varusteena k쌹ytett쌹v쌹ll쌹 istuimella. 
T쌹ll쎨in vakavan tai hengenvaaralli-
sen loukkaantumisen riski on t쎨r-
m쌹yksess쌹 pienimmill쌹쌹n. 쉁l쌹 istu 
tai nojaa tarpeettoman l쌹helle tur-
vatyyny쌹, kun auto liikkuu.

- V쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa istumisesta voi 
aiheutua vakavia tai hengenvaaral-
lisia vammoja t쎨rm쌹yksess쌹. Kaik-
kien matkustajien tulisi istua 
pystyasennossa istuimen keski-
osassa turvavy쎨t kiinnitettyn쌹 pys-
tyasentoon s쌹쌹detty쌹 selk쌹nojaa 
vasten ja jalkojen pit쌹isi lev쌹t쌹 ren-
nosti lattialla, kunnes auto on pys쌹-
k쎨ity ja virta-avain poistettu.

- SRS-turvatyynyj쌹rjestelm쌹n on 
lauettava eritt쌹in nopeasti tarjotak-
seen suojaa t쎨rm쌹yksess쌹. Jos 
matkustaja on liikkunut oikeasta 
asennosta turvavy쎨n k쌹yt쎨n laimin-
ly쎨misen johdosta, turvatyyny saat-
taa osua voimalla matkustajaan 
aiheuttaen vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vammoja.
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僅 Ohjauspy쎨r쌹ss쌹, mittaristossa tai han-
sikaslokeron p쌹쌹ll쌹 kojelaudassa ole-
vien turvatyynymoduulien p쌹쌹lle tai 
l쌹heisyyteen ei saa asettaa esineit쌹 
(esim. kojelaudan lis쌹verhoilua, mat-
kapuhelinpidikett쌹, mukipidikett쌹, 
ilmanraikastinta tai tarroja). N쌹m쌹 esi-
neet voivat aiheuttaa vaaratilanteen 
auton joutuessa t쎨rm쌹ykseen, jossa 
turvatyynyt laukeavat. 쉁l쌹 aseta 
mit쌹쌹n tavaroita turvatyynyn p쌹쌹lle 
tai itsesi ja turvatyynyn v쌹liin.

Sivuturvatyynysivuturvatyyny ja 
edess쌹 keskell쌹 oleva turvatyyny 
(jos varusteena)
Autosi kummatkin etuistuimet on varus-
tettu sivuturvatyynyll쌹 ja keskell쌹 edess쌹 
olevalla turvatyynyll쌹.

* Auton todellinen turvatyynyj쌹rjestelm쌹 
voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.

Turvatyynyn tarkoitus on tarjota kuljet-
tajalle ja/tai etumatkustajalle lis쌹suojaa 
turvav쎨iden antaman suojan lis쌹ksi.
Sivuturvatyynyt ja edess쌹 keskell쌹 oleva 
turvatyyny on suunniteltu laukeamaan 
vain tietyntyyppisiss쌹 auton kylkeen 
kohdistuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹 t쎨rm쌹ysvoi-
man mukaan. Sivuturvatyynyj쌹 ja kuljet-
tajan keskimm쌹ist쌹 turvatyyny쌹 ei ole 
suunniteltu laukeamaan kaikissa sivut쎨r-
m쌹yksiss쌹.

* Auton todellinen turvatyynyj쌹rjestelm쌹 
voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹ll쌹쌹n 

tai kehollaan oveen, nojata k쌹si쌹쌹n 
oven p쌹쌹ll쌹 tai ty쎨nt쌹쌹 k쌹si쌹쌹n ulos 
ikkunasta. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n aseta mit쌹쌹n 
esineit쌹 ovien ja matkustajien v쌹liin, 
kun matkustajat istuvat istuimilla, 
jotka on varustettu sivu- tai ikkunatur-
vatyynyill쌹.

僅 Sivuturvatyynyt ja edess쌹 keskell쌹 
oleva turvatyyny ovat t쌹ydent쌹v쌹 j쌹r-
jestelm쌹 kuljettajan ja matkustajan 
turvav쎨ille, eik쌹 se korvaa niit쌹. 
T쌹m쌹n vuoksi turvav쎨it쌹 on aina k쌹y-
tett쌹v쌹, kun auto liikkuu. Turvatyynyt 
laukeavat vain auton kaatuessa katol-
leen (vain kallistusanturilla varustetut 
autot) tai sivut쎨rm쌹yksiss쌹 jotka ovat 
riitt쌹v쌹n voimakkaita aiheuttamaan 
vammoja matkustajille.

僅 Jotta sivuturvatyynyt toimisivat mah-
dollisimman tehokkaasti ja jotta v쌹l-
tytt쌹isiin loukkaantumisilta 
sivuturvatyynyjen laukeamisen yhtey-
dess쌹, molemmilla etuistuimilla istu-
vien tulee istua suorassa, turvavy쎨 
kunnolla kiinnitettyn쌹.

ONQ5021054
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僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 erikseen myyt쌹vi쌹 istuin-
p쌹쌹llisi쌹.

僅 Istuinp쌹쌹llisten k쌹ytt쎨 voi heikent쌹쌹 
j쌹rjestelm쌹n tehokkuutta tai est쌹쌹 sit쌹 
toimimasta.

僅 Koska sivuturvatyynyn yll쌹tt쌹v쌹 lau-
keaminen voi aiheuttaa henkil쎨vahin-
koja, v쌹lt쌹 iskujen kohdistamista 
sivut쎨rm쌹ystunnistimiin, kun auto on 
ON-asennossa ja noin 3 minuuttia 
OFF-asennon kytkemisen j쌹lkeen.

僅 Jos istuin tai istuimen verhoilu on 
vahingoittunut, huollata auto ammat-
tihuoltoliikkeess쌹.
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n tavaroita turvatyy-
nyn p쌹쌹lle tai itsesi ja turvatyynyn 
v쌹liin. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n laita mit쌹쌹n esi-
neit쌹 turvatyynyjen aukeamisalueelle, 
kuten oven, sivuikkunoiden tai A-, B- 
tai C-pilarien l쌹heisyyteen.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 oven ja istui-
men v쌹liin. Ne saattavat sinkoutua 
matkustamoon sivuturvatyynyn laue-
tessa.

僅 쉁l쌹 asenna mit쌹쌹n varusteita sivutur-
vatyynyjen viereen tai niiden l쌹helle.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Turvatyynyt laukeavat my쎨s v쌹litt쎨m쌹sti 
auton kaatuessa (jos auto on varustettu 
sivuturvatyynyin tai ikkunaturvatyynyin) 
matkustajien suojaamiseksi vakavalta 
loukkaantumiselta.

Ikkunaturvatyyny (jos 
varusteena)

* Auton todellinen turvatyynyj쌹rjestelm쌹 
voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon 
molemmin puoleisissa sivukaarissa etu- 
ja takaovien yl쌹puolella.
Ne on suunniteltu suojaamaan etu- ja 
takamatkustajien p쌹it쌹 tietyn tyyppisiss쌹 
sivut쎨rm쌹yksiss쌹.
Ikkunaturvatyynyt on suunniteltu lau-
keamaan vain tietyntyyppisiss쌹 auton 
kylkeen kohdistuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹 t쎨r-
m쌹ysvoiman mukaan. Ikkunaturvatyy-
nyj쌹 ei ole suunniteltu laukeamaan 
kaikenlaisissa sivut쎨rm쌹ystilanteissa, 
etu- tai takap쌹쌹h쌹n kohdistuvissa t쎨r-
m쌹yksiss쌹 tai auton py쎨r쌹ht쌹ess쌹 katon 
kautta ymp쌹ri.

VAROITUS
僅 Edell쌹 annettujen ohjeiden noudatta-

matta j쌹tt쌹misest쌹 saattaa aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja onnettomuustilanteessa.
- 쉁l쌹 turvallisuussyist쌹 ripusta vaate-

koukkuihin painavia esineit쌹.
- Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt 

suojaisivat parhaalla mahdollisella 
tavalla, sek쌹 etumatkustajien ja 

ONQ5021055
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takasivumatkustajien tulisi istua 
pystyasennossa turvavy쎨t oikein 
kiinnitettyin쌹.
On eritt쌹in t쌹rke쌹쌹, ett쌹 lapset istu-
vat asianmukaisessa turvaistui-
messa takaistuimella.

- Kun lapset istuvat takaistuimen 
reunapaikoilla, heid쌹n t쌹ytyy k쌹yt-
t쌹쌹 asianmukaista turvaistuinta.
Varmista, ett쌹 kiinnit쌹t lasten turva-
istuimen mahdollisimman kauas 
oven sivusta ja lukitset lastenistui-
men paikoilleen.

- 쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹l-
l쌹쌹n tai kehollaan oveen, nojata 
k쌹si쌹쌹n oven p쌹쌹ll쌹 tai ty쎨nt쌹쌹 
k쌹si쌹쌹n ulos ikkunasta. 쉁l쌹 my쎨s-
k쌹쌹n aseta mit쌹쌹n esineit쌹 ovien ja 
matkustajien v쌹liin, kun matkusta-
jat istuvat istuimilla, jotka on varus-
tettu sivu- tai ikkunaturvatyynyill쌹.

- 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 avata tai korjata 
turvaverhoj쌹rjestelm쌹n osia. Huol-
lata j쌹rjestelm쌹 tarvittaessa 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 
laukeamisalueelle. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n 
sijoita mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyjen 
aukeamisalueelle kuten oven, sivuik-
kunoiden, A-, B- tai C-pilarien tai sivu-
kattopalkin l쌹heisyyteen.

僅 쉁l쌹 ripusta vaatekoukkuun kovia tai 
s쌹rkyvi쌹 esineit쌹.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Turvatyynyt laukeavat my쎨s v쌹litt쎨m쌹sti 
auton kaatuessa (jos auto on varustettu 
sivuturvatyynyin tai ikkunaturvatyynyin) 
matkustajien suojaamiseksi vakavalta 
loukkaantumiselta.
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Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n t쎨rm쌹ystunnistimet

* Autossasi olevat toiminnot eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavilla valittujen vaihtoehtojen 
tai alueiden vuoksi.

1 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨 / kallistusanturi
2 Etut쎨rm쌹ystunnistin
3 Sivuosan painetunnistimet (etuovi)
4 Sivut쎨rm쌹ysanturi (B-pilari)
5 Sivut쎨rm쌹ysanturi (C-pilari)

1 2 3 4 5

ONQ5EP021023L
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VAROITUS
僅 쉁l쌹 kohdista iskuja turvatyynyjen tai 

t쎨rm쌹ystunnistinten alueelle.
T쌹m쌹 saattaa aiheuttaa tahattoman 
turvatyynyn laukeamisen, joka voi 
johtaa vakaviin tai jopa hengenvaaral-
lisiin henkil쎨vahinkoihin.

僅 Jos tunnistimen paikkaa tai asentoa 
muutetaan mill쌹쌹n tavalla, turvatyy-
nyt saattavat laueta, kun niiden ei 
pit쌹isi, tai ne eiv쌹t laukea, kun niiden 
pit쌹isi aiheuttaen vakavia tai hengen-
vaarallisia vammoja.
T쌹m쌹n vuoksi 쌹l쌹 yrit쌹 suorittaa 
mit쌹쌹n huoltotoimenpiteit쌹 turvatyy-
nytunnistimien l쌹hell쌹 tai suoraan nii-
hin. Huollata j쌹rjestelm쌹 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Ongelmia saattaa ilmet쌹, jos tunnisti-
mien asennuskulmat muuttuvat etu-
puskurin, korin tai B-pilarin, jossa 
sivut쎨rm쌹ystunnistin sijaitsee, muo-
donmuutoksen johdosta. Huollata j쌹r-
jestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Auto on suunniteltu vaimentamaan 
t쎨rm쌹ysvoimia ja turvatyynyt on 
suunniteltu laukeamaan tietyntyyppi-
siss쌹 t쎨rm쌹yksiss쌹. Puskurisuojusten 
asentaminen tai puskurin vaihtami-
nen tarvikevaraosaan saattaa vaikut-
taa haitallisesti 
t쎨rm쌹ysominaisuuksiin ja turvatyynyn 
laukeamiseen.

僅 Jos kaatumistunnistin on varus-
teena
Jos auto on varustettu sivu- tai ikku-
naturvatyynyll쌹, aseta virtalukko tai 
MOOTTORIN START/STOP-painike 
OFF- tai ACC-asentoon, ja odota 3 
minuuttia, kun autoa hinataan.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot saatta-
vat laueta, jos auto on ON-asennossa 
tai jos auto on OFF-asennossa 3 
minuutin sis쌹ll쌹 ja kallistusanturi tul-
kitsee tilanteen siten, ett쌹 auto on 
kaatumassa.

Turvatyynyjen laukeamisen 
edellytykset

TIEDOTUS
Sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt 
(jos varusteena)
Sivuturvatyynyt ja/tai ikkunaturvatyynyt 
on suunniteltu laukeamaan my쎨s silloin, 
kun kallistusanturi havaitsee, ett쌹 auto 
on kaatumassa.
Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etu-
matkustajan turvatyynyt) on suunniteltu 
laukeamaan vain etut쎨rm쌹yksiss쌹, ne 
saattavat laueta my쎨s muun tyyppisiss쌹 
t쎨rm쌹yksiss쌹, jos etut쎨rm쌹ystunnisti-
met tunnistavat riitt쌹v쌹n voimakkaan 

Turvatyynyjen laukeamisen edellytykset

Etuturvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan etup쌹쌹h쌹n koh-
distuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹, ja sii-
hen vaikuttaa mm. 
t쎨rm쌹yksen voimakkuus, 
nopeus ja suuntakulma.

Sivuturvatyynyt ja/tai ikkuna-
turvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan ja t쌹yttym쌹쌹n 
sivut쎨rm쌹ystunnistimien tun-
nistaman t쎨rm쌹ysvoiman, 
nopeuden tai t쎨rm쌹yskulman 
perusteella auton kylkeen 
kohdistuvassa t쎨rm쌹yksess쌹.

ONQ5EP021024L
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iskun. Sivuturvatyynyt (sivuturvatyynyt 
ja/tai ikkunaturvatyynyt) on suunniteltu 
laukeamaan ainoastaan sivuun kohdis-
tuvissa t쎨rm쌹yksiss쌹, mutta ne saattavat 
laueta my쎨s muuntyyppisiss쌹 t쎨rm쌹yk-
siss쌹, jos sivut쎨rm쌹ystunnistimet tunnis-
tavat riitt쌹v쌹n voimakkaan iskun.
Esimerkiksi sivuturvatyynyt ja turvaver-
hot saattavat laueta, jos kallistusanturit 
osoittavat mahdollisen kaatumisen 
(vaikkei sellaista olisikaan tapahtu-
massa) tai muissa tilanteissa, esimerkiksi 
jos autoa kallistetaan tai hinataan. 
Vaikka sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
eiv쌹t suojaisi t쎨rm쌹ykselt쌹 auton kaatu-
mistapauksessa, ne laukeavat est쌹쌹k-
seen matkustajien sinkoutumisen ulos. 
T쌹m쌹 auttaa erityisesti turvav쎨it쌹 k쌹yt-
t쌹vi쌹.
Jos auton alustaan kohdistuu kova isku 
esim. huonokuntoisella tiell쌹 tai jalkak쌹y-
t쌹v쌹n reunaan ajettaessa, turvatyynyt 
saattavat laueta. Jotta turvatyynyt eiv쌹t 
laukeaisi, aja varoen huonokuntoisella 
tiell쌹 tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu 
autoliikenteelle.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Sivuturvatyynyt ja/tai ikkunaturvatyynyt 
on suunniteltu laukeamaan my쎨s silloin, 
kun kallistusanturi havaitsee, ett쌹 auto 
on kaatumassa.

Tilanteet, joissa turvatyyny ei 
laukea

Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea

Tietyiss쌹 hitailla nopeuksilla 
tapahtuvissa kolareissa turva-
tyynyt eiv쌹t mahdollisesti lau-
kea.

Turvatyynyj쌹 ei ole suunniteltu 
laukeamaan takat쎨rm쌹yk-
siss쌹.

Voimakas jarrutus saa auton 
keulan painumaan alasp쌹in, 
jolloin auto ty쎨ntyy edell쌹 ole-
van auton alle, jos siin쌹 on 
suurempi maavara.
Turvatyynyt eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
laukea t쌹llaisessa t쎨rm쌹yk-
sess쌹, koska anturien tunnis-
tamat hidastuvuusvoimat 
voivat t쌹ll쎨in olla huomatta-
vasti pienemm쌹t.

Vinoissa t쎨rm쌹yksiss쌹 iskun 
voima saattaa heilauttaa mat-
kustajia suuntaan, jossa turva-
tyynyt eiv쌹t pysty tarjoamaan 
lis쌹suojaa, jolloin tunnistimet 
eiv쌹t laukaise ainuttakaan tur-
vatyyny쌹.

Etuturvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 lau-
kea sivut쎨rm쌹yksiss쌹.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai 
ikkunaturvatyynyt saattavat 
laueta t쎨rm쌹ysvoimasta, 
auton nopeudesta ja t쎨rm쌹ys-
kulmasta riippuen.

Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 lau-
kea nurinajotilanteissa, koska 
auto ei pysty tunnistamaan 
nurinajoa.

Turvatyynyt eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
laukea, jos auto t쎨rm쌹쌹 estee-
seen, kuten liikennetolppaan 
tai puuhun, jolloin t쎨rm쌹ys-
voima keskittyy yhdelle 
alueelle eik쌹 v쌹lity tunnistimille 
asti.

ONQ5EP021024L
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VAROITUS
僅 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹 laukaisee tur-

vatyynyt vain, kun t쎨rm쌹ys on riitt쌹-
v쌹n voimakas ja t쎨rm쌹yskulma on alle 
30° auton pituusakseliin n쌹hden.

僅 Etuturvatyynyj쌹 ei ole suunniteltu lau-
keamaan sivut쎨rm쌹yksess쌹, per쌹쌹na-
jon yhteydess쌹 eik쌹 auton 
py쎨r쌹ht쌹ess쌹 katon kautta ymp쌹ri. 
Lis쌹ksi etuturvatyynyt eiv쌹t laukea 
auton etuosaan kohdistuneessa t쎨r-
m쌹yksess쌹, jonka voimakkuus ei ole 
riitt쌹v쌹.

僅 Turvatyynyt laukeavat vain auton 
kaatuessa katolleen (vain kallistusan-
turilla varustetut autot) tai sivut쎨r-
m쌹yksiss쌹 jotka ovat riitt쌹v쌹n 
voimakkaita aiheuttamaan vammoja 
matkustajille.

僅 Jos auto on varustettu sivu- tai ikku-
naturvatyynyll쌹, aseta virtalukko tai 
MOOTTORIN START/STOP-painike 
OFF- tai ACC-asentoon, ja odota 3 
minuuttia, kun autoa hinataan. Sivu-
turvatyyny saattaa laueta, jos virta-
lukko on ON-asennossa tai 3 minuutin 
sis쌹ll쌹 sen kytkemisest쌹 OFF-asen-
toon, kun kallistusanturi tulkitsee 
tilanteen siten, ett쌹 auto on kaatu-
massa.

僅 Kytke matkustajan etuturvatyyny pois 
toiminnasta ainoastaan virtalukon tai 
MOOTTORIN START/STOP-painik-
keen ollessa OFF-asennossa. Muussa 
tapauksessa turvatyynyj쌹rjestelm쌹n 
ohjausyksikk쎨 saattaa vikaantua. 
Lis쌹ksi saattaa olla vaarana, ett쌹 kul-
jettajan ja/tai etumatkustajan ja/tai 
sivu- ja ikkunaturvatyynyt eiv쌹t lau-
kea ollenkaan tai oikealla tavalla t쎨r-
m쌹yksess쌹.

僅 쉁l쌹 kohdista iskuja turvatyynyjen tai 
t쎨rm쌹ystunnistinten alueelle. T쌹m쌹 
saattaa aiheuttaa tahattoman turva-
tyynyn laukeamisen, joka voi johtaa 
vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin 
henkil쎨vahinkoihin.

僅 Jos t쎨rm쌹ystunnistimien sijaintia tai 
asennuskulmaa muutetaan mill쌹 
tahansa tavalla, turvatyynyt saattavat 
laueta tarpeettomasti tai ne eiv쌹t 
mahdollisesti laukea tarvittaessa, 
mist쌹 saattaa olla seurauksena vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammoja. 
T쌹m쌹n vuoksi 쌹l쌹 yrit쌹 suorittaa 
mit쌹쌹n huoltotoimenpiteit쌹 turvatyy-
nytunnistimien l쌹hell쌹 tai suoraan nii-
hin. Huollata j쌹rjestelm쌹 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Auto on suunniteltu vaimentamaan 
t쎨rm쌹ysvoimia ja turvatyynyt on 
suunniteltu laukeamaan tietyntyyppi-
siss쌹 t쎨rm쌹yksiss쌹. Asentamalla 
autoon lis쌹varusteina myyt쌹vi쌹 pus-
kurinsuojia tai korvaamalla puskurin 
muulla kuin alkuper쌹isell쌹 osalla saa-
tat vaikuttaa autosi k쌹ytt쌹ytymiseen 
ja turvatyynyjen laukeamiseen t쎨r-
m쌹ystilanteessa.

僅 Turvatyynyn lauetessa saattaa kuu-
lua kova 쌹쌹ni ja matkustamoon saat-
taa purkautua ohutta jauhep쎨ly쌹. 
T쌹m쌹 ei ole vaarallista.

僅 Turvatyynyt on pakattu t쌹h쌹n hieno-
jakoiseen jauheeseen. Turvatyynyn 
lauetessa purkautuva jauhe saattaa 
aiheuttaa joillekin silmien 쌹rsytyst쌹, 
iho쌹rsytyst쌹 tai astmareaktion. Pese 
aina huolellisesti kaikki altistuneet 
ihoalueet kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja miedolla 
saippualla turvatyynyt laukaisseen 
onnettomuuden j쌹lkeen.
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僅 Turvatyynyjen suojakuorien puhdista-
miseen saa k쌹ytt쌹쌹 ainoastaan peh-
me쌹쌹, kuivaa tai puhtaalla vedell쌹 
kostutettua kangasta.

僅 Liuottimet ja puhdistusaineet voivat 
vahingoittaa turvatyynyjen peitekan-
sia ja t쌹m쌹n seurauksena haitata tur-
vatyynyjen laukemista onnettomuus-
tilanteessa.

僅 Pid쌹 turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osat ja 
johdot kaukana vedest쌹 ja kaikenlai-
sista nesteist쌹. Jos turvatyynyj쌹rjestel-
m쌹n komponentit eiv쌹t ole toiminta-
kunnossa vedelle tai muille nesteille 
altistumisen vuoksi, se saattaa aiheut-
taa tulipalon tai vakavan loukkaantu-
misen.

僅 Jos jokin seuraavista tapahtuu, on 
kyseess쌹 turvatyynyj쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨. Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
t쌹ss쌹 tapauksessa ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
- Valo ei syty lyhyesti, kun kytket vir-

ran p쌹쌹lle (ON-asentoon).
- Valo ei sammu noin 6 sekunnin 

kuluessa sen syttymisest쌹.
- Valo syttyy auton liikkuessa.
- Valo vilkkuu, virta-avain tai MOOT-

TORIN START/STOP-painike on 
ON-asennossa.

僅 Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai irrotat 
akkukaapelin, k쌹쌹nn쌹 virta-avain tai 
MOOTTORIN START/STOP-painike 
LOCK-asentoon ja irrota avain tai 
k쌹쌹nn쌹 MOOTTORIN START/STOP-pai-
nike off-asentoon. 쉁l쌹 koskaan poista tai 
vaihda turvatyynyihin liittyvi쌹 sulakkeita, 
kun virtalukko tai MOOTTORIN START/
STOP-painike on ON-asennossa. Turva-
tyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syttyy, jos 
t쌹t쌹 varoitusta ei noudateta.

僅 쉁l쌹 muuta tai irrota johdotuksia tai 
muita turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osia. 쉁l쌹 
my쎨sk쌹쌹n lis쌹쌹 mit쌹쌹n merkkej쌹 pei-
tekansiin tai tee muutoksia auton 
korin rakenteeseen. Se voi h쌹irit쌹 tur-
vatyynyj쌹rjestelm쌹n toimintaa ja 
aiheuttaa vammoja. Huollata j쌹rjes-
telm쌹 tarvittaessa ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottoria, jos 
autoosi on p쌹쌹ssyt vett쌹 niin paljon, 
ett쌹 matot ovat kastuneet l쌹pikotaisin 
tai jos lattialla on vett쌹. Tarkastuta 
autosi ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme ottamaan yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

僅 Turvatyynyt ovat kertak쌹ytt쎨isi쌹. Jos 
turvatyynyt t쌹yttyv쌹t, vaihdata j쌹rjes-
telm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osia on 
poistettava tai auto on romutettava, 
on noudatettava erityisi쌹 turvavaro-
toimenpiteit쌹. N쌹ihin kuuluvat turva-
tyynyj쌹rjestelm쌹n ja esikiristinten 
poistaminen tulipalovaaran vuoksi. 
N쌹iden toimenpiteiden noudatta-
matta j쌹tt쌹minen voi lis쌹t쌹 henkil쎨va-
hinkojen riski쌹. Valtuutettu Kia-huolto 
tuntee n쌹m쌹 varotoimenpiteet ja voi 
antaa sinulle tarvittavia lis쌹tietoja.
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HUOMAUTUS
僅 Jos kaatumistunnistin on varus-

teena
Sivuturvatyynyt ja/tai ikkunaturvatyy-
nyt on suunniteltu laukeamaan my쎨s 
silloin, kun kallistusanturi havaitsee, 
ett쌹 auto on kaatumassa. Turvatyynyt 
voivat t쌹ytty쌹 my쎨s auton kaatuessa, 
jos kallistusanturi havaitsee auton 
kaatuneen.

僅 Jos kaatumistunnistin on varus-
teena
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt saatta-
vat kuitenkin laueta auton py쎨r쌹ht쌹-
ess쌹 katon kautta ymp쌹ri sivuosaan 
kohdistuvan iskun vaikutuksesta, 
mik쌹li auton on varustettu sivu- ja 
ikkunaturvatyynyill쌹.

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n yll쌹pito
Turvatyynyj쌹rjestelm쌹 ei k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 
vaadi huoltoa eik쌹 siin쌹 ole osia, joita 
voisit itse turvallisesti huoltaa.
Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo 
ei syty tai se palaa jatkuvasti, tarkastuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
僅 SRS-komponentteihin ja johtoihin teh-

t쌹v쌹t muutokset, kuten kaikentyyp-
pisten merkkien laittaminen 
suojakuorien p쌹쌹lle tai tehdyt korira-
kenteen muutokset, voivat vaikuttaa 
heikent쌹v쌹sti SRS-j쌹rjestelm쌹n toi-
mintaan johtaen mahdolliseen louk-
kaantumiseen.

僅 Turvatyynyjen suojakuorien puhdista-
miseen saa k쌹ytt쌹쌹 ainoastaan peh-
me쌹쌹, kuivaa tai puhtaalla vedell쌹 
kostutettua kangasta. Liuottimet ja 

puhdistusaineet voivat vahingoittaa 
turvatyynyjen peitekansia ja t쌹m쌹n 
seurauksena haitata turvatyynyjen 
laukemista onnettomuustilanteessa.

僅 쉁l쌹 laita esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹ss쌹, 
kojelaudassa tai matkustajan puolella 
hansikaslokeron yl쌹puolella sijaitse-
vien turvatyynyjen p쌹쌹lle tai l쌹heisyy-
teen, koska ne saattavat aiheuttaa 
vammoja, jos auto joutuu niin voimak-
kaaseen t쎨rm쌹ykseen, ett쌹 turvatyy-
nyt t쌹yttyv쌹t.

僅 Jos turvatyynyt t쌹yttyv쌹t, vaihdata 
j쌹rjestelm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 SRS-j쌹rjestelm쌹n johtoihin ja muihin 
osiin ei saa koskea tai niit쌹 ei saa irrot-
taa. Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vammoja turvatyynyjen 
tahattoman laukeamisen tai turvatyy-
nyj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨n takia.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osia on 
poistettava tai auto on romutettava, 
erityisi쌹 turvavarotoimenpiteit쌹 on 
noudatettava. Valtuutettu Kia-huolto 
tuntee n쌹m쌹 varotoimenpiteet ja voi 
antaa sinulle tarvittavia lis쌹tietoja. 
N쌹iden toimenpiteiden noudatta-
matta j쌹tt쌹minen voi lis쌹t쌹 henkil쎨va-
hinkojen riski쌹.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottoria, jos 
autoosi on p쌹쌹ssyt vett쌹 niin paljon, 
ett쌹 matot ovat kastuneet l쌹pikotaisin 
tai jos lattialla on vett쌹. Tarkastuta 
autosi ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme ottamaan yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.
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Lis쌹쌹 turvaohjeita
僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 matkustajia 

tavaratilaan tai kaadetun takaselk쌹-
nojan p쌹쌹lle kuljetuksen ajaksi. Mat-
kustajien tulee istua suorassa, selk쌹 
istuimen selk쌹nojaa vasten, turvavy쎨 
kiinnitettyn쌹 ja jalat lattiaa vasten.

僅 Matkustajien ei pid쌹 siirty쌹 pois pai-
kaltaan eik쌹 vaihtaa istuinpaikkaa 
ajon aikana. Matkustaja, joka ei k쌹yt쌹 
turvavy쎨t쌹, voi paiskautua matkusta-
mon rakenteita tai muita matkustajia 
p쌹in tai sinkoutua ulos autosta mah-
dollisen t쎨rm쌹yksen tai 쌹kkijarrutuk-
sen seurauksena.

僅 Jokainen turvavy쎨 on suunniteltu 
yhden matkustajan kiinnitt쌹mi-
seen. Jos samaa turvavy쎨t쌹 k쌹ytt쌹쌹 
useampi kuin yksi henkil쎨, he voivat 
loukkaantua mahdollisessa t쎨rm쌹yk-
sess쌹 vakavasti tai hengenvaaralli-
sesti.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 turvav쎨iss쌹 mit쌹쌹n lis쌹va-
rusteita. Lis쌹varusteet, jotka paranta-
vat matkustajan mukavuutta tai 
muuttavat vy쎨n asentoa, voivat hei-
kent쌹쌹 turvavy쎨n tarjoamaa suojaa ja 
jopa lis쌹t쌹 vakavan loukkaantumisen 
riski쌹 mahdollisessa t쎨rm쌹yksess쌹.

僅 Matkustajat eiv쌹t saa asettaa kovia 
tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 itsens쌹 ja turva-
tyynyn v쌹liin. Kovien tai ter쌹vien 
kappaleiden kuljettaminen syliss쌹 tai 
niiden pit쌹minen suussa voi johtaa 
vakaviin vammoihin turvatyynyn laue-
tessa.

僅 Pid쌹 matkustajat kaukana turvatyy-
nyjen suojuksista. Matkustajien tulee 
istua suorassa, selk쌹 istuimen selk쌹n-
ojaa vasten, turvavy쎨 kiinnitettyn쌹 ja 
jalat lattiaa vasten. Jos matkustajat 
ovat liian l쌹hell쌹 turvatyynyjen peite-
kansia, he saattavat loukkantua turva-
tyynyn lauetessa.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 tai aseta esineit쌹 turva-
tyynyjen peitekansien p쌹쌹lle tai 
l쌹helle. Etu- tai sivuturvatyynyjen pei-
tekansien p쌹쌹lle kiinnitetyt tai asete-
tut esineet voivat haitata 
turvatyynyjen toimintaa.

僅 쉁l쌹 muokkaa etuistuimia. Etuistui-
mien muutokset saattavat haitata tur-
vatyynyj쌹rjestelm쌹n anturien ja 
sivuturvatyynyjen toimintaa.

僅 쉁l쌹 sijoita esineit쌹 etuistuimien alle 
Esineiden asettaminen etuistuimien 
alle saattaa h쌹irit쌹 turvatyynyj쌹rjestel-
m쌹n tunnistinosien ja johdotusten toi-
mintaa.

僅 쉁l쌹 koskaan pid쌹 vauvaa tai lasta 
syliss쌹si ajon aikana. Lapsi tai vauva 
saattaa loukkaantua vakavasti tai jopa 
menehty쌹 mahdollisessa t쎨rm쌹ysti-
lanteessa. Kaikkien vauvojen ja lasten 
pit쌹쌹 olla takaistuimella, oikein kiinni-
tettyn쌹 sopivan turvaistuimen tai tur-
vav쎨iden avulla.

VAROITUS
僅 V쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa istuva matkus-

taja saattaa joutua liian l쌹helle laukea-
vaa turvatyyny쌹, iskeyty쌹 auton 
sis쌹rakenteita vasten tai sinkoutua 
ulos autosta, mik쌹 voi aiheuttaa vaka-
van tai kuolemaan johtavan vamman.

僅 Istu aina pystyasennossa istuimen 
keskiosassa pystyyn s쌹쌹detty쌹 selk쌹-
nojaa vasten jalkojen ollessa muka-
vasti lattialla.
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Lis쌹varusteiden asentaminen tai 
muiden muutosten tekeminen 
turvatyynyll쌹 varustettuun 
autoon
Auton rungon, puskurien, etup쌹쌹n, kyl-
kien tai maavaran muuttaminen voi vai-
kuttaa turvatyynyj쌹rjestelm쌹n 
toimintaan.

Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitus-
merkinn쌹t

Turvatyynyn varoitustarra (Tyyppi A)

Turvatyynyn varoitustarra (Tyyppi B)

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinni-
tetty varoittamaan matkustajia turvatyy-
nyj쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n mahdollisista 
vaaroista.
Huomaa, ett쌹 n쌹m쌹 lain m쌹쌹r쌹쌹m쌹t 
varoitukset keskittyv쌹t lasten turvalli-
suusriskeihin. Haluamme my쎨s muistut-
taa sinua vaaroista, joille aikuiset 
altistuvat ja jotka on kuvailtu edellisill쌹 
sivuilla.

VAROITUS
僅 Turvaistuinta ei saa asentaa selk쌹 

menosuuntaan etuistuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyyny쌹 ole kyt-
ketty pois k쌹yt쎨st쌹. Laukeava etumat-
kustajan puoleinen turvatyyny saattaa 
osua selk쌹 menosuuntaan asennet-
tuun turvaistuimeen ja aiheuttaa lap-
sen kuoleman.

僅 Hengenvaara! 쉁l쌹 kiinnit쌹 selk쌹 
menosuuntaan suunnattavaa lasten 
turvaistuinta istuimelle, jonka edess쌹 
on turvatyyny!

僅 쉁l쌹 koskaan asenna turvaistuinta etu-
matkustajan istuimelle. Jos etumat-
kustajan turvatyyny laukeaa, se voi 
aiheuttaa vakavia tai hengenvaaralli-
sia vammoja.

僅 쉁l쌹 KOSKAAN k쌹yt쌹 selk쌹 ajosuun-
taan asennettua turvaistuinta, jos sen 
edess쌹 on AKTIIVINEN TURVATYYNY. 
Se saattaa aiheuttaa LAPSELLE VAKA-
VIA tai KUOLEMAAN JOHTAVIA VAM-
MOJA.

僅 Jos lapset istuvat takaistuimen reuna-
paikoilla autossa, jossa on sivu- ja/tai 
ikkunaturvatyynyt, asenna turvaistui-
met niin kauas ovesta kuin mahdol-
lista ja kiinnit쌹 turvaistuimet siten, ett쌹 
ne lukkiutuvat paikalleen.
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn t쌹ytty-
minen saattaa aiheuttaa vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja vauvalle 
tai lapselle.

ONQ5021020_2
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HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
僅 Turvatyynyt laukeavat v쌹litt쎨m쌹sti 

auton kaatuessa (jos auto on varus-
tettu sivuturvatyynyin tai ikkunaturva-
tyynyin) matkustajien suojaamiseksi 
vakavalta loukkaantumiselta.

僅 Lis쌹ksi sivu- tai ikkunaturvatyyny 
saattaa laueta, jos kallistusanturi tul-
kitsee tilanteen siten, ett쌹 auto on 
kaatumassa.
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Auton ominaisuudet
* T쌹ss쌹 annetut tiedot voivat vaihdella 

autossa olevien toimintojen mukai-
sesti.

Avaimet

Kirjoita avaimen numero muistiin
Avaimen koodinumero on merkitty 
levyyn, joka on kiinnitetty avainsarjaan.
Jos kadotat avaimesi, suosittelemme 
ottamaan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-
huoltoon / huollon yhteisty쎨kumppaniin.
Irrota koodilevy avaimista ja laita se tur-
valliseen paikkaan. Lis쌹ksi kirjoita avai-
men koodinumero muistiin ja s쌹ilyt쌹 sit쌹 
turvallisessa paikassa (쌹l쌹 ajoneuvossa).

Kauko-ohjainavaimen k쌹ytt쌹mi-
nen (jos varusteena)

1 Lukituspainike
2 Lukituksen avauspainike
3 Takaluukun lukituksen avauspainike
4 Mekaanisen avaimen vapautuspai-

nike

Toiminta
1. Paina vastaavaa painiketta.
2. Taita mekaaninen avain painaen 

samalla mekaanisen avaimen vapau-
tuspainiketta (4).

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 Mekaaninen avain on virtalukossa.
僅 Toimintas쌹de (noin 10 m) ylittyy.
僅 Avaimen paristo on tyhj쌹.
僅 Muut ajoneuvot tai esineet est쌹v쌹t 

signaalin v쌹littymisen.
僅 S쌹쌹 on eritt쌹in kylm쌹.
僅 Avain on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, esi-

merkiksi radioasemaa tai lentokent-
t쌹쌹, joka h쌹iritsee 쌹lyavaimen 
normaalia toimintaa.

TIEDOTUS
僅 Kun avaimen lukitus-/avauspaini-

ketta on painettu, h쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹-
v쌹t.

僅 Jos mit쌹쌹n ovea ei avata 30 sekunnin 
kuluessa lukituksen avauspainikkeen 
(2) painamisesta, ovet lukkiutuvat 
uudelleen automaattisesti.

僅 Pid쌹 takaluukun lukituksen avaami-
sen painiketta (3) painettuna avatak-
sesi takaluukun lukituksen. 
Takaluukku lukittuu automaattisesti, 
kun luukku on avattu ja suljettu.

僅 Varoitusvilkut eiv쌹t vilku, jos jokin 
ovista (tai konepelti/takaluukku) on 
j쌹쌹nyt auki.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 avaimia autoon

Lapsien j쌹tt쌹minen valvomatta 
autoon avaimien kanssa on vaaral-
lista, vaikka auto ei olisi ACC- tai ON-
asennossa.
Ilman valvontaa olevat lapset voivat 
laittaa avaimen virtalukkoon tai pai-
naa MOOTTORIN START/STOP -pai-
niketta ja k쌹ytt쌹쌹 s쌹hk쎨toimisia 
ikkunoita tai muita ohjauslaitteita tai 
jopa saada auton liikkeelle, josta voi 

ONQ5031065L
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Avaimet

aiheutua VAKAVIA RUUMIINVAM-
MOJA TAI JOPA KUOLEMA. 쉁l쌹 kos-
kaan j쌹t쌹 avaimiasi autoon moottorin 
k쌹ydess쌹, jos autossa on lapsia.

僅 Suosittelemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n valtuute-
tun Kia-huollon tai huollon yhteisty쎨-
kumppanin k쌹ytt쌹mi쌹 varaosia. Mik쌹li 
k쌹yt쎨ss쌹 on tarvikeavain, virtalukko ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 palaudu ON-asentoon 
START-asentoon k쌹쌹nt쌹misen j쌹l-
keen. Jos n쌹in k쌹y, k쌹ynnistin jatkaa 
toimintaa aiheuttaen vahinkoa k쌹yn-
nistinmoottorille tai johdoissa jopa 
tulipaloja liiallisen j쌹nnitteen johdosta.

HUOMIO
쉁l쌹 taita avainta painamatta vapautus-
painiketta. T쌹m쌹 voi vahingoittaa 
avainta.

HUOMAUTUS
僅 Pid쌹 쌹lyavain kaukana vedest쌹, 

muista nesteist쌹 ja avotulesta. Jos 
kauko-ohjainavain kastuu (esim. juo-
mapullon kaatuessa tai m쌹r쌹ss쌹 s쌹ily-
tystilassa) tai jos se kuumenee, 
avaimen elektroninen piiri voi vaurioi-
tua. T쌹m쌹 mit쌹t쎨i kauko-ohjainavai-
men takuun.

僅 V쌹lt쌹 kauko-ohjainavaimen pudotta-
mista tai heitt쌹mist쌹.

僅 Suojaa kauko-ohjainavainta 쌹쌹ril쌹m-
p쎨tiloilta.

僅 Jos kauko-ohjainavain ei toimi oikein, 
voit avata ja lukita ovet mekaanisella 
avaimella. Jos sinulla on ongelmia 
kauko-ohjainavaimen k쌹yt쎨ss쌹, suo-
sittelemme ottamaan yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

僅 Jos kauko-ohjainavain on l쌹hell쌹 
matka- tai 쌹lypuhelinta, puhelimen 

normaali toiminta voi h쌹irit쌹 l쌹hetti-
men signaalia. N쌹in voi k쌹yd쌹 varsin-
kin silloin, kun puhelin on toiminnassa, 
eli k쌹ynniss쌹 on puhelu tai puheli-
mella l쌹hetet쌹쌹n tai vastaanotetaan 
tekstiviestej쌹 tai s쌹hk쎨postiviestej쌹.

僅 쉁l쌹 pid쌹 쌹lyavainta ja matkapuhelinta 
samassa taskussa ja pid쌹 ne riitt쌹v쌹n 
et쌹isyyden p쌹쌹ss쌹 toisistaan.

쉁lyavaimen k쌹ytt쌹minen (jos 
varusteena)

1 Lukituspainike
2 Lukituksen avauspainike
3 Takaluukun lukitus-/avauspainike (jos 

varusteena)
4 Et쌹k쌹ynnistyspainike (jos varusteena)
5 Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen (eteenp쌹in) 

painike (jos varusteena)
6 Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen (taaksep쌹in) 

painike (jos varusteena)

ONQ5041321L
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Toiminta
僅 Paina vastaavaa painiketta.

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti
僅 Avain on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, esi-

merkiksi radioasemaa tai lentokent-
t쌹쌹, joka h쌹iritsee kauko-
ohjainavaimen normaalia toimintaa.

僅 쉁lyavaimen l쌹hell쌹 on radio- tai mat-
kapuhelin.

僅 Toisen auton 쌹lyavainta k쌹ytet쌹쌹n 
autosi l쌹hell쌹.

TIEDOTUS
僅 Kun avaimen lukitus-/avauspaini-

ketta on painettu, h쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹-
v쌹t.

僅 Jos mit쌹쌹n ovea ei avata 30 sekunnin 
kuluessa lukituksen avauspainikkeen 
(2) painamisesta, ovet lukkiutuvat 
uudelleen automaattisesti.

僅 Pid쌹 takaluukun lukitus-/avauspaini-
ketta (3) painettuna lukitaksesi taka-
luukun tai avataksesi sen lukituksen 
(riippuen auton varustelusta). Taka-
luukku lukittuu automaattisesti, kun 
luukku on avattu ja suljettu.

僅 Varoitusvilkut eiv쌹t vilku, jos jokin 
ovista (tai konepelti/takaluukku) on 
j쌹쌹nyt auki.

HUOMAUTUS
僅 Jos 쌹lyavain katoaa, et voi k쌹ynnist쌹쌹 

autoa. Tarpeen vaatiessa hinaa autoa 
ja ota yhteys ammattihuoltoon. Suo-
sittelemme ottamaan yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

僅 Autoa varten voidaan rekister쎨id쌹 
enint쌹쌹n kaksi 쌹lyavainta. Jos kado-
tat 쌹lyavaimen, suosittelemme otta-
maan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-
huoltoon tai huollon yhteisty쎨kump-
paniin.

僅 Jos 쌹lyavain ei toimi oikein, avaa ja 
lukitse ovet mekaanisella avaimella. 
Jos sinulla on ongelmia 쌹lyavaimen 
k쌹yt쎨ss쌹, suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨kump-
paniin.

Auton k쌹ynnist쌹minen kauko-
k쌹ynnistyksell쌹 (jos varusteena)

Toiminta
1. Lukitse ovet painamalla lukituspaini-

ketta (1) enint쌹쌹n 10 m et쌹isyydell쌹 
autosta.

2. Pid쌹 kaukok쌹ynnistyspainiketta (4) 
painettuna yli 2 sekunnin ajan 4 
sekunnin sis쌹ll쌹 ovien lukitsemisesta.

3. Paina kaukok쌹ynnistyspainiketta (4) 
uudelleen sammuttaaksesi moottorin.

TIEDOTUS
Jos auton mihink쌹쌹n toimenpiteisiin 
auton k쌹ytt쌹miseksi/ajamiseksi ei ryh-
dyt쌹, auto sammuu 10 minuuttia kauko-
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen.

Auton pys쌹k쎨iminen et쌹k쌹yt쎨ll쌹 
(jos varusteena)

Toiminta
1. Paina 쌹lyavaimen kaukok쌹ynnistyk-

sen pys쌹k쎨intiavustimen (eteenp쌹in) 
painiketta (5) siirt쌹쌹ksesi autoa eteen-
p쌹in.
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2. Paina 쌹lyavaimen kaukok쌹ynnistyk-
sen pys쌹k쎨intiavustimen (taaksep쌹in) 
painiketta (6) siirt쌹쌹ksesi autoa taak-
sep쌹in.

TIEDOTUS
Katso lis쌹tietoja kohdasta “Et쌹pys쌹k쎨in-
tiavustin (RSPA) (jos varusteena)“ sivulla 
6-157.

Mekaanisen avaimen poistaminen 
쌹lyavaimesta

1 Kieleke
2 Mekaaninen avain

Toiminta
1. Pid쌹 kielekett쌹 (1) painettuna.
2. Ved쌹 mekaaninen avain (2) ulos.

Avaimen pariston vaihtaminen

Toiminta
1. Kampea avaimen kansi varovasti auki.
2. Vaihda vanha paristo uuteen.

VAROITUS
T쉁SS쉁 TUOTTEESSA ON NAPPIPA-
RISTO
Jos litium-nappiparisto nielaistaan, siit쌹 
voi 2 tunnin sis쌹ll쌹 aiheutua vakavia tai 
jopa kuolemaan johtavia vammoja.
Pid쌹 akut poissa lasten ulottuvilta.
Jos ep쌹ilet, ett쌹 paristoja on nielty tai 
joutunut johonkin ruuminaukkoon, 
hakeudu v쌹litt쎨m쌹sti l쌹쌹k쌹riin.

TIEDOTUS
Paristo on mallia CR2032 (3 V).

VAROITUS
Lapsien j쌹tt쌹minen valvomatta autoon 
avaimien kanssa on vaarallista, vaikka 
auto ei olisi ACC- tai ON-asennossa.
Ilman valvontaa olevat lapset voivat lait-
taa mekaanisen avaimen virtalukkoon 
tai painaa MOOTTORIN START/STOP -
painiketta ja k쌹ytt쌹쌹 s쌹hk쎨toimisia ikku-
noita tai muita ohjauslaitteita tai jopa 
saada auton liikkeelle, josta voi aiheutua 
VAKAVIA RUUMIINVAMMOJA TAI JOPA 
KUOLEMA.
쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 avaimiasi autoon moot-
torin k쌹ydess쌹, jos autossa on lapsia.

OCV041004L

OCV041005L
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HUOMIO
僅 Kauko-ohjainavain tai 쌹lyavain on 

suunniteltu toimimaan h쌹iri쎨tt쎨m쌹sti 
vuosia. Siin쌹 voi kuitenkin esiinty쌹 toi-
mintah쌹iri쎨t쌹, jos se on altistettu kos-
teudelle tai staattiselle s쌹hk쎨lle. Jos 
olet ep쌹varma pariston vaihtamisesta, 
suosittelemme ottamaan yhteytt쌹 val-
tuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n tai 
huollon yhteisty쎨kumppaniin.

僅 V쌹쌹r쌹n pariston k쌹ytt쌹minen voi 
aiheuttaa kauko-ohjainavaimessa tai 
쌹lyavaimessa toimintah쌹iri쎨it쌹. Var-
mista, ett쌹 k쌹yt쌹t oikeaa paristoa.

僅 Vaurioitumisen v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 anna 
kauko-ohjainavaimen tai 쌹lyavaimen 
pudota tai altistua vedelle, kuumuu-
delle tai suoralle auringonvalolle.

僅V쌹쌹rin h쌹vitetty akku voi 
olla ymp쌹rist쎨lle ja tervey-
delle haitallinen. Akku on 
h쌹vitett쌹v쌹 paikallisten 

lakien ja m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti.

Murtoh쌹lytinj쌹rjestelm쌹

Viritetty tila

Toiminta
1. Lukitse ovet painamalla avaimen tai 

ovenkahvan lukituspainiketta.
2. H쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t kerran sen mer-

kiksi, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 on viritetty.
3. 쉁쌹nimerkki kuuluu noin 3 sekunnin 

ajan, jos jokin ovi j쌹쌹 auki.

Toiminnan edellytykset
僅 Ovien sulkemisesta ja lukituksesta on 

30 sekuntia.
僅 Mekaaninen avain poistetaan virtalu-

kosta.
僅 MOOTTORIN START/STOP-painike 

on OFF-asennossa.

Ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus 
(UIP) (jos varusteena)
Ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus antaa 
h쌹lytyksen, kun matkustamossa havai-
taan liikett쌹 auton lukitsemisen j쌹lkeen.

Toiminta
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨lt쌹 Settings (Asetukset) → Vehicle 
(Auto) → Convenience (Mukavuus) → 
Advanced anti-theft (Kehittynyt var-
kaudenesto).

Jos j쌹rjestelm쌹 laukeaa, se 
antaa h쌹lytys쌹쌹nimerkin 
ja h쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t. 
J쌹rjestelm쌹 toimii 3 tilassa.
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Murtoh쌹lytinj쌹rjestelm쌹

Murtoh쌹lytystila

Toiminta
1. 쉁쌹nimerkki kuuluu.
2. H쌹t쌹vilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30 

sekunnin ajan.
3. Avaa ovien lukitus avaimella kytke쌹k-

sesi j쌹rjestelm쌹n pois p쌹쌹lt쌹.

Toiminnan edellytykset
僅 Kun ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus 

(UIP) on pois p쌹쌹lt쌹:
- Etu- tai takaovi avataan k쌹ytt쌹-

m쌹tt쌹 쌹lyavainta (tai kauko-ohjai-
navainta).

- Takaluukku avataan k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 
쌹lyavainta (tai kauko-ohjaina-
vainta).

- Konepelti avataan.
僅 Kun ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus 

(UIP) on p쌹쌹ll쌹:
- Matkustaja liikkuu auton sis쌹ll쌹.
- Auto kallistetaan tiettyyn kulmaan.
- Etu- tai takaovi avataan k쌹ytt쌹-

m쌹tt쌹 쌹lyavainta (tai kauko-ohjai-
navainta).

- Takaluukku avataan k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 
쌹lyavainta (tai kauko-ohjaina-
vainta).

- Konepelti suljetaan.

Viritys poistettu -tila

Toiminta
1. H쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t kaksi kertaa, 

kun kaikkien ovien lukitus on avattu.
2. Jos jotakin ovea (tai takaluukkua) ei 

avata 30 sekunnin sis쌹ll쌹 ovien luki-
tuksen avauspainikkeen painamisen 
j쌹lkeen, j쌹rjestelm쌹 virittyy takaisin 
toimintaan.

Toiminnan edellytykset
僅 Ovilukituksen avauspainiketta paine-

taan.
僅 Moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Auto on ON-asennossa yli noin 30 

sekunnin ajan. (Kauko-ohjainavain)
僅 Oven ulkokahvan painiketta paine-

taan. (쉁lyavain)

HUOMIO
僅 쉁l쌹 yrit쌹 tehd쌹 j쌹rjestelm쌹쌹n muutok-

sia 쌹l쌹k쌹 lis쌹쌹 siihen muita laitteita. 
T쌹st쌹 voi aiheutua s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n 
ongelmia, jotka voivat jopa est쌹쌹 
auton toiminnan.

僅 쉁l쌹 vaihda, muuntele tai s쌹쌹d쌹 murto-
h쌹lytinj쌹rjestelm쌹쌹, sill쌹 t쌹m쌹 voi 
aiheuttaa j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri-
쎨it쌹. Huollata j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
Valmistajan takuu ei korvaa v쌹쌹rin 
tehtyjen muutosten tai s쌹쌹t쎨jen 
aiheuttamien toimintah쌹iri쎨iden kor-
jausta.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 tehd쌹 j쌹rjestelm쌹쌹n muutok-
sia 쌹l쌹k쌹 lis쌹쌹 siihen muita laitteita. 
T쌹st쌹 voi aiheutua s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n 
ongelmia, jotka voivat jopa est쌹쌹 
auton toiminnan.

僅 쉁l쌹 kytke ultra쌹쌹nitoimista murtosuo-
jausta p쌹쌹lle, jos auto saattaa kallistua 
ulkoisten olosuhteiden vuoksi (esi-
merkiksi lauttamatkalla tai pys쌹k쎨inti-
hallissa), sill쌹 sireeni saattaa turhaan 
kytkeyty쌹 p쌹쌹lle.

僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat ovat sul-
jettuina, kun j쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa. Muussa tapauksessa 
ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus voi 
tunnistaa esimerkiksi tuulen tai auton 
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sis쌹쌹n lent쌹neen perhosen aiheutta-
man liikkeen ja aktivoida sireenin.

僅 Jos auton sis쌹쌹n on lastattu laatikoita 
korkeaan pinoon, ultra쌹쌹nitoiminen 
murtosuojaus ei ehk쌹 havaitse liikett쌹 
niiden takaa. My쎨s pinosta mahdolli-
sesti putoavat laatikot voivat aktivoida 
sireenin.

僅 Jos ultra쌹쌹nitoimisen murtosuojaus-
j쌹rjestelm쌹n p쌹쌹lle kertyy jotain 
ainetta, kuten kosmeettista ainetta, 
suihketyyppist쌹 ilmanraikastusai-
netta tai suihketyyppist쌹 ikkunanpe-
sunestett쌹, anturi ei ehk쌹 toimi 
normaalisti.

HUOMAUTUS
僅 Ultra쌹쌹nitoiminen murtosuojaus on 

ON-asennossa aina kun auto k쌹ynnis-
tet쌹쌹n.

僅 V쌹lt쌹 yritt쌹m쌹st쌹 k쌹ynnist쌹쌹 mootto-
ria, kun h쌹lytin on kytkeytynyt. Auton 
k쌹ynnistysmoottori on poistettu k쌹y-
t쎨st쌹 murtoh쌹lytintilassa.

僅 Jos j쌹rjestelm쌹n viritystilaa ei ole pois-
tettu kauko-ohjainavaimella, aseta 
mekaaninen avain virtalukkoon, 
k쌹쌹nn쌹 lukko ON-asentoon ja odota 
30 sekuntia. T쌹m쌹n j쌹lkeen viritystila 
poistuu.

Ajonestolaite
Ajonestolaite v쌹hent쌹쌹 auton luvatto-
man k쌹yt쎨n riski쌹.
Se koostuu virta-avaimen pienest쌹 tran-
sponderista ja auton sis쌹lle asenne-
tuista elektronisista komponenteista. Se 
tarkistaa, onko virta-avain kelpaava.
Jos avain kelpaa, moottori k쌹ynnistyy. 
Jos avain ei kelpaa, moottori ei k쌹yn-
nisty.

Kauko-ohjainavaimella varuste-
tut autot

Toiminta
1. Poista ajonestoj쌹rjestelm쌹 k쌹yt쎨st쌹 

ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 mekaaninen avain virta-
lukkoon ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 se ON-asen-
toon.

2. Aktivoi ajonestoj쌹rjestelm쌹 k쌹쌹nt쌹-
m쌹ll쌹 mekaaninen avain OFF-asen-
toon.

3. Ajonestoj쌹rjestelm쌹 aktivoituu auto-
maattisesti. Ilman hyv쌹ksytt쌹v쌹쌹 
kauko-ohjainavainta auto ei k쌹yn-
nisty.

쉁lyavaimella varustetut autot (jos 
varusteena)

Toiminta
1. Poista k쌹ynnistyksenestoj쌹rjestelm쌹 

k쌹yt쎨st쌹 painamalla MOOTTORIN 
START/STOP -painike ON-asentoon.

2. Aktivoi k쌹ynnistyksenestoj쌹rjestelm쌹 
painamalla MOOTTORIN START/
STOP -painike OFF-asentoon.

3. Ajonestoj쌹rjestelm쌹 aktivoituu auto-
maattisesti. Ilman kelpaavaa 쌹ly-
avainta auto ei k쌹ynnisty.
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Ajonestolaite

VAROITUS
Est쌹쌹ksesi auton varastamisen 쌹l쌹 j쌹t쌹 
vara-avaimia autoon. Ajonestolaitteen 
salasana on asiakaskohtainen ja se tulee 
pit쌹쌹 salassa. 쉁l쌹 j쌹t쌹 t쌹t쌹 numeroa 
mihink쌹쌹n autossasi.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 aseta metalliesineit쌹 virtalukon tai 

moottorin START/STOP-painikkeen 
l쌹heisyyteen. Metalliesineet saattavat 
h쌹irit쌹 transponderin signaalia ja 
est쌹쌹 auton k쌹ynnistymisen.

僅 Avaimen transponderi on t쌹rke쌹 osaa 
ajonestoj쌹rjestelm쌹쌹. Se on suunni-
teltu kest쌹m쌹쌹n vuosia ilman h쌹iri-
쎨it쌹. Kuitenkin sinun tulee k쌹sitell쌹 
sit쌹 huolellisesti ja v쌹ltt쌹쌹 sen altistu-
mista kosteudelle tai staattiselle s쌹h-
k쎨lle. Muutoin ajonestoj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti.

僅 쉁l쌹 vaihda, muuntele tai s쌹쌹d쌹 ajo-
nestolaitetta, sill쌹 t쌹m쌹 voi aiheuttaa 
laitteen toimintah쌹iri쎨it쌹. Huollata j쌹r-
jestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa ammatti-
huoltoliikkeess쌹. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Valmistajan antama takuu ei korvaa 
v쌹쌹rin tehtyjen muutosten tai s쌹쌹t쎨-
jen aiheuttamien toimintah쌹iri쎨iden 
korjausta.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 tehd쌹 j쌹rjestelm쌹쌹n muutok-
sia 쌹l쌹k쌹 lis쌹쌹 siihen muita laitteita. 
T쌹st쌹 voi aiheutua s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n 
ongelmia, jotka voivat jopa est쌹쌹 
auton toiminnan.

HUOMAUTUS
僅 쉁l쌹 pid쌹 muita ajonestoj쌹rjestelm쌹ll쌹 

varustetun auton avaimia l쌹hell쌹, kun 
k쌹ynnist쌹t auton. Muussa tapauk-
sessa moottori ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 k쌹yn-
nisty tai saattaa sammua heti 
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen. Pid쌹 jokainen 
avain erill쌹쌹n toisistaan v쌹ltty쌹ksesi 
k쌹ynnistysh쌹iri쎨ilt쌹.

僅 Jos tarvitset lis쌹avaimia tai kadotat 
avaimesi, suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-huoltoon 
tai huollon yhteisty쎨kumppaniin.

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 12  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



13

5

5

Auton ominaisuudet Ovilukot

Ovilukot
Ovilukot auton ulkopuolella
Lukitseminen/avaaminen 쌹lyavai-
mella

Toiminta
1. Paina etuoven kahvan painiketta (kul-

jettajan puoli).
2. H쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t ja merkki쌹쌹ni 

kuuluu.
僅 Lukitseminen: Kerran
僅 Lukituksen avaaminen: Kaksi ker-

taa

Toiminnan edellytykset
僅 Kaikki ovet ovat kiinni
僅 쉁lyavain havaitaan 0,7–1 metrin et쌹i-

syydell쌹

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi asianmukaisesti
僅 쉁lyavain on auton sis쌹ll쌹.
僅 Auto on ACC- tai ON-asennossa.
僅 Ovet (paitsi takaluukku) avataan.

HUOMIO
Kun poistut 쌹lyavaimella varustetusta 
autosta, muista sulkea kaikki ovet (my쎨s 
konepelti ja takaluukku) ja tarkista luki-
tus painamalla etuoven kahvan paini-
ketta. Jos painike ei ole painettuna, ovien 
lukitus on auki.

HUOMAUTUS
僅 Jos mit쌹쌹n ovea ei avata 30 sekunnin 

kuluessa painikkeen painamisesta, 
ovet lukkiutuvat uudelleen automaat-
tisesti.

僅 Voit tarkistaa kuljettajan etuoven 
ulkokahvasta vet쌹m쌹ll쌹, onko ovi 
lukossa vai ei.

僅 Varmista, ett쌹 ovet sulkeutuvat kun-
nolla.

僅 Jos ovi lukitaan ja avataan useita ker-
toja per쌹kk쌹in joko auton avaimella 
tai lukituspainikkeella, j쌹rjestelm쌹n 
toiminta saattaa keskeyty쌹 v쌹liaikai-
sesti virtapiirin ja komponenttien suo-
jaamiseksi.

僅 Aseta aina MOOTTORIN START/STOP 
-painike OFF-asentoon, kytke seison-
tajarru, sulje kaikki ikkunat ja lukitse 
kaikki ovet, kun poistut autosta.

僅 Jos peilien/valojen vastaanottotoi-
minto on valittuna, ulkotaustapeilit 
aukeavat automaattisesti, kun ovien 
lukitus avataan.

Rajoitukset
僅 쉁lyavain havaitaan 0,7–1 metrin et쌹i-

syydell쌹.

Lukitseminen/avaaminen mekaa-
nisella avaimella

1 Kieleke
2 Kansi

ONQ5031074

ONQ5031007_2
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Ovilukot

Toiminta
1. Ved쌹 kuljettajan oven sis쌹kahvaa ja 

pid쌹 sit쌹 paikallaan.
2. Aseta avain kielekkeeseen (1).
3. Nosta kantta (2).
4. K쌹쌹nn쌹 avainta.

僅 Lukitseminen: Vasen
僅 Lukituksen avaaminen: Oikea

VAROITUS
僅 Jos et sulje ovea huolellisesti, ovi saat-

taa aueta uudelleen.
僅 Varo, ettei kenenk쌹쌹n k쌹si tai muu 

ruumiinosa j쌹쌹 oven v쌹liin sit쌹 sulkies-
sasi.

僅 Jos matkustajien on oltava pitk쌹쌹n 
autossa, kun ulkona on eritt쌹in kuuma 
tai kylm쌹, heille voi aiheutua vammoja 
tai jopa hengenvaara. 쉁l쌹 lukitse 
autoa ulkopuolelta, kun joku on 
autossa.

HUOMIO
쉁l쌹 sulje ja avaa ovia useita kertoja 
per쌹kk쌹in tai k쌹yt쌹 liiallista voimaa oven 
sulkemiseksi sen sulkeutuessa.

HUOMAUTUS
僅 Kun lukitset ovea mekaanisella avai-

mella, huomioi, ett쌹 vain kuljettajan 
ovi voidaan lukita/avata.

僅 Lukitse kaikki ovet k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 auton 
sis쌹puolella olevaa keskuslukituskyt-
kint쌹. Avaa ovi sis쌹kahvaa k쌹ytt쌹en, 
sulje sitten ovi aja lukitse kuljettajan 
ovi mekaanisella avaimella.

僅 Katso lis쌹tietoja auton sis쌹puolelta 
teht쌹v쌹st쌹 lukituksesta kohdasta 
“Ovilukot auton sis쌹puolella“ sivulla 5-
14.

僅 Varo ettet naarmuta kantta poistaes-
sasi sit쌹.

僅 Kun avaimen kansi j쌹쌹tyy, eik쌹 aukea, 
napauta sit쌹 kevyesti tai l쌹mmit쌹 sit쌹 
ep쌹suorasti (esim. k쌹siss쌹si).

僅 쉁l쌹 kohdista oveen ja ovenkahvaan 
liiallista voimaa. Se voi vaurioitua.

僅 Jos ovi lukitaan ja avataan useita ker-
toja per쌹kk쌹in joko auton avaimella 
tai lukituspainikkeella, j쌹rjestelm쌹n 
toiminta saattaa keskeyty쌹 v쌹liaikai-
sesti virtapiirin ja komponenttien suo-
jaamiseksi.

Ovilukot auton sis쌹puolella
Lukituksen avaaminen oven sis쌹-
kahvaa k쌹ytt쌹en

Toiminta
1. Etuovi

Jos oven sis쌹kahvasta vedet쌹쌹n ker-
ran ovien ollessa lukittuna, lukitus 
aukeaa ja ovi avautuu.

2. Takaovi
Jos oven sis쌹kahvasta vedet쌹쌹n ker-
ran ovien ollessa lukittuna, lukitus 
aukeaa. Jos oven sis쌹kahvasta vede-
t쌹쌹n uudelleen, ovi aukeaa.

ONQ5031008

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 14  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



15

5

5

Auton ominaisuudet Ovilukot

VAROITUS
僅 Jos keskuslukituksen toiminta pett쌹쌹 

ollessasi auton sis쌹ll쌹, kokeile yht쌹 tai 
useampaa seuraavista menetelmist쌹 
p쌹쌹st쌹ksesi ulos:
- Paina ovilukon avaustoimintoa tois-

tuvasti (sek쌹 elektronista ett쌹 k쌹sin 
toimivaa) samalla, kun ved쌹t oven 
kahvasta.

- Kokeile muita ovilukkoja ja niiden 
kahvoja edess쌹 ja takana.

- Laske etuikkuna ja avaa ovilukko 
ulkopuolelta k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 avainta.

- Siirry tavaratilaan ja avaa taka-
luukku.

僅 쉁l쌹 ved쌹 kuljettajan (tai etumatkusta-
jan) oven sis쌹kahvasta auton liikku-
essa.

Lukitseminen / lukituksen avaa-
minen keskuslukituksen katkaisi-
jalla

1 Ovien lukituspainike
2 Ovien avauspainike
3 Oven merkkivalo

Toiminta
僅 Paina vastaavaa painiketta.

- Kytkin (1): Lukitse
- Kytkin (2): Avaa lukitus

TIEDOTUS
僅 Kun kaikki auton ovet on lukittu, kul-

jettajan ja matkustajan oven merkki-
valo (3) syttyy. Jos jokin ovi on 
lukitsematta, se sammuu.

僅 Jos avain on autossa (tai 쌹lyavain on 
matkustamossa) ja mik쌹 tahansa ovi 
on avattuna, ovet eiv쌹t lukkiudu, 
vaikka keskuslukituksen katkaisijaa 
painettaisiin.

VAROITUS
僅 Ovien tulisi olla aina hyvin suljettuina 

ja lukittuna, kun auto liikkuu, jotta v쌹l-
tytt쌹isiin ovien tahattomilta aukeami-
silta. Lukitut ovet pit쌹v쌹t my쎨s mah-
dolliset tunkeilijat ulkopuolella, kun 
auton vauhti on hidas tai auto on 
pys쌹htynyt.

僅 Ole varovainen ovia avatessasi: varo 
autoja, moottoripy쎨ri쌹, polkupy쎨ri쌹 ja 
jalankulkijoita, jotka l쌹hestyv쌹t autoa 
oven puolelta. Oven avaaminen voi 
aiheuttaa vahinkoja tai vammoja, jos 
joku t쎨rm쌹쌹 oveen.

僅 Auton j쌹tt쌹minen lukitsematta tarjoaa 
p쌹쌹syn varkaille tai rikollisille, jotka 
tunkeutuvat autoosi ollessasi poissa 
aiheuttaen vahinkoa sinulle tai muille. 
Poista aina virta-avain autosta, kytke 
seisontajarru, sulje kaikki ikkunat ja 
lukitse kaikki ovet, kun poistut autosta.

僅 L쌹mp쎨tila suljetun auton sis쌹ll쌹 voi 
nousta eritt쌹in korkeaksi, jolloin mat-
kustamoon mahdollisesti loukkuun 
j쌹쌹neiden lasten tai el쌹inten terveys ja 
henki vaarantuu. Lapsille saattaa 
aiheutua vammoja tai vaaratilanne hei-
d쌹n k쌹ytt쌹ess쌹쌹n auton toimintoja tai 
sivullisen tunkeutuessa autoon. 쉁l쌹 
koskaan j쌹t쌹 lapsia tai el쌹imi쌹 autoon 
ilman valvontaa.

ONQ5031009_2
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Ovilukot

Oven lukitustoiminnot
Autossasi on toimintoja, jotka lukitsevat 
tai avaavat sen automaattisesti mittaris-
tosta tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 
valitsemiesi asetusten perusteella.

Auto lock enable on speed (Auto-
maattinen lukitus ajonopeuden 
mukaan)
Kun t쌹m쌹 toiminto on asetettu mittaris-
ton tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, 
kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun 
ajonopeus ylitt쌹쌹 15 km/h.

Auto lock enable on shift (Auto-
maattinen lukitus vaihteenvaih-
don yhteydess쌹)
Kun t쌹m쌹 toiminto on asetettu mittaris-
ton tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, 
kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun 
vaihde siirret쌹쌹n P-asennosta moottorin 
ollessa k쌹ynniss쌹.

Auto unlock on shift to P (Auto-
maattinen lukituksen avaus vaih-
dettaessa P-asentoon)
Kun t쌹m쌹 toiminto on asetettu mittaris-
ton tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, 
kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun 
vaihde siirret쌹쌹n P-asennosta moottorin 
ollessa k쌹ynniss쌹.

Auto unlock on vehicle off (Auto-
maattinen lukituksen avaus, kun 
auto sammutetaan)
Kun t쌹m쌹 toiminto on asetettu mittaris-
ton tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, 
kaikkien ovien lukitus avataan auto-
maattisesti, kun auto sammutetaan.

Impact sensing door unlock sys-
tem (Ovien lukituksen avaus t쎨r-
m쌹ystilanteessa)
Kaikkien ovien lukitukset avataan auto-
maattisesti, jos t쎨rm쌹ys aiheuttaa turva-
tyynyjen laukeamisen.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella (jos 
varusteena)
Ovet lukittuvat automaattisesti, kun 
ajonopeus ylitt쌹쌹 15 km/h.

Turvalukot (jos varusteena)
Joissain autoissa on varusteena turvalu-
kitustoiminto. Turvalukitustoiminto est쌹쌹 
ovien avaamisen sek쌹 auton sis쌹- ett쌹 
ulkopuolelta sen j쌹lkeen, kun turvaluki-
tukset on kytketty. T쌹ll쌹 lis쌹toimenpi-
teell쌹 voidaan parantaa auton suojausta.
Lukitaksesi auton k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 turvaluki-
tustoimintoa, ovet on lukittava k쌹ytt쌹-
m쌹ll쌹 쌹lyavainta. Auton lukituksen 
avaamiseen on k쌹ytett쌹v쌹 uudelleen 
쌹lyavainta.

Additional unlock safety feature 
air bag deployment (Ovien luki-
tuksen avaus turvatyynyn laue-
tessa)
Kun t쌹m쌹 toiminto on asetettu mittaris-
ton tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, 
kaikkien ovien lukitus avataan auto-
maattisesti, kun auto sammutetaan.

Manuaalinen oven lukituskytkin

ONQ5EP031002L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 16  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



17

5

5

Auton ominaisuudet Ovilukot

Toiminta
1. Avaa ovi.
2. Ty쎨nn쌹 mekaaninen avain sis쌹쌹n.
3. K쌹쌹nn쌹 avain lukitusasentoon.
4. Sulje ovi huolellisesti.

Toiminnan edellytykset
僅 S쌹hk쎨inen ovien lukituskytkin ei toimi.

HUOMAUTUS
Jos s쌹hk쎨inen ovien lukituskytkin ei 
toimi (esim. jos auton akku on tyhjenty-
nyt) ja takaluukku on suljettu, et voi 
avata takaluukkua ennen kuin virta on 
kytketty.

Takaovien lukot
Takaovien lapsilukko

Toiminta
1. Ty쎨nn쌹 mekaaninen avain sis쌹쌹n.
2. K쌹쌹nn쌹 lapsilukko lukitusasentoon (1).
3. Kun kytket lapsilukon pois p쌹쌹lt쌹, 

takaovi aukeaa sis쌹puolelta normaa-
listi.

4. Avaa takaovi vet쌹m쌹ll쌹 oven ulkokah-
vasta (2).

VAROITUS
僅 Jos lapsi pystyy avaamaan takaoven 

auton liikkuessa, h쌹n saattaa pudota, 
jolloin seuraukset voivat olla kohtalok-
kaita. Jotta lapset eiv쌹t voisi avata 
takaovia matkustamosta, takaovien 
lapsilukkoja tulisi k쌹ytt쌹쌹 aina, kun 
lasta kuljetetaan autossa.

僅 J쌹rjestelm쌹 ei voi havaita kaikkia 
auton ovia l쌹hestyvi쌹 kohteita.

僅 Kuljettaja ja matkustajat ovat vas-
tuussa onnettomuuksista, joita varo-
maton autosta poistuminen 
mahdollisesti aiheuttaa. Tarkista 
ennen autosta poistumista, ettei auton 
ymp쌹rill쌹 ole esteit쌹.

Takamatkustajavaroitin (ROA)
Takamatkustajavaroittimen (ROA) tar-
koituksena on auttaa est쌹m쌹쌹n kuljetta-
jan poistuminen autosta, kun 
takaistuimella on matkustaja.

Toiminta
僅 Valitse asetusvalikosta Convenience 

(Mukavuus) → Rear Occupant Alert 
(Takamatkustajavaroitin).

ONQ5EP031003L _2
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Kuljettajan istuimen asentomuisti

Varoituksen toiminta

A: Check rear seats (Tarkista takaistui-
met)
Kun sammutat auton ja avaat kuljettajan 
oven takaoven tai takaluukun avaami-
sen ja sulkemisen j쌹lkeen, varoitusviesti 
tulee mittaristoon.

VAROITUS
Takamatkustajavaroitin kehottaa kuljet-
tajaa tarkistamaan takaistuimet, mutta 
se ei tunnista, onko takaistuimilla mat-
kustaja tai muu kohde. Muista aina tar-
kistaa takaistuimet ennen kuin poistut 
autosta.

HUOMIO
Ovien avaamis- ja sulkemishistoria alus-
tetaan, kun kuljettaja sammuttaa moot-
torin ja lukitsee auton oven. Vaikka 
takaovea ei avata uudelleen, h쌹lytys 
saatetaan antaa, jos aikaisempaa histo-
riaa ei alusteta. Jos kuljettaja ei esimer-
kiksi lukitse auton ovea ja avaa oven 
autosta poistuakseen 쌹쌹nimerkin anta-
misen j쌹lkeen, h쌹lytys saatetaan antaa.

Kuljettajan istuimen asento-
muisti (jos varusteena)
Istuinasennon asettaminen

Toiminta
1. S쌹쌹d쌹 seuraava asento:

僅 Kuljettajan istuimen asento
2. Paina t쌹m쌹n j쌹lkeen painiketta 1 tai 2.

僅 Pid쌹 painettuna noin 1 sekunnin 
ajan.

僅 쉁쌹nimerkki kuuluu kaksi kertaa.

TIEDOTUS
Auton tulee olla ON-asennossa t쌹m쌹n 
toiminnon k쌹ytt쌹miseksi.

Istuinasennon hakeminen muis-
tista

Toiminta
1. Paina painiketta 1 tai 2.

僅 쉁쌹nimerkki kuuluu kerran
2. T쌹m쌹n j쌹lkeen tallennettu asento s쌹쌹-

det쌹쌹n.

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi asianmukaisesti
僅 Ajonopeus ylitt쌹쌹 3 km/h.

ONQ5EP041307L
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Kuljettajan istuinasennon muis-
tin alustaminen

Toiminta
1. Kun auto on ON-asennossa.
2. Siirr쌹 kuljettajan istuin niin eteen kuin 

mahdollista.
3. Siirr쌹 selk쌹noja t쌹ysin yl쌹asentoon.
4. Paina t쌹m쌹n j쌹lkeen ”1”-painiketta ja 

istuimen eteenp쌹in siirron kytkint쌹 
yht쌹 aikaa noin 2 sekunnin ajan.

Alustus
1. Avaa kuljettajan ovi.
2. Istuin ja selk쌹noja liikkuvat taakse-

p쌹in.
僅 쉁쌹nimerkki kuuluu jatkuvasti.

3. Istuin ja selk쌹noja siirtyv쌹t keskiasen-
toon.
僅 쉁쌹nimerkki lakkaa.

Istuimen mukavuustoiminto

Toiminnan edellytykset
僅 Kuljettajan istuin liikkuu taaksep쌹in, 

kun:
- Auto on OFF-asennossa
- Kuljettajan ovi avataan

僅 Kuljettajan istuin liikkuu eteenp쌹in, 
kun:
- Auto on ACC- tai ON-asennossa
- Kuljettajan ovi suljetaan, kun avain 

on mukanasi.

TIEDOTUS
Voit ottaa istuimen mukavuustoiminnon 
k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa sen k쌹yt쎨st쌹 asetus-
valikosta.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 kuljettajan istuimen 
asentomuistij쌹rjestelm쌹쌹 ajon aikana. 
Saatat menett쌹쌹 auton hallinnan ja jou-
tua onnettomuuteen, josta voi aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja.

HUOMAUTUS
僅 Jos akku irrotetaan, muistiasetukset 

pyyhit쌹쌹n.
僅 Jos kuljettajan istuimen asentomuisti 

ei toimi normaalisti, suosittelemme, 
ett쌹 tarkistutat j쌹rjestelm쌹n valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
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Takaluukku

Takaluukku
Manuaalisen takaluukun avaami-
nen/sulkeminen

Toiminta
1. Paina ulkopuolisen kahvan kytkint쌹 

(1) avataksesi takaluukun.
2. Nosta takaluukku yl쎨s.
3. Paina takaluukku alas sulkeaksesi 

sen. Varmista, ett쌹 takaluukku on 
kunnolla kiinni.

Toiminnan edellytykset
僅 Takaluukku lukitaan tai lukitus ava-

taan avaimella tai ovien keskusluki-
tuskytkimell쌹.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun 
avaaminen/sulkeminen (jos 
varusteena)

Toiminta
僅 S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-/

sulkemispainike - 쌹lyavain (1) / 
auton sis쌹puolella (2)
Kun takaluukku on suljettu, pid쌹 s쌹h-
k쎨toimisen takaluukun avaus-/sulke-
mispainiketta painettuna. Takaluukku 
aukeaa automaattisesti ja 쌹쌹nimerkki 
kuuluu. Paina takaluukun avaus-/sul-
kemispainiketta uudelleen lopettaak-
sesi toiminnan.
Kun takaluukku on avattu, pid쌹 
s쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-/
sulkemispainiketta painettuna. 
Takaluukku aukeaa automaattisesti ja 
쌹쌹nimerkki kuuluu. Paina 
s쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-/
sulkemispainiketta, kunnes takaluukku 
sulkeutuu kokonaan. Jos takaluukun 
avaus/sulkupainiketta ei paineta 

ONQ5E031063L_2
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sulkemisen aikana, s쌹hk쎨toiminen 
takaluukku pys쌹htyy ja varoitus쌹쌹ni 
kuuluu noin 5 sekunnin ajan

僅 S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-
painike - auton ulkopuolella (3)
Kun 쌹lyavain on tunnistettu, paina 
s쌹hk쎨isen takaluukun avauspaini-
ketta. Takaluukku aukeaa ja 쌹쌹ni-
merkki kuuluu. Jos ovien lukitus on 
auki, takaluukku voidaan avata tai sul-
kea ilman 쌹lyavainta.

僅 S쌹hk쎨toimisen kiinni avauspainike - 
auton sis쌹puolella (4)
Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun sul-
kemispainiketta. Takaluukku sulkeu-
tuu ja 쌹쌹nimerkki kuuluu.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ON-asennossa ja vaihde on 

P-asennossa (asennossa).
僅 Auto on OFF-asennossa.
僅 쉁lyavain on mukana.

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 Ajonopeus on yli 3 km/h.

TIEDOTUS
Vain s쌹hk쎨toimisen takaluukun avaami-
nen on k쌹yt쎨ss쌹, jos ajonopeus on yli 3 
km/h.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun auto-
maattinen suunnanvaihto
S쌹hk쎨toiminen takaluukku aukeaa 
uudelleen automaattisesti jos se ei p쌹쌹se 
liikkeelle jonkin esteen tai kehon osan 
vuoksi.
Jos takaluukun sulkeutuessa tai aue-
tessa havaitaan vastus, takaluukku 
pys쌹htyy ja vaihtaa suuntaa.

VAROITUS
僅 Jos autolla ajetaan takaluukku auki, 

matkustamoon p쌹쌹see myrkyllist쌹 
pakokaasua, joka saattaa aiheuttaa 
vakavia vammoja ja hengenvaaran. 
Jos joudut ajamaan takaluukku auki, 
pid쌹 auton kaikki ilmasuuttimet ja 
ikkunat auki, jotta autoon p쌹쌹see rai-
tista ulkoilmaa.

僅 Varmista, ett쌹 vaihteenvalitsin on P-
asennossa ja seisontajarru on kyt-
ketty.

僅 Matkustajia ei saa kuljettaa tavarati-
lassa, koska siell쌹 ei ole turvav쎨it쌹 tai 
muita turvaj쌹rjestelmi쌹. V쌹ltty쌹ksesi 
loukkaantumisilta onnettomuus- tai 
쌹kkijarrutustilanteissa, matkustajien 
tulee aina olla oikein kiinnitettyin쌹 
oikeilla paikoillaan.

僅 Takaluukku aukeaa yl쎨sp쌹in. Var-
mista ennen sen avaamista, ettei 
auton takaosan l쌹hell쌹 ole esteit쌹 tai 
ihmisi쌹.

僅 Varmista, ettei k쌹si, jalka tai muu 
kehon osa j쌹쌹 sulkeutuvan takaluu-
kun v쌹liin.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lapsia tai el쌹imi쌹 
autoon ilman valvontaa. Lapset tai 
el쌹imet saattavat saada s쌹hk쎨toimi-
sen takaluukun toimimaan ja vaurioit-
taa autoa tai aiheuttaa vammoja 
itselleen tai muille.

僅 Varmista ennen s쌹hk쎨toimisen taka-
luukun avaamista tai sulkemista, ett쌹 
sen edess쌹 ei ole esteit쌹. Odota ennen 
auton lastaamista tai purkamista, ett쌹 
takaluukku pys쌹htyy.

僅 Varmista ennen k쌹ytt쎨쌹, ett쌹 s쌹hk쎨-
toimisen takaluukun (tai automaatti-
sesti aukeavan takaluukun) 
liikeradalla ei ole ihmisi쌹 tai muita 
esteit쌹. S쌹hk쎨toimisen takaluukun (tai 
automaattisesti aukeavan takaluukun) 
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Takaluukku

osuma saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja tai vaurioita autolle tai 
ymp쌹rill쌹 oleville kohteille.

- A: 70 cm
- B: 70 cm

僅 Merkki쌹쌹ni on jatkuva, jos ajonopeus 
ylitt쌹쌹 3 km/h takaluukun ollessa auki. 
Pys쌹yt쌹 auto viipym쌹tt쌹 turvalliseen 
paikkaan ja tarkista, onko takaluukku 
auki.

僅 쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa testaa s쌹h-
k쎨toimisen takaluukun suunnanvaih-
totoimintoa laittamalla k쌹tt쌹 tai jotain 
esinett쌹 tarkoituksella s쌹hk쎨toimisen 
takaluukun liikeradalle.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista 
takaluukkua, kun siihen on kiinnitetty 
painava esine (kuten polkupy쎨r쌹). Se 
saattaa vaurioittaa s쌹hk쎨toimista 
takaluukkua.

HUOMIO
僅 Varmista ennen liikkeellel쌹ht쎨쌹, ett쌹 

takaluukku on suljettu. Takaluukun 
kaasunostimet ja kiinnitysmekanismit 
saattavat vaurioitua, jos takaluukkua 
ei suljeta ennen ajoon l쌹ht쎨쌹.

僅 Varmista, ettei mit쌹쌹n ole takaluukun 
liikeradalla tai lukitusmekanismin 
l쌹hettyvill쌹 sulkiessasi takaluukkua. 
Takaluukku saattaa vahingoittua.

僅 Ole varovainen avatessasi ja sulkies-
sasi takaluukkua sek쌹 laittaessasi 
sinne esineit쌹 tai ottaessasi niit쌹 pois, 
sill쌹 voit satuttaa itsesi tai vaurioittaa 
esineit쌹 ter쌹viin reunoihin tai kulmiin. 

Lapset voivat satuttaa esim. kasvonsa 
tai p쌹쌹ns쌹 takaluukun ymp쌹rist쎨쎨n, 
joten ole aina varovainen.

僅 쉁l쌹 sulje s쌹hk쎨toimista takaluukkua 
k쌹sin. Se saattaa vaurioitua. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
liikaa voimaa sulkiessasi s쌹hk쎨toi-
mista takaluukkua, jos se t쌹ytyy sul-
kea k쌹sin akkuvarauksen 
purkauduttua tai akkukaapelien oltua 
irrotettuina.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista takaluukkua 
yli 5 kertaa toistuvasti per쌹kk쌹in. Se 
saattaa vaurioittaa takaluukkua. Jos 
akseli on rasittunut jatkuvan k쌹yt쎨n 
vuoksi, merkki쌹쌹ni kuuluu 3 kertaa ja 
s쌹hk쎨toiminen takaluukku lakkaa toi-
mimasta. Lopeta t쌹ll쎨in takaluukun 
k쌹ytt쎨 yli minuutin ajaksi.

HUOMAUTUS
僅 쉁l쌹 aseta painavia esineit쌹 s쌹hk쎨isen 

takaluukun p쌹쌹lle k쌹ytt쌹ess쌹si sit쌹. 
Takaluukkuun kohdistuva ylim쌹쌹r쌹i-
nen paino voi vaurioittaa sit쌹.

僅 Jos auto on ON-asennossa, s쌹hk쎨toi-
mista takaluukkua voidaan k쌹ytt쌹쌹, 
kun vaihde on P-asennossa.

僅 S쌹hk쎨toimista takaluukkua voidaan 
k쌹ytt쌹쌹, vaikka auto ei olisikaan k쌹yn-
niss쌹. S쌹hk쎨toimisen takaluukun 
k쌹ytt쌹minen kuluttaa kuitenkin paljon 
virtaa. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista taka-
luukkua liikaa, esimerkiksi yli 10 ker-
taa per쌹kk쌹in, jotta akku ei tyhjenisi.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 s쌹hk쎨toimista takaluukkua 
auki pitk쌹ksi aikaa, jotta akkuvaraus 
ei purkaudu.

僅 쉁l쌹 muokkaa tai korjaa s쌹hk쎨toimista 
takaluukkua. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 avaa s쌹hk쎨toimista takaluukkua, 
kun nostat autoa tunkilla esimerkiksi 
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renkaan vaihtoa tai korjausty쎨t쌹 var-
ten. T쌹m쌹 voi aiheuttaa s쌹hk쎨toimi-
sen takaluukun toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 S쌹hk쎨toimisen takaluukun toimin-
nassa voi olla ongelmia kylm쌹ss쌹 ja 
kosteassa ilmastossa.

僅 Ovien lukkojen ja lukitusmekanismien 
toiminnassa voi esiinty쌹 ongelmia kyl-
m쌹ss쌹 ja kosteassa ilmastossa.

僅 S쌹hk쎨inen takaluukku voi lakata toi-
mimasta, kun useampi kuin yksi toi-
menpide havaitaan avaamisen/
sulkemisen yhteydess쌹. Avaa/sulje 
takaluukku t쌹ss쌹 tapauksessa k쌹sin ja 
k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimisen takaluukun toi-
mintoa.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun ase-
tukset

Toiminta
僅 Valitse asetusvalikosta Door (Ovi) → 

Power tailgate (S쌹hk쎨toiminen taka-
luukku).

S쌹hk쎨toimisen takaluukun 
nopeuden s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Valitse asetusvalikosta Door (Ovi) → 

Power tailgate opening speed (S쌹h-
k쎨toimisen takaluukun aukeamisno-
peus) → Normal (Normaali)/Fast 
(Nopea).

2. Alkuasetuksena on Fast (Nopea).

S쌹hk쎨toimisen takaluukun avau-
tumiskorkeuden s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
僅 Valitse asetusvalikosta Door (Ovi) → 

Power tailgate opening height (S쌹h-
k쎨toimisen takaluukun aukeamiskor-
keus) → Level 1 (Taso 1)/Level 2 
(Taso 2)/Level 3 (Taso 3)/Full open 
(T쌹ysin auki)/User height setting 
(K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus).

K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetuksen s쌹쌹-
t쌹minen

Toiminta
1. S쌹쌹d쌹 takaluukku halutulle korkeu-

delle.
2. Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun sul-

kemispainiketta noin 3 sekunnin ajan, 
kunnes h쌹lytys kuuluu.

HUOMAUTUS
僅 Jos takaluukun aukeamiskorkeus s쌹쌹-

det쌹쌹n manuaalisesti, asetusvalikon 
asetuksiksi tulee User height setting 
(K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus).

僅 Takaluukun avautumiskorkeudeksi 
tulee sama kuin Full open (T쌹ysin 
auki) ennen kuin User height setting 
(K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus) on asetettu.

ONQ5031370L
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僅 Jos User height setting (K쌹ytt쌹j쌹n 
korkeusasetus) valitaan sen j쌹lkeen, 
kun Full open (T쌹ysin auki)/Level 3 
(Taso 3)/Level 2 (Taso 2)/Level 1 
(Taso 1) on valittu, asetetaan edellinen 
k쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun alus-
taminen

Toiminta
1. Kytke auto OFF-asentoon tai siirr쌹 

vaihde P- tai N-asentoon.
2. Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun 

avauspainiketta avataksesi sen.
3. Pid쌹 takaluukun sis쌹puolista sulke-

mispainiketta painettuna ensin 
samaan aikaan ulkopuolisen takaluu-
kun avauspainikkeen kanssa yli 3 
sekunnin ajan, jolloin 쌹쌹nimerkki kuu-
luu.

4. Sulje takaluukku k쌹sin.
5. Paina auton ulkopuolella olevaa s쌹h-

k쎨toimisen takaluukun avauspaini-
ketta.

6. Takaluukku aukeaa 쌹쌹nimerkki kuu-
luu.

7. Jos takaluukku pys쌹ytet쌹쌹n ennen 
kuin se on kokonaan auki, alustusta ei 
tehd쌹. Odota, kunnes takaluukku on 
t쌹ysin auki ja paikallaan.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on P-asennossa,

HUOMAUTUS
僅 Jos s쌹hk쎨toiminen takaluukku ei toimi 

normaalisti, tarkista, ett쌹 vaihde on 
oikeassa asennossa.

僅 S쌹hk쎨toiminen takaluukku on alustet-
tava seuraavissa tapauksissa:

- Akku (12 V) ladataan
- Akku (12 V) asennetaan
- Toiminnon sulake asennetaan

Handsfree-takaluukun avaami-
nen (jos varusteena)

Toiminta
僅 Valitse asetusvalikosta Door (Ovi) → 

Smart tailgate (Handsfree-taka-
luukku).

Toiminnan edellytykset
僅 Ovien sulkemisesta ja lukituksesta on 

kulunut 15 sekuntia.
僅 Avain on tunnistusalueella yli 3 sekun-

nin ajan.
僅 Latausliittimen irrottaminen

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 J쌹rjestelm쌹 tunnistaa 쌹lyavaimen alle 

15 sekunnin kuluttua ovien sulkemi-
sesta ja lukitsemisesta, mink쌹 j쌹lkeen 
쌹lyavaimen tunnistamisessa ei ole 
keskeytyksi쌹.

僅 J쌹rjestelm쌹 tunnistaa 쌹lyavaimen alle 
15 sekunnin sis쌹ll쌹 ovien sulkemisesta 
ja lukitsemisesta ja 1,5 metrin et쌹isyy-
dell쌹 etuovien kahvoista (autoissa, 
joissa on valojen vastaanottotoiminto).

僅 Jokin ovi ei ole lukossa tai suljettu.
僅 쉁lyavain on auton sis쌹ll쌹.
僅 Auto on latauksessa
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Rajoitukset
僅 쉁lyavainta ei tunnisteta 50–100 cm:n 

s쌹teell쌹 auton takana

Tunnistus ja varoitus

Toiminta
1. Varoitusvilkut vilkkuvat.
2. 쉁쌹nimerkki kuuluu, kun 쌹lyavain 

havaitaan.

Automaattinen avaustoiminto

Toiminta
1. Takaluukku aukeaa.
2. Varoitusvilkut vilkkuvat.
3. 쉁쌹nimerkki kuuluu 6 kertaa.

Handsfree-takaluukun poistami-
nen k쌹yt쎨st쌹 쌹lyavaimella

Toiminta
1. Paina jotakin seuraavista 쌹lyavaimen 

painikkeista ”Tunnistus ja varoitus” -
vaiheen aikana poistaaksesi toimin-
non k쌹yt쎨st쌹.
僅 Ovien lukituspainike
僅 Ovien avauspainike
僅 Takaluukun avaus-/sulkemispai-

nike

HUOMAUTUS
僅 Jos painat lukituksen avauspaini-

ketta, automaattisella avaustoimin-
nolla varustettu handsfree-takaluukku 
poistetaan hetkellisesti k쌹yt쎨st쌹. Jos 
et avaa ovia 30 sekunnin kuluessa, 
automaattisella avaustoiminnolla 
varustettu handsfree-takaluukku kyt-
keytyy takaisin k쌹ytt쎨쎨n.

僅 Takaluukku avautuu, kun painat taka-
luukun avauspainiketta yli 1 sekunnin 
ajan.

僅 Jos painat lukituksen avauspainiketta 
tai takaluukun avauspainiketta, kun 
automaattisella avaustoiminnolla 
varustettu handsfree-takaluukku ei 
ole tunnistus- ja h쌹lytystilassa, auto-
maattisella avaustoiminnolla varus-
tettu handsfree-takaluukku ei 
kytkeydy pois k쌹yt쎨st쌹.

僅 Jos olet poistanut automaattisella 
avauksella varustetun handsfree-
takaluukun painamalla 쌹lyavaimen 
painiketta ja avannut oven, automaat-
tisella avauksella varustettu handsf-
ree-takaluukku voidaan kytke쌹 
takaisin k쌹ytt쎨쎨n sulkemalla ja lukit-
semalla kaikki ovet.

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 쉁lyavain on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, esi-

merkiksi radioasemaa tai lentokent-
t쌹쌹, joka h쌹iritsee 쌹lyavaimen 
normaalia toimintaa.

僅 쉁lyavaimen l쌹hell쌹 on radio- tai mat-
kapuhelin.

僅 Toisen auton 쌹lyavainta k쌹ytet쌹쌹n 
autosi l쌹hell쌹.

僅 Seuraavat tekij쌹t voivat vaikuttaa j쌹r-
jestelm쌹n tunnistusalueeseen:
- Auton toinen puoli on nostettu yl쎨s 

renkaan vaihdon yhteydess쌹 tai 
autoa tarkastettaessa.

- Auto on pys쌹k쎨ity kaltevalle alus-
talle, esimerkiksi rinteeseen tai 
p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹lle tielle.
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VAROITUS
僅 Varmista ennen liikkeellel쌹ht쎨쌹, ett쌹 

takaluukku on suljettu.
僅 Varmista ennen s쌹hk쎨toimisen taka-

luukun avaamista tai sulkemista, ett쌹 
sen edess쌹 ei ole esteit쌹.

僅 Jos auto on pys쌹k쎨ity jyrkk쌹쌹n rintee-
seen, varmista ennen takaluukun 
avaamista, etteiv쌹t tavaratilassa ole-
vat esineet putoa autosta. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

僅 Poista aina takaluukun automaattinen 
avaustoiminto k쌹yt쎨st쌹 autopesun 
ajaksi. Muussa tapauksessa taka-
luukku voi avautua yll쌹tt쌹en.

僅 Avainta ei saa j쌹tt쌹쌹 lasten ulottuville. 
Jos lapset pit쌹v쌹t 쌹lyavainta muka-
naan leikkiess쌹쌹n auton takana, taka-
luukku voi yll쌹tt쌹en avautua 
automaattisesti.

HUOMIO
Jos et halua aukaista takaluukkua auto-
maattisesti, 쌹l쌹 mene tunnistusalueelle. 
Jos olet mennyt vahingossa tunnistus-
alueelle ja h쌹t쌹vilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t ja merk-
ki쌹쌹ni kuuluu, poistu tunnistusalueelta 
쌹lyavain mukanasi. Takaluukku ei 
avaudu.

HUOMAUTUS
僅 Jos s쌹hk쎨toimisen takaluukun avau-

tumiskorkeus asetetaan manuaalisesti 
ja sen j쌹lkeen asetusvalikosta vali-
taan User Height setting (K쌹ytt쌹j쌹n 
korkeusasetus), s쌹hk쎨toiminen taka-
luukku aukeaa automaattisesti kuljet-
tajan manuaalisesti asettamaan 
korkeuteen.

僅 Jos s쌹hk쎨toimisen takaluukun aukea-
miskorkeutta ei ole asetettu manuaali-
sesti, s쌹hk쎨toiminen takaluukku 
aukeaa kokonaan, kun User Height 
Setting (K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus) on 
valittuna asetusvalikosta.

僅 Jos jokin korkeuksista (Full open 
(T쌹ysin auki)/Level 3 (Taso 3)/Level 2 
(Taso 2)/Level 1 (Taso 1)) valitaan ase-
tusvalikosta ja sen j쌹lkeen valitaan 
User height setting (K쌹ytt쌹j쌹n korke-
usasetus), s쌹hk쎨toimisen takaluukun 
avautumiskorkeudeksi asetetaan 
aikaisemmin tallennettu korkeus.

Takaluukun avaaminen h쌹t쌹tilan-
teessa

Toiminta
1. Aseta mekaaninen avain avaimenrei-

k쌹쌹n.
2. K쌹쌹nn쌹 mekaanista avainta oikealle 

(1).
3. Paina takaluukkua yl쎨sp쌹in.
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VAROITUS
僅 Tutustu etuk쌹teen takaluukun h쌹t쌹-

avausvivun sijaintiin ja k쌹ytt쎨쎨n silt쌹 
varalta, ett쌹 joudut vahingossa luki-
tuksi tavaratilaan.

僅 Kenenk쌹쌹n ei saa antaa matkustaa 
auton tavaratilassa miss쌹쌹n olosuh-
teissa. Tavaratila on eritt쌹in vaaralli-
nen paikka onnettomuuden sattuessa.

僅 K쌹yt쌹 avausvipua ainoastaan h쌹t쌹ti-
lanteessa. Ole 쌹쌹rimm쌹isen varovai-
nen etenkin, jos auto liikkuu.

僅 쉁l쌹 tartu takaluukkua kannattavaan 
osaan (kaasujousi). Se saattaa aiheut-
taa vakavia vammoja.
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Ikkunat

1 Kuljettajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan k쌹ytt쎨kytkin
2 Etumatkustajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan k쌹ytt쎨kytkin
3 Takaoven (vasemman) s쌹hk쎨ikkunan kytkin
4 Takaoven (oikean) s쌹hk쎨ikkunan kytkin
5 S쌹hk쎨ikkunoiden lukituskytkin
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S쌹hk쎨toimisten ikkunoiden 
kytkin

僅 Tyyppi A: 1
僅 Tyyppi B: 1, 2 (jos varusteena)

Toiminta
僅 Paina tai ved쌹 kytkin ensimm쌹iseen/

toiseen porrastettuun asentoon (1, 2).

TIEDOTUS
Vain tyyppi B voi k쌹ytt쌹쌹 automaattista 
yl쎨s/alas-toimintoa.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ON-asennossa.

VAROITUS
쉁l쌹 asenna ikkunoiden alueelle tarvike-
varusteita. Se saattaa vaikuttaa puristus-
suojaan.

HUOMAUTUS
僅 Takaikkunat tai kattoluukku (mik쌹li 

varusteena) auki (tai osittain auki) aja-
misesta voi aiheutua ajokeskittymist쌹 
haittaavaa melua. T쌹m쌹 melu on nor-
maali k쌹yt쌹nn쎨n ilmi쎨, jota voidaan 
ehk쌹ist쌹 tai poistaa kokonaan seuraa-
vin toimin. Jos melua ilmenee toinen 
tai molemmat takaikkunat alhaalla, 
avaa kumpaakin etuikkunaa noin 
2,5 cm. Jos melua esiintyy kattoluu-
kun ollessa auki, sulje kattoluukkua 
hieman.

僅 S쌹hk쎨toimisten ikkunannostimien toi-
minnassa voi olla ongelmia kylm쌹ss쌹 
ja kosteassa ilmastossa.

S쌹hk쎨toimisten ikkunoiden 
alustus

Toiminta
1. Sulje ikkuna.
2. Ved쌹 s쌹hk쎨toimisten ikkunoiden kyt-

kint쌹
僅 Noin 1 sekunnin ajan

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ON-asennossa.

S쌹hk쎨toimisten ikkunoiden auto-
maattinen suunnanvaihto (jos 
varusteena)

Toiminta
1. Ikkunat pys쌹htyv쌹t ja liikkuva alas.

僅 Noin 30 cm
2. Ikkunat liikkuvat alas

僅 Noin 2,5 cm

Toiminnan edellytykset
僅 Havaitaan kehon osa tai muu este
僅 Havaitaan vastustava voima

VAROITUS
僅 Tarkasta aina ennen ikkunan nosta-

mista, ettei v쌹liin j쌹쌹 esteit쌹. N쌹in voit 
v쌹ltt쌹쌹 loukkaantumiset ja auton 
vahingot. Jos paksuudeltaan alle 
4 mm:n kappale j쌹쌹 ikkunan lasin ja 
ylemm쌹n ikkunalistan v쌹liin, auto-
maattinen suunnanvaihtotoiminto ei 
ehk쌹 tunnista vastusta, jolloin ikkuna 
ei pys쌹hdy eik쌹 avaudu automaatti-
sesti.

ONQ5031015L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 29  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Auton ominaisuudet

305

Ikkunat

僅 Voimanrajoitintoiminto ei k쌹ynnisty, 
kun s쌹hk쎨toimisten ikkunoiden alus-
tus on meneill쌹쌹n. Loukkaantumisten 
ja aineellisten vahinkojen v쌹ltt쌹mi-
seksi tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei mit쌹쌹n ole ikkunan 
v쌹liss쌹.

HUOMAUTUS
Ikkunan automaattinen suunnanvaihto-
toiminto on aktiivinen ainoastaan, kun 
automaattista nostotoimintoa k쌹ytet쌹쌹n 
(kytkin vedetty kokonaan yl쎨s). Auto-
maattinen suunnanvaihtotoiminto ei 
toimi, jos ikkuna suljetaan nostamalla 
s쌹hk쎨ikkunan kytkin ensimm쌹iseen vas-
teeseen saakka.

S쌹hk쎨ikkunoiden lukituspainike

Toiminta
1. Paina s쌹hk쎨ikkunoiden lukituspaini-

ketta.
僅 Takamatkustajan ikkunaa ei voi 

k쌹ytt쌹쌹.
2. Kuljettajan ja etumatkustajan ikku-

noita voidaan k쌹ytt쌹쌹.

VAROITUS
僅 쉁L쉁 KOSKAAN j쌹t쌹 avaimiasi autoon 

moottorin k쌹ydess쌹, jos autossa on 
lapsia.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN j쌹t쌹 lasta autoon ilman 
valvontaa. Jopa hyvin pienet lapset 
voivat vahingossa saada auton liik-
keelle, j쌹쌹d쌹 jumiin ikkunoiden v쌹liin 
tai aiheuttaa muilla tavoilla vammoja 
itselleen tai muille.

僅 Varmista aina ennen ikkunan sulke-
mista, ettei sen v쌹liss쌹 ole esteit쌹 ja 
ettei kukaan ole kurottanut p쌹쌹t쌹쌹n 
tai raajojaan ulos ikkunasta.

僅 쉁l쌹 anna lasten leikki쌹 s쌹hk쎨ikku-
noilla. Pid쌹 kuljettajan oven s쌹hk쎨ik-
kunoiden lukituspainike LOCK-
asennossa (painettuna). Lapsi voi 
loukkaantua vakavasti tai aiheuttaa 
VAKAVIA VAMMOJA muille, jos h쌹n 
p쌹쌹see k쌹ytt쌹m쌹쌹n ikkunoita.

僅 P쌹쌹t쌹 tai raajoja ei saa ty쎨nt쌹쌹 ulos 
ikkunasta ajoneuvon liikkuessa.

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestelm쌹n vaurioiden 

v쌹ltt쌹miseksi avaa tai sulje vain yksi 
ikkuna kerrallaan. T쌹m쌹 takaa my쎨s 
sulakkeen pitk쌹n k쌹ytt쎨i쌹n.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 kuljettajan oven 
p쌹쌹kytkint쌹 ja yksitt쌹isen oven ikku-
nan avauspainiketta samanaikaisesti 
eri suuntiin. Muussa tapauksessa 
ikkuna pys쌹htyy, eik쌹 sit쌹 voida en쌹쌹 
avata tai sulkea.
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Ikkunoiden sulkeminen/
avaaminen kauko-ohjauksella 
(jos varusteena)

1 Lukituspainike
2 Lukituksen avauspainike
Jos autossa on automaattinen lasien 
yl쎨s/alas-toiminto (turvatoiminto), voit 
edelleen ohjata ikkunoiden liikett쌹, kun 
moottori on sammutettuna.

Toiminta
1. Pid쌹 쌹lyavaimen ovien lukituspaini-

ketta (1) painettuna sulkeaksesi ikku-
nat. Ikkunat liikkuvat yl쎨s niin kauan 
kuin painiketta painetaan.

2. Pid쌹 쌹lyavaimen ovien lukituksen 
avauspainiketta (2) painettuna ava-
taksesi ikkunat. Ikkunat liikkuvat alas 
niin kauan kuin painiketta painetaan.

3. Ikkunoiden k쌹ytt쎨 kauko-ohjauksella 
voidaan ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa 
k쌹yt쎨st쌹 asetusvalikosta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna ikkunoiden alueelle tarvi-

kevarusteita. Se saattaa vaikuttaa 
puristussuojaan.

僅 Tarkasta aina ennen ikkunan nosta-
mista, ettei v쌹liin j쌹쌹 esteit쌹. N쌹in voit 
v쌹ltt쌹쌹 loukkaantumiset ja auton 

vahingot. Jos paksuudeltaan alle 
4 mm:n kappale j쌹쌹 ikkunan lasin ja 
ylemm쌹n ikkunalistan v쌹liin, auto-
maattinen suunnanvaihtotoiminto ei 
ehk쌹 tunnista vastusta, jolloin ikkuna 
ei pys쌹hdy eik쌹 avaudu automaatti-
sesti.

僅 Voimanrajoitintoiminto ei k쌹ynnisty, 
kun s쌹hk쎨toimisten ikkunoiden alus-
tus on meneill쌹쌹n. Loukkaantumisten 
ja aineellisten vahinkojen v쌹ltt쌹mi-
seksi tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei mit쌹쌹n ole ikkunan 
v쌹liss쌹.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN j쌹t쌹 avainta k쌹ynniss쌹 
olevaan autoon, jos autossa on lapsia.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN j쌹t쌹 lasta autoon ilman 
valvontaa. Jopa hyvin pienet lapset 
voivat vahingossa saada auton liik-
keelle, j쌹쌹d쌹 jumiin ikkunoiden v쌹liin 
tai aiheuttaa muilla tavoilla vammoja 
itselleen tai muille.

僅 Varmista aina ennen ikkunan sulke-
mista, ettei sen v쌹liss쌹 ole esteit쌹 ja 
ettei kukaan ole kurottanut p쌹쌹t쌹쌹n 
tai raajojaan ulos ikkunasta.

僅 쉁l쌹 anna lasten leikki쌹 s쌹hk쎨ikku-
noilla. Pid쌹 kuljettajan oven s쌹hk쎨ik-
kunoiden lukituspainike LOCK-
asennossa (painettuna). Lapsi voi 
loukkaantua vakavasti tai aiheuttaa 
VAKAVIA VAMMOJA muille, jos h쌹n 
p쌹쌹see k쌹ytt쌹m쌹쌹n ikkunoita.

僅 P쌹쌹t쌹 tai raajoja ei saa ty쎨nt쌹쌹 ulos 
ikkunasta ajoneuvon liikkuessa.

僅 Loukkaantumisten ja aineellisten 
vahinkojen v쌹ltt쌹miseksi tarkista aina 
ennen kauko-ohjauksella teht쌹v쌹쌹 
ikkunoiden sulkemista, ettei mit쌹쌹n 
ole ikkunan v쌹liss쌹.

ONQ5031141L_2
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Konepelti

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestelm쌹n vaurioiden 

v쌹ltt쌹miseksi avaa tai sulje vain yksi 
ikkuna kerrallaan. T쌹m쌹 takaa my쎨s 
sulakkeen pitk쌹n k쌹ytt쎨i쌹n.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 kuljettajan oven 
p쌹쌹kytkint쌹 ja yksitt쌹isen oven ikku-
nan avauspainiketta samanaikaisesti 
eri suuntiin. Muussa tapauksessa 
ikkuna pys쌹htyy, eik쌹 sit쌹 voida en쌹쌹 
avata tai sulkea.

HUOMAUTUS
僅 Takaikkunat tai kattoluukku (mik쌹li 

varusteena) auki (tai osittain auki) aja-
misesta voi aiheutua ajokeskittymist쌹 
haittaavaa melua. T쌹m쌹 melu on nor-
maali k쌹yt쌹nn쎨n ilmi쎨, jota voidaan 
ehk쌹ist쌹 tai poistaa kokonaan seuraa-
vin toimin. Jos melua esiintyy toisen 
tai molempien takaikkunoiden ollessa 
auki, avaa kumpaakin etuikkunaa 
muutama senttimetri. Jos melua esiin-
tyy kattoluukun ollessa auki, sulje kat-
toluukkua hieman.

僅 S쌹hk쎨toimisten ikkunannostimien toi-
minnassa voi olla ongelmia kylm쌹ss쌹 
ja kosteassa ilmastossa.

僅 Ikkunan automaattinen suunnanvaih-
totoiminto on aktiivinen ainoastaan, 
kun automaattista nostotoimintoa 
k쌹ytet쌹쌹n (kytkin vedetty kokonaan 
yl쎨s). Automaattinen suunnanvaihto-
toiminto ei toimi, jos ikkuna suljetaan 
nostamalla s쌹hk쎨ikkunan kytkin 
ensimm쌹iseen vasteeseen saakka.

Konepelti
Konepellin avaaminen

1 Konepellin avausvipu
2 Konepellin tuulisalpa
3 Konepelti
4 Tukitanko

Toiminta
1. Ved쌹 konepellin avausvipua (1).
2. Paina tuulisalpaa (2) vasemmalle.
3. Nosta konepelti쌹 (3) yl쎨sp쌹in.
4. Ved쌹 tukitanko irti (4).
5. Pid쌹 konepelti auki tukitangon 

varassa.

ONQ5EP031017L_4
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VAROITUS
僅 Ennen konepellin avaamista pys쌹k쎨i 

auto tasaiselle alustalle, sammuta 
moottori, siirr쌹 vaihde P-asentoon ja 
kytke seisontajarru.

僅 Tartu tukitankoon kohdasta, jossa on 
kumisuojus. Kumi auttaa est쌹m쌹쌹n 
kuumasta metallista aiheutuvat palo-
vammat, kun moottori on kuuma.

僅 Tukitangon on oltava kiinnitetty sille 
tarkoitettuun konepellin aukkoon 
aina, kun moottoritilaa tarkastetaan. 
T쌹m쌹 est쌹쌹 konepellin putoamisen ja 
siit쌹 aiheutuvat vahingot.

Konepellin sulkeminen

Toiminta
1. Ennen konepellin sulkemista tarkasta 

seuraavat asiat:
僅 Kaikkien moottoritilassa olevien 

t쌹ytt쎨kansien t쌹ytyy olla suljet-
tuina asianmukaisesti.

僅 K쌹sineet, puhdistusliinat ja muut 
syttyv쌹t materiaalit on poistettu 
moottoritilasta.

2. Laske konepelti noin 30 cm p쌹쌹h쌹n 
ala-asennosta ja anna sen pudota lop-
pumatka. Varmista, ett쌹 se lukkiutuu 
paikoilleen.

3. Tarkista, ett쌹 konepelti on kunnolla 
paikallaan.
僅 Jos konepelti쌹 voidaan raottaa hie-

man, se ei ole kunnolla kiinni.
僅 Avaa se uudelleen ja sulje paina-

malla konepelti쌹 hieman lujempaa.

VAROITUS
僅 Ennen konepellin sulkemista varmista, 

ett쌹 kaikki esteet on poistettu kone-
pellin tielt쌹. Jos konepelti suljetaan, 
kun konepeltiaukossa on jokin este, 
seurauksena voi olla vaurioita tai 
vakava loukkaantuminen.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 hanskoja, riepuja tai muita 
syttyvi쌹 tavaroita moottoritilaan. 
Moottoritilan kuumuus saattaa aiheut-
taa tulipalon.

僅 Tarkasta aina kahdesti, ett쌹 konepelti 
on hyvin kiinnittynyt ennen ajoon l쌹h-
t쎨쌹. Jos se ei ole kiinnittynyt, konepelti 
voi aueta ajon aikana, josta voi seu-
rata n쌹kyvyyden t쌹ydellinen menetys 
ja sit쌹 kautta onnettomuus.

僅 쉁l쌹 liiku autolla, kun konepelti on nos-
tettu. N쌹kyvyys konepellin takaa on 
eritt쌹in huono ja konepelti saattaa 
pudota tai vaurioitua.

ONQ5051115
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Polttoaines쌹ili쎨n luukku

Polttoaines쌹ili쎨n luukku
Polttoaines쌹ili쎨n luukun avaami-
nen (hybridiauto)

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, ett쌹 kaikkien ovien lukitus 

on auki.
3. Avaa polttoaines쌹ili쎨n luukku paina-

malla reunaa keskikohdasta (1).
4. Irrota polttoaines쌹ili쎨n korkki (2) 

k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
5. Aseta s쌹ili쎨n korkki luukussa olevaan 

pidikkeeseen.

VAROITUS
Tarkista ennen tankkaamista, mink쌹 
tyyppist쌹 polttoainetta autossasi k쌹yte-
t쌹쌹n.
Jos tankkaat dieseli쌹 bensiinik쌹ytt쎨i-
seen autoon tai bensiini쌹 dieselautoon, 
se saattaa vaikuttaa polttoainej쌹rjestel-
m쌹쌹n ja aiheuttaa autolle vakavia vauri-
oita.

HUOMAUTUS
僅 Polttoaines쌹ili쎨n luukun lukitus 

aukeaa, kun kuljettajan oven lukitus 
avataan.
Polttoaines쌹ili쎨n luukun lukituksen 
avaaminen:
- Paina 쌹lyavaimen lukituksen avaus-

painiketta.

- Paina kuljettajan ovipaneelissa ole-
vaa keskuslukituksen avauspaini-
ketta.

- Ved쌹 kuljettajan oven sis쌹kahvaa 
ulosp쌹in.

Polttoaines쌹ili쎨n luukku lukitaan, kun 
kaikki ovet lukitaan.
Polttoaines쌹ili쎨n luukun lukitseminen:
- Paina 쌹lyavaimen lukituspainiketta.
- Paina kuljettajan ovipaneelissa ole-

vaa keskuslukituksen lukituspaini-
ketta.

* Kaikki ovet lukittuvat automaatti-
sesti, kun ajonopeus ylitt쌹쌹 15 km/h. 
My쎨s polttoaines쌹ili쎨n luukku lukit-
tuu automaattisesti, kun ajonopeus 
ylitt쌹쌹 15 km/h.

僅 Jos polttoaines쌹ili쎨n luukku ei 
avaudu, koska sen ymp쌹rille on muo-
dostunut j쌹쌹t쌹, painele luukkua 
kevyesti. 쉁l쌹 kampea luukkua. Suih-
kuta tarvittaessa luukun ymp쌹rille tar-
koitukseen sopivaa j쌹쌹npoistoainetta 
(쌹l쌹 k쌹yt쌹 auton j쌹쌹hdytysnestett쌹) tai 
vie auto l쌹mpim쌹쌹n tilaan j쌹쌹n sulat-
tamiseksi.

ONQ5H031008
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Polttoaines쌹ili쎨n luukun avaami-
nen (ladattava hybridiauto)
1. Sammuta moottori. Avaa polttoaineen 

t쌹ytt쎨luukku painamalla sen avaus-
painiketta.

2. Odota, ett쌹 polttoaines쌹ili쎨n paine 
vapautuu. T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin 
polttoaines쌹ili쎨n luukun lukituksen 
avautuessa, kun polttoaines쌹ili쎨n 
paine on vapautunut.

A: Unlocking fuel door... (Polttoai-
neluukkua avataan...)

3. Polttoaineluukun lukitus avataan, kun 
viesti n쌹ytet쌹쌹n.

A: Fuel door unlocked (Polttoaine-
luukun lukitus auki)

4. Paina polttoaineluukun takareunaa 
keskikohdasta.

A: Fuel door open (Polttoaineluukku 
auki)

5. Ved쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨luukku (1) 
auki.
Avaa t쌹ytt쎨aukon korkki (2) kiert쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
Tankkaa tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS
僅 Polttoaineluukun lukituksen avaami-

seen saattaa menn쌹 jopa 20 sekuntia.
僅 Jos polttoaines쌹ili쎨n luukku ei 

avaudu, koska sen ymp쌹rille on muo-
dostunut j쌹쌹t쌹, painele luukkua 
kevyesti.

僅 쉁l쌹 kampea luukkua. Suihkuta tarvit-
taessa luukun ymp쌹rille tarkoituk-
seen sopivaa j쌹쌹npoistoainetta (쌹l쌹 
k쌹yt쌹 auton j쌹쌹hdytysnestett쌹) tai vie 
auto l쌹mpim쌹쌹n tilaan j쌹쌹n sulattami-
seksi.

ONQ5EP031404L
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Polttoaines쌹ili쎨n luukku

VAROITUS
Tarkista ennen tankkaamista, mink쌹 
tyyppist쌹 polttoainetta autossasi k쌹yte-
t쌹쌹n. Jos tankkaat dieseli쌹 bensiinik쌹yt-
t쎨iseen autoon tai bensiini쌹 dieselau-
toon, se saattaa vaikuttaa 
polttoainej쌹rjestelm쌹쌹n ja aiheuttaa 
autolle vakavia vaurioita.

VAROITUS
僅 Lis쌹쌹 polttoainetta s쌹ili쎨쎨n 20 minuu-

tin sis쌹ll쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨luukun 
avaamisesta. 20 minuutin j쌹lkeen 
polttoaines쌹ili쎨 saattaa sulkeutua, jol-
loin polttoaine voi t쌹ytett쌹ess쌹 ylivuo-
taa. Paina t쌹ss쌹 tapauksessa 
uudelleen polttoaineen t쌹ytt쎨luukun 
avauspainiketta.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨luukkua 
auki pitk쌹ksi ajaksi. Akku saattaa tyh-
jenty쌹.

僅 Sulje polttoaineen t쌹ytt쎨luukku tank-
kaamisen j쌹lkeen. Jos k쌹ynnist쌹t 
moottorin polttoaineen t쌹ytt쎨luukun 
ollessa auki, LCD-n쌹ytt쎨쎨n tulee viesti 
”Check fuel door” (tarkista polttoaine-
luukku).

僅 쉁l쌹 tankkaa autoa korkeaj쌹nniteakun 
latauksen aikana. Se voisi aiheuttaa 
tulipalon tai r쌹j쌹hdyksen staattisen 
s쌹hk쎨n vuoksi.

Polttoaines쌹ili쎨n luukun sulkemi-
nen

Toiminta
1. K쌹쌹nn쌹 polttoaines쌹ili쎨n korkkia (2) 

my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n, kunnes se naksahtaa.
2. Sulje polttoaines쌹ili쎨n luukku paina-

malla reunaa keskikohdasta (1).

3. Varmista, ett쌹 kaikki ovat ja polttoai-
nes쌹ili쎨n luukku ovat lukittuina.

VAROITUS
Autojen polttoaineet ovat helposti sytty-
vi쌹. Noudata polttoaineen t쌹yt쎨n yhtey-
dess쌹 huolellisesti seuraavia ohjeita. 
N쌹iden ohjeiden noudattamatta j쌹tt쌹mi-
sest쌹 voi aiheutua tulipalo tai r쌹j쌹hdys 
sek쌹 vakavia tai kuolemaan johtavia 
palovammoja tai muita vammoja.
僅 Lue huoltoasemalla annetut varoituk-

set ja noudata niit쌹.
僅 Selvit쌹 ennen tankkaamisen aloitta-

mista, miss쌹 huoltoaseman polttoai-
nepumpun h쌹t쌹pys쌹ytyspainike 
sijaitsee, jos sellainen on k쌹ytett쌹-
viss쌹.

僅 Varmista ennen t쌹ytt쎨pistooliin kos-
kemista, ettei k쌹siss쌹si staattista s쌹h-
k쎨varausta. Kosketa paljaalla k쌹dell쌹 
auton metalliosaa, joka on kaukana 
polttoaineen t쌹ytt쎨aukosta tai muusta 
polttoaineh쎨yryn l쌹hteest쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelinta tankates-
sasi. Matkapuhelimen akun varaus ja/
tai elektromagneettinen s쌹teily saat-
taa sytytt쌹쌹 polttoaineh쎨yryt ja 
aiheuttaa tulipalon.

僅 쉁l쌹 mene takaisin autoon, kun olet 
aloittanut tankkaamisen. Voit saada 
aikaan staattisen s쌹hk쎨varauksen, 
kun vaatteesi hankautuvat vasten 
jotakin esinett쌹 tai kangasta, joka 
muodostaa staattista s쌹hk쎨쌹. Staatti-
nen s쌹hk쎨varaus saattaa sytytt쌹쌹 
polttoaineh쎨yryt ja aiheuttaa tulipa-
lon. Jos joudut k쌹ym쌹쌹n autossa polt-
toaineen t쌹yt쎨n aikana, sinun pit쌹쌹 
purkaa staattinen s쌹hk쎨varaus kos-
kettamalla auton metalliosaa, joka on 
kaukana polttoaineen t쌹ytt쎨aukosta, 
t쌹ytt쎨pistoolista tai muusta polttoai-
neh쎨yryn l쌹hteest쌹.
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僅 Aseta tankatessasi aina vaihde P-
asentoon, kytke seisontajarru ja aseta 
virtalukko tai MOOTTORIN START/
STOP-painike LOCK/OFF-asentoon.

僅 Moottoriin liittyvien s쌹hk쎨komponent-
tien kipin쌹t voivat sytytt쌹쌹 polttoai-
neh쎨yryt aiheuttaen tulipalon.

僅 Kun k쌹yt쌹t hyv쌹ksytty쌹, kannettavaa 
polttoaineen varas쌹ili쎨t쌹, aseta se 
ennen tankkaamista maahan. S쌹ili쎨n 
aiheuttama staattinen s쌹hk쎨purkaus 
voi sytytt쌹쌹 polttoaineh쎨yryt r쌹j쌹h-
dysm쌹isesti. Kun polttoaineen t쌹ytt쎨 
on aloitettu, kosketa autoa paljaalla 
k쌹dell쌹 koko t쌹yt쎨n ajan.

僅 K쌹yt쌹 ainoastaan hyv쌹ksytty쌹, kulje-
tettavaa, muovista polttoaineen vara-
s쌹ili쎨t쌹, joka on suunniteltu bensiinin 
kuljettamiseen ja varastoimiseen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 tulitikkuja tai sytytint쌹 쌹l쌹k쌹 
tupakoi tai j쌹t쌹 palavaa savuketta 
autoon ollessasi huoltoasemalla, var-
sinkaan tankkauksen aikana.

僅 쉁l쌹 t쌹yt쌹 polttoaines쌹ili쎨t쌹 liian t쌹y-
teen, jotta polttoainetta ei l쌹iky yli.

僅 Jos polttoaineen t쌹yt쎨n aikana syttyy 
tulipalo, poistu auton l쌹heisyydest쌹 ja 
ota v쌹litt쎨m쌹sti yhteys huoltoaseman 
henkil쎨kuntaan ja sitten paikalliseen 
pelastuslaitokseen. Noudata henkil쎨-
kunnan ja viranomaisten antamia 
ohjeita.

僅 Jos polttoainetta suihkuaa paineella 
ulos, se voi osua vaatteisiisi tai ihoosi 
altistaen sinut helpommin tulipalolle ja 
palovammoille. Poista polttoaine-
korkki aina varovaisesti ja hitaasti. Jos 
korkin alta tihkuu polttoainetta tai 
kuulet sihin쌹쌹, odota sen loppumista 
ennen kuin avaat korkin kokonaan.

僅 Varmista aina, ett쌹 polttoaineen t쌹yt-
t쎨aukon korkki on suljettu huolelli-
sesti, jotta polttoainetta ei p쌹쌹se 

vuotamaan mahdollisessa onnetto-
muustilanteessa.

僅 Jos EV-ajotilaa k쌹ytet쌹쌹n tietty aika 
k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 polttomoottoria, j쌹rjes-
telm쌹 ottaa automaattisesti k쌹ytt쎨쎨n 
EMM-tilan (Engine Maintenance 
Mode) polttoainej쌹rjestelm쌹n ja polt-
tomoottorin suojaamiseksi.
Siten vaikka akun varaus on riitt쌹v쌹 
EV-ajotilaa varten, j쌹rjestelm쌹 saattaa 
k쌹ytt쌹쌹 polttomoottoria polttoainej쌹r-
jestelm쌹n ja polttomoottorin suojaa-
miseksi.
Jos polttoainetta ei k쌹ytet쌹 eik쌹 lis쌹t쌹 
yli 6 kuukauteen, j쌹rjestelm쌹ss쌹 ole-
van polttoaineen laatu saattaa heiken-
ty쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa korroosiota tai 
tukoksia.
On suositeltavaa, ett쌹 k쌹yt쌹t v쌹hin-
t쌹쌹n 40 % j쌹ljell쌹 olevasta polttoai-
neesta v쌹hint쌹쌹n 6 kuukauden v쌹lein 
valitsemalla hybriditilan (CS) ja lis쌹쌹t 
sitten uutta polttoainetta.

HUOMIO
Pid쌹 luukku LOCK-asennossa, kun autoa 
pest쌹쌹n (esim. painepesurilla tai autope-
sulassa)
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HUOMAUTUS
僅 Aseta ovien lukitus LOCK-asentoon, 

kun polttoaines쌹ili쎨n luukku on koko-
naan suljettu, jotta polttoaines쌹ili쎨n 
luukku lukittuu. Jos polttoaines쌹ili쎨n 
luukku ei ole kunnolla suljettu, poltto-
aines쌹ili쎨n luukku ei lukitu.

僅 Varmista, ett쌹 lis쌹쌹t autoon vain polt-
toainevaatimukset t쌹ytt쌹v쌹쌹 polttoai-
netta.

僅 쉁l쌹 l쌹ikyt쌹 polttoainetta auton ulko-
pinnoille. Maalatulle pinnalle l쌹ikky-
nyt polttoaine saattaa vahingoittaa 
maalia riippumatta polttoainelaa-
dusta.

僅 Jos polttoainekorkki vaatii vaihtoa, 
k쌹yt쌹 ainoastaan Kian-varaosakorkkia 
tai muuta vastaavaa autollesi hyv쌹k-
sytty쌹 korkkia. V쌹쌹r쌹nlainen polttoai-
nes쌹ili쎨n korkki saattaa aiheuttaa 
polttoainej쌹rjestelm쌹n tai p쌹쌹st쎨jen-
hallintaj쌹rjestelm쌹n vakavan toiminta-
h쌹iri쎨n.

僅 Tankkaamisen j쌹lkeen varmista, ett쌹 
polttoaineen t쌹ytt쎨korkki on kunnolla 
kiinni, jotta polttoainetta ei vuotaisi 
mahdollisessa onnettomuudessa.

Panoraamakattoluukku (jos 
varusteena)
Jos autossasi on kattoluukku, voit avata 
tai raottaa sit쌹 kattoluukun kytkimell쌹, 
joka sijaitsevat kattokonsolissa.

Kattoluukkua voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain virta-
lukon tai MOOTTORIN START/STOP-
painikkeen ollessa ON- tai START-asen-
nossa.
Kattoluukkua voidaan k쌹ytt쌹쌹 noin 3 
minuutin ajan sen j쌹lkeen, kun virta-
avain tai MOOTTORIN START/STOP-
painike kytket쌹쌹n ACC- tai LOCK/OFF-
asentoon. Jos etuovi kuitenkin avataan 
t쌹n쌹 aikana, kattoluukkua ei voida k쌹yt-
t쌹쌹 t쌹m쌹n 3 minuutin jakson aikana.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 kattoluukkua tai 

aurinkoverhoa ajon aikana. T쌹m쌹 voi 
johtaa hallinnan menett쌹miseen ja 
sit쌹 kautta vammoihin tai aineellisiin 
vahinkoihin.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 moottoria k쌹yntiin ja avainta 
autoosi, jos autossa on lapsia. Jos lap-
sia ei valvota, he voivat k쌹ytt쌹쌹 katto-
luukkua, mist쌹 voi aiheutua vakavia 
vammoja.

僅 Auton katolla ei saa istua. Se voi 
aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa 
autoa.

ONQ5E051125L
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HUOMAUTUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 kattoluukkua, kun autossa on 
kattotelineet tai kun katolla on matkata-
varoita.

S쌹hk쎨toiminen aurinkoverho

K쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista aurinkoverhoa 
est쌹쌹ksesi suoran auringonvalon p쌹쌹syn 
kattoluukun lasin l쌹pi.
僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 taaksep쌹in 

ensimm쌹iseen porrastettuun asen-
toon, jolloin s쌹hk쎨toiminen aurinko-
verho liukuu automaattisesti auki.

僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 eteenp쌹in 
ensimm쌹iseen porrastettuun asen-
toon, jolloin s쌹hk쎨toiminen aurinko-
verho sulkeutuu automaattisesti. Jos 
kattoluukun lasi on auki, lasi sulkeu-
tuu ensin.

Pys쌹ytt쌹쌹ksesi s쌹hk쎨toimisen aurinko-
verhon miss쌹 tahansa kohdassa, paina 
kattoluukun kytkint쌹 johonkin suuntaan.

HUOMAUTUS
쉁l쌹 ved쌹 tai ty쎨nn쌹 s쌹hk쎨toimista aurin-
koverhoa k쌹sin, sill쌹 se voisi vaurioittaa 
aurinkoverhoa tai aiheuttaa toimintah쌹i-
ri쎨n.

TIEDOTUS
S쌹hk쎨toimiseen aurinkoveroon tulevat 
rypyt ovat sen materiaalin normaali omi-
naisuus.

Kallistaminen auki/kiinni

僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 yl쎨sp쌹in, 
jolloin kattoluukun lasi kallistuu auki. 
Jos s쌹hk쎨toiminen aurinkoverho on 
kiinni, se aukeaa ensin.

僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 yl쎨sp쌹in 
tai eteenp쌹in, kun kattoluukun lasi on 
kallistettu auki, jolloin kattoluukun lasi 
sulkeutuu automaattisesti.

Pys쌹ytt쌹쌹ksesi kattoluukun liikkeen 
miss쌹 tahansa kohdassa, paina kattoluu-
kun kytkint쌹 johonkin suuntaan.

Liu’uttaminen auki/kiinni

僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 taaksep쌹in 
ensimm쌹iseen porrastettuun asen-
toon, jolloin kattoluukun lasi aukeaa. 
Jos s쌹hk쎨toiminen aurinkoverho on 
kiinni, se aukeaa ensin.
Paina kattoluukun kytkint쌹 taaksep쌹in 
ensimm쌹iseen porrastettuun asen-
toon, jolloin kattoluukun lasi sulkeu-
tuu. Jos kattoluukun lasi on kiinni, 
s쌹hk쎨toiminen aurinkoverho sulkeu-
tuu.

ONQ5E031416L_2
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僅 Paina kattoluukun kytkint쌹 eteen- tai 
taaksep쌹in toiseen porrastettuun 
asentoon, jolloin s쌹hk쎨toiminen aurin-
koverho ja kattoluukun lasi toimivat 
automaattisesti (automaattinen liuku-
toiminto).
Pys쌹ytt쌹쌹ksesi kattoluukun liikkeen 
miss쌹 tahansa kohdassa, paina katto-
luukun kytkint쌹 johonkin suuntaan.

Automaattinen suunnanvaihto

Jos s쌹hk쎨toiminen aurinkoverho tai kat-
toluukun lasi havaitsee automaattisen 
sulkeutumisen aikana jonkin esteen, se 
vaihtaa liikesuuntaa ja pys쌹htyy johon-
kin asentoon.
Automaattinen suunnanvaihtotoiminto 
ei ehk쌹 toimi, jos ohut tai pehme쌹 esine 
j쌹쌹 liukuvan s쌹hk쎨toimisen aurinkover-
hon tai kattoluukun lasin ja kattoluukun 
kehyksen v쌹liin.

VAROITUS
僅 Tarkista aina ennen kattoluukun k쌹yt-

t쎨쌹, ettei kukaan ole kurottanut siit쌹 
ulos eik쌹 luukun tiell쌹 ole mit쌹쌹n. 
Kehon osat tai esineet saattavat j쌹쌹d쌹 
v쌹liin, jolloin aiheutuu vammoja tai 
auto voi vaurioitua.

僅 쉁l쌹 koskaan testaa automaattinen 
suunnanvaihtotoimintoa kehosi osilla. 
S쌹hk쎨toiminen aurinkoverho tai kat-
toluukun lasi saattaa vaihtaa liike-
suuntaa, mutta loukkaantumisriski on 
olemassa.

HUOMAUTUS
僅 쉁l쌹 jatka kattoluukun kytkimen paina-

mista, kun kattoluukku on kokonaan 
auennut, sulkeutunut tai kallistunut. 
Kattoluukun moottori saattaa vaurioi-
tua.

僅 Jatkuva k쌹ytt쎨, kuten auki/kiinni 
liu’uttaminen, kallistaminen auki/kiinni 
jne. saattaa aiheuttaa kattoluukkuj쌹r-
jestelm쌹n moottorin toimintah쌹iri쎨n.

僅 Poista kattoluukun kiskoista s쌹쌹nn쎨lli-
sesti niihin kertynyt p쎨ly.

僅 Kattoluukun ja kattopaneelin v쌹liin 
kertynyt p쎨ly vi aiheuttaa melua. Avaa 
kattoluukku ja poista p쎨ly s쌹쌹nn쎨lli-
sesti puhtaalla liinalla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 avata kattoluukkua pakka-
sella tai kun kattoluukun p쌹쌹ll쌹 on 
lunta tai j쌹쌹t쌹. Kattoluukku ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti ja se saattaa 
menn쌹 rikki, jos se avataan v쌹kisin.

僅 쉁l쌹 avaa kattoluukkua tai aja katto-
luukku avoinna v쌹lit쎨m쌹sti sadeilman 
tai auton pesemisen j쌹lkeen. Vesi 
saattaa kastella auton sis쌹tilat.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n matkatavaroita siten, 
ett쌹 ne ovat osittain kattoluukun ulko-
puolella ajon aikana. Auto voi vaurioi-
tua, jos se pys쌹htyy 쌹killisesti.

VAROITUS
쉁l쌹 ty쎨nn쌹 p쌹쌹t쌹si, k쌹sivarsiasi tai muita 
ruumiinosia tai esineit쌹 ulos kattoluu-
kusta ajon aikana. Auton 쌹killinen pys쌹h-
tyminen voi aiheuttaa vammoja.

OCV041031L
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Kattoluukun toiminnan 
alustaminen

Joissain olosuhteissa kattoluukun toi-
minnan alustaminen voi olla tarpeen. 
Kattoluukun toiminnan alustaminen 
saattaa olla tarpeen esimerkiksi seuraa-
vissa tapauksissa:
僅 Kun 12 voltin akku joko kytket쌹쌹n irti 

tai se purkautuu
僅 Kun kattoluukun sulake vaihdetaan
僅 Jos kattoluukun yhden kosketuksen 

AUTOMAATTINEN AVAUS/SULKEMI-
NEN ei toimi asianmukaisesti

Kattoluukun alustusohjeet:
1. Alustaminen kannattaa tehd쌹 auton 

moottorin k쌹ydess쌹. K쌹ynnist쌹 auto 
P-asennossa.

2. Varmista, ett쌹 s쌹hk쎨toiminen aurinko-
verho ja kattoluukun lasi ovat t쌹ysin 
kiinni. Jos s쌹hk쎨toiminen aurinko-
verho tai kattoluukun lasi on auki, 
paina kytkint쌹 eteenp쌹in, kunnes s쌹h-
k쎨toiminen aurinkoverho ja kattoluu-
kun lasi ovat kokonaan kiinni.

3. Vapauta kytkin, kun s쌹hk쎨toiminen 
aurinkoverho ja kattoluukun lasi ovat 
t쌹ysin kiinni.

4. Paina kytkint쌹 eteenp쌹in, kunnes s쌹h-
k쎨toiminen aurinkoverho ja kattoluu-
kun lasi liikkuvat hieman. Vapauta 
kytkin.

5. Pid쌹 taas kattoluukun kytkint쌹 painet-
tuna eteenp쌹in, kunnes s쌹hk쎨toimi-
nen aurinkoverho ja kattoluukun lasi 

liukuvat auki ja kiinni. Vapauta kytkin 
vasta toimenpiteen p쌹쌹tytty쌹.
Jos kytkin vapautuu toimenpiteen 
aikana, aloita se uudelleen kohdasta 
2.

TIEDOTUS
Jos kattoluukun toiminta ei alustu auton 
akun irtikytkemisen tai purkautumisten 
j쌹lkeen tai kun kattoluukun sulake on 
palanut, kattoluukku ei ehk쌹 toimi nor-
maalisti.

Kattoluukku auki -varoitus

Jos kuljettaja sammuttaa moottorin, kun 
kattoluukku ei ole t쌹ysin kiinni, varoitu-
s쌹쌹ni kuuluu muutaman sekunnin ajan 
ja mittariston LCD-n쌹ytt쎨쎨n tulee varoi-
tus avoimesta kattoluukusta.
Sulje kattoluukku huolellisesti ennen 
autosta poistumista.

HUOMIO
Varmista, ett쌹 kattoluukku on kokonaan 
kiinni poistuessasi ajoneuvosta. Jos kat-
toluukku j쌹tet쌹쌹n auki, lumi- tai vesisade 
saattaa kastella auton sis쌹tilat.
Lis쌹ksi avonainen kattoluukku houkutte-
lee varkaita.

ONQ5E041329L
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Ohjauspy쎨r쌹
Ohjauspy쎨r쌹n kulman ja korkeu-
den s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Ved쌹 lukitus-avausvivusta (1) alas.
2. S쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹 haluttuun kul-

maan (2) ja korkeuteen (3)
3. Ved쌹 lukitus-avausvivusta yl쎨s.

TIEDOTUS
Muista aina s쌹쌹t쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹 halut-
tuun asentoon ennen ajamista.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹n kul-

maa ja korkeutta ajon aikana. Saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan ja seurauk-
sena voi olla vakaviin henkil쎨vahinkoi-
hin tai kuolemaan johtava 
onnettomuus.

僅 S쌹쌹d쎨n j쌹lkeen liikuta ohjauspy쎨r쌹쌹 
yl쎨s ja alas ollaksesi varma, ett쌹 se on 
lukittunut paikoilleen.

僅 Kun s쌹쌹d쌹t ohjauspy쎨r쌹n kulmaa ja 
korkeutta, 쌹l쌹 paina tai ved쌹 sit쌹 voi-
makkaasti, sill쌹 sen kiinnitys voi vauri-
oitua.

HUOMIO
쉁l쌹 paina tai ved쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 voimak-
kaasti s쌹쌹t쌹ess쌹si sit쌹. Ohjauspylv쌹s voi 
vaurioitua.

HUOMAUTUS
僅 Lukitusvipu ei joskus lukitse ohjaus-

py쎨r쌹쌹 s쌹쌹d쎨n j쌹lkeen.
T쌹m쌹 ei ole toimintah쌹iri쎨. Molemmat 
lukkokytkimet ovat t쌹ll쎨in kytkeyty-
neet. S쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹n asento 
uudelleen ja lukitse se.

僅 Seuraavia tapahtumia saattaa esiinty쌹 
auton normaalissa k쌹yt쎨ss쌹:
- EPS-varoitusvalo ei syty palamaan.
- Ohjaus tuntuu raskaalta hetken 

ajan sen j쌹lkeen, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN START/STOP-painike 
on asetettu ON-asentoon. N쌹in 
tapahtuu, kun EPS-j쌹rjestelm쌹 suo-
rittaa j쌹rjestelm쌹diagnoosia. Kun 
diagnoosi on suoritettu, ohjaustun-
tuma palautuu normaaliksi.

- Ohjaustehostimen releest쌹 saattaa 
kuulua naksahdus, kun virtalukko 
tai MOOTTORIN START/STOP-pai-
nike asetetaan ON- tai LOCK-asen-
toon.

- Ohjaustehostimen s쌹hk쎨moottorin 
쌹쌹ni saattaa kuulua matkusta-
moon auton ollessa paikallaan tai 
liikkuessa hitaasti.

ONQ5031021_2
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- Kun s쌹hk쎨isess쌹 ohjaustehostinj쌹r-
jestelm쌹ss쌹 havaitaan h쌹iri쎨, 
ohjaustehostimen toiminnot lak-
kautetaan mahdollisen hengenvaa-
rallisen onnettomuuden est쌹mi-
seksi. T쌹ll쎨in mittariston 
varoitusvalo syttyy palamaan tai 
vilkkuu ja ohjauspy쎨r쌹n k쌹쌹nt쎨teho 
poistetaan k쌹yt쎨st쌹. Tarkista 
tilanne v쌹litt쎨m쌹sti, kun olet siirty-
nyt turvalliseen ymp쌹rist쎨쎨n.

- Ohjaustuntuma muuttuu raskaam-
maksi, jos ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nne-
t쌹쌹n jatkuvasti, kun auto ei liiku. 
Kuitenkin muutaman minuutin j쌹l-
keen sen normaalitoiminta palau-
tuu.

- Jos s쌹hk쎨inen ohjaustehostin ei 
toimi normaalisti, vastaava varoi-
tusvalo syttyy mittaristossa. 
Ohjauspy쎨r쌹쌹 voi olla vaikea k쌹쌹n-
t쌹쌹 tai se voi toimia ep쌹normaalisti. 
Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

- Kun k쌹yt쌹t ohjauspy쎨r쌹쌹 matalissa 
l쌹mp쎨tiloissa, j쌹rjestelm쌹st쌹 voi 
kuulua normaalista poikkeavaa 
melua. Kun l쌹mp쎨tila nousee, melu 
katoaa. T쌹m쌹 on normaalia.

- Kun autoa k쌹ynnist쌹minen apu-
k쌹ynnistyskaapelien avulla akun 
tyhjennetty쌹, ohjauspy쎨r쌹 ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti. T쌹m쌹 on tila-
p쌹ist쌹 ja johtuu alhaisesta akkuj쌹n-
nitteest쌹. Kun akkua ladataan, 
ohjauspy쎨r쌹 toimii j쌹lleen normaa-
listi. Liikuttele ohjauspy쎨r쌹쌹 ennen 
autolla ajamista varmistaaksesi, 
ett쌹 se toimii asianmukaisesti.

L쌹mmitett쌹v쌹 ohjauspy쎨r쌹 (jos 
varusteena)

Toiminta
1. Paina painiketta kytke쌹ksesi l쌹mmi-

tett쌹v쌹n ohjauspy쎨r쌹n p쌹쌹lle tai pois 
(ON/OFF).

2. L쌹mmitett쌹v쌹 ohjauspy쎨r쌹 palaa 
OFF-asentoon, kun auto k쌹ynniste-
t쌹쌹n uudelleen.

TIEDOTUS
L쌹mmitett쌹v쌹 ohjauspy쎨r쌹 s쌹쌹t쌹쌹 auton 
k쌹ydess쌹 automaattisesti ohjauspy쎨r쌹n 
l쌹mp쎨tilaa riippuen ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨ti-
lasta. Jos haluat lis쌹tietoja, katso “쉁lyk쌹s 
mukavan l쌹mp쎨tilan ohjausj쌹rjestelm쌹 
(kuljettajan istuin) (jos varusteena)“ 
sivulla 5-92.

VAROITUS
Jos ohjauspy쎨r쌹 l쌹mpenee liikaa, kytke 
j쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹. L쌹mmitett쌹v쌹 
ohjauspy쎨r쌹 saattaa aiheuttaa palovam-
moja, kun sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n pitki쌹 aikoja, 
vaikka sen l쌹mp쎨tila ei olekaan kovin 
korkea.
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Peilit

HUOMIO
僅 쉁l쌹 asenna ohjauspy쎨r쌹쌹n mit쌹쌹n 

p쌹쌹llysteit쌹, sill쌹 se voi h쌹irit쌹 ohjaus-
py쎨r쌹n l쌹mmittimen toimintaa.

僅 Kun puhdistat l쌹mmittimell쌹 varustet-
tua ohjauspy쎨r쌹쌹, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 orgaani-
sia liuottimia, kuten maalitinneri쌹, 
bentseeni쌹, alkoholia tai bensiini쌹. 
Muussa tapauksessa ohjauspy쎨r쌹n 
pinta saattaa vahingoittua.

僅 Jos jokin ter쌹v쌹 esine vaurioittaa 
ohjauspy쎨r쌹n pintaa, my쎨s l쌹mmitti-
men komponentit saattavat vaurioi-
tua.

HUOMAUTUS
Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitin sammuu auto-
maattisesti 30 minuutin k쌹yt쎨n j쌹lkeen.

쉁쌹nitorvi

Toiminta
僅 Paina ohjauspy쎨r쌹쌹 쌹쌹nimerkin tun-

nuksen l쌹helt쌹.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 ly쎨 쌹쌹nimerkki쌹 voimakkaasti tai 

k쌹yt쌹 sit쌹 nyrkill쌹. 쉁l쌹 paina 쌹쌹ni-
merkki쌹 ter쌹v쌹ll쌹 kappaleella.

僅 Kun puhdistat ohjauspy쎨r쌹쌹, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
orgaanisia liuottimia, kuten tinneri쌹, 
bentseeni쌹, alkoholia tai bensiini쌹. 
Muussa tapauksessa ohjauspy쎨r쌹 
saattaa vahingoittua.

Peilit
Sis쌹taustapeili
P쌹iv쌹-/y쎨tilalla varustetun peilin 
s쌹쌹t쌹minen (jos varusteena)

僅 A: P쌹iv쌹
僅 B: Y쎨

Toiminta
1. Paina p쌹iv쌹-/y쎨vipua (1) p쌹iv쌹saikaan.
2. Ved쌹 p쌹iv쌹-/y쎨vipua (2) v쌹hent쌹쌹k-

sesi ajovalojen h쌹ik쌹isy쌹 pime쌹ll쌹.

Elektrokromaattinen taustapeili 
(ECM) (jos varusteena)
Anturi tunnistaa valoisuuden m쌹쌹r쌹n ja 
s쌹쌹t쌹쌹 automaattisesti ajovalojen h쌹ik쌹i-
sy쌹 pime쌹ll쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 aseta takaistuimille tai tavaratilaan 

sellaisia tavaroita, jotka voivat rajoit-
taa n쌹kyvyytt쌹 taakse.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 taustapeilej쌹 auton liikku-
essa. T쌹m쌹 voi johtaa auton hallinnan 
menett쌹miseen ja sit쌹 kautta HEN-
GENVAARALLISIIN VAMMOIHIN tai 
aineellisiin vahinkoihin.

僅 쉁l쌹 tee muutoksia sis쌹peiliin 쌹l쌹k쌹 
vaihda sit쌹 toisen tyyppiseen. Se saat-
taa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja onnettomuudessa 
tai turvatyynyn lauetessa.

ONQ5031023
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Ovipeili
Ovipeilin s쌹쌹t쌹minen

Toiminta
1. Siirr쌹 ovipeilien kytkint쌹 (1) valitaksesi 

vasemman tai oikean ovipeilin.
2. Siirr쌹 valittua ovipeili쌹 s쌹쌹timell쌹 (2).

VAROITUS
僅 Ovipeilit ovat kuperia. Peilist쌹 n쌹kyv쌹t 

kohteet ovat l쌹hemp쌹n쌹 kuin mit쌹 
peilikuva n쌹ytt쌹쌹.

僅 K쌹yt쌹 sis쌹taustapeili쌹 tai k쌹쌹nn쌹 p쌹쌹-
t쌹si ja varmista takaa tulevien autojen 
et쌹isyys ennen kaistanvaihtoa.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 tai taita ovipeilej쌹 auton liik-
kuessa. T쌹m쌹 voi johtaa auton hallin-
nan menett쌹miseen ja sit쌹 kautta 
HENGENVAARALLISIIN VAMMOIHIN 
tai aineellisiin vahinkoihin.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 raavi j쌹쌹t쌹 pois peilin pinnalta, 

koska lasipinta saattaa vahingoittua. 
Jos j쌹쌹 est쌹쌹 peilin liikkeen, 쌹l쌹 s쌹쌹d쌹 
peili쌹 v쌹kisin. K쌹yt쌹 j쌹쌹n poistamiseen 
j쌹쌹npoistosprayta tai l쌹mpim쌹쌹n 
veteen kastettua pesusient쌹 tai puh-
distusliinaa.

僅 Jos peili on j쌹쌹tynyt jumiin, 쌹l쌹 s쌹쌹d쌹 
sit쌹 v쌹kisin. K쌹yt쌹 sopivaa j쌹쌹npois-
tosuihketta (ei j쌹쌹hdyttimen pakkas-
nestett쌹) j쌹쌹tyneen mekanismin 
vapauttamiseksi, tai vie auto l쌹mpi-
m쌹쌹n paikkaan ja anna j쌹쌹n sulaa.

僅 Peilien liike pys쌹htyy, kun ne saavut-
tavat 쌹쌹riasennon, mutta moottori jat-
kaa toimintaa kytkimen painamisen 
ajan. 쉁l쌹 paina kytkint쌹 pidemp쌹쌹n 
kuin on tarpeen. K쌹ytt쎨moottori voi 
vahingoittua.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 ovipeilej쌹 k쌹sin. N쌹in 
toimimalla osat saattavat vahingoit-
tua.

Ovipeilin taitto
Manuaalinen (jos varusteena)

Toiminta
僅 Tartu peilin runkoon ja taita sit쌹 auton 

takaosaa kohti.

S쌹hk쎨s쌹쌹t쎨inen (jos varusteena)

Toiminta
僅 Paina painiketta taittaaksesi tai ava-

taksesi peilin.

ONQ5031026

ONQ5031027L
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Peilit

Automaattinen suunnanvaihto-
toiminto (jos varusteena)

Ovipeili k쌹쌹ntyy peruuttamisen helpot-
tamiseksi alemmas vaihteen ollessa R-
asennossa.

Toiminta
僅 Ovipeilin kytkimen (1) asento m쌹쌹rit-

t쌹쌹 peilin liikkeen:
- L/R (Vas./Oik.): Ovipeilit liikkuvat.
- Center (keskell쌹): Ovipeilit eiv쌹t 

liiku.

Automaattisen suunnanvaihtotoi-
minnon k쌹ytt쌹j쌹asetukset

Toiminta
僅 Kytke vaihde P-asentoon.
僅 Siirr쌹 kytkin L- tai R-asentoon riip-

puen peilist쌹, jota haluat s쌹쌹t쌹쌹.
僅 Kytke vaihde R-asentoon.
僅 S쌹쌹d쌹 peili.

Automaattisen suunnanvaihtotoi-
minnon alustaminen

Toiminta
僅 Kytke vaihde P-asentoon.
僅 Siirr쌹 kytkin L- tai R-asentoon riip-

puen peilist쌹, jota haluat s쌹쌹t쌹쌹.
僅 Kytke vaihde R-asentoon.
僅 S쌹쌹d쌹 peili tavallista kulmaa kor-

keammalle
僅 Kytke toinen vaihdeasento.

VAROITUS
僅 Ovipeilit ovat kuperia. Peilist쌹 n쌹kyv쌹t 

kohteet ovat l쌹hemp쌹n쌹 kuin mit쌹 
peilikuva n쌹ytt쌹쌹.

僅 K쌹yt쌹 sis쌹taustapeili쌹 tai k쌹쌹nn쌹 p쌹쌹-
t쌹si ja varmista takaa tulevien autojen 
et쌹isyys ennen kaistanvaihtoa.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 tai taita ovipeilej쌹 auton liik-
kuessa. T쌹m쌹 voi johtaa auton hallin-
nan menett쌹miseen ja sit쌹 kautta 
HENGENVAARALLISIIN VAMMOIHIN 
tai aineellisiin vahinkoihin.

ONQ5EP031417L_2
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HUOMIO
僅 쉁l쌹 raavi j쌹쌹t쌹 pois peilin pinnalta, 

koska lasipinta saattaa vahingoittua. 
Jos j쌹쌹 est쌹쌹 peilin liikkeen, 쌹l쌹 s쌹쌹d쌹 
peili쌹 v쌹kisin. K쌹yt쌹 j쌹쌹n poistamiseen 
j쌹쌹npoistosprayta tai l쌹mpim쌹쌹n 
veteen kastettua pesusient쌹 tai puh-
distusliinaa.

僅 Jos peili on j쌹쌹tynyt jumiin, 쌹l쌹 s쌹쌹d쌹 
sit쌹 v쌹kisin. K쌹yt쌹 sopivaa j쌹쌹npois-
tosuihketta (ei j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n 
pakkasnestett쌹) j쌹쌹tyneen mekanis-
min sulattamiseen tai vie auto l쌹mpi-
m쌹쌹n paikkaan ja anna j쌹쌹n sulaa.

僅 Peilien liike pys쌹htyy, kun ne saavut-
tavat 쌹쌹riasennon, mutta moottori jat-
kaa toimintaa kytkimen painamisen 
ajan. 쉁l쌹 paina kytkint쌹 pidemp쌹쌹n 
kuin on tarpeen. K쌹ytt쎨moottori voi 
vahingoittua.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 ovipeilej쌹 k쌹sin. N쌹in 
toimimalla osat saattavat vahingoit-
tua.

僅 S쌹hk쎨inen ovipeili toimii, vaikka auto 
on OFF-asennossa. 쉁l쌹 kuitenkaan 
s쌹쌹d쌹 peilej쌹 tarpeettomasti, kun auto 
ei ole k쌹ynniss쌹, jotta akkuvaraus ei 
purkautuisi.

僅 Jos autossa on s쌹hk쎨iset ovipeilit, 쌹l쌹 
taita niit쌹 k쌹sin. Niiden moottorit voi-
vat vahingoittua.

僅 Suosittelemme noudattamaan ohjeis-
tettuja toimintamalleja huolellisesti 
automaattisen suunnanvaihtotoimin-
non k쌹ytt쌹j쌹asetusten muuttamiseksi 
tai alustamiseksi. Jos siirryt seuraa-
vaan vaiheeseen ennen edellisen 
p쌹쌹ttymist쌹, muuttunutta kulmaa ei 
ehk쌹 muuteta tai alustus ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti.
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Mittaristo
Tyyppi A

Tyyppi B

1. Nopeusmittari
僅 km/h, MPH
僅 Ajonopeus kilometrein쌹 tunnissa (km/

h) tai maileina tunnissa (mph).

2. Kierroslukumittari/Tehomittari
僅 Kierroslukumittari

Moottorin likim쌹쌹r쌹inen kierrosm쌹쌹r쌹 
minuutissa (rpm).
Valitse tyyppi쌹 B varten Settigs (Ase-
tukset)→Vehicle (Auto)→Cluster (Mit-
taristo)→Tachometer display 
(Kierroslukumittarin n쌹ytt쎨) n쌹ytt쌹쌹k-
sesi kierroslukumittarin ajotilan 
mukaan.

ONQ5EP031100L

ONQ5EP031356L
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僅 Tehomittari
N쌹ytt쌹쌹, onko t쌹m쌹nhetkinen ajoti-
lanne polttoainetaloudellinen vai ei.
- CHARGE: auton tuottamaa ener-

giaa muunnetaan s쌹hk쎨energiaksi. 
(Energian talteenotto)

- ECO: Osoittaa, ett쌹 autoa ajetaan 
ekologisesti.

- POWER: Osoittaa, ett쌹 auto ylitt쌹쌹 
eko-yst쌹v쌹llisen alueen.

3. Hybridiakun varaustilan mittari
僅 Osoittaa j쌹ljell쌹 olevan hybridiakun 

varauksen.

4. Polttoainemittari
僅 Osoittaa likim쌹쌹r쌹isesti polttoaines쌹i-

li쎨ss쌹 olevan polttoaineen m쌹쌹r쌹n.

5. Matkamittari
僅 Ilmaisee kokonaismatkan, joka autolla 

on ajettu.

6. Ajomatka j쌹ljell쌹 olevalla polt-
toaineella
僅 Ilmoittaa arvioidun matkan, joka j쌹l-

jell쌹 olevalla polttoaineella voidaan 
ajaa.

7. Vaihdeasennon ja vaihteen 
osoitus (jos varusteena)
僅 Ilmoittaa valitun vaihteen.

8. Ulkoilman l쌹mp쎨mittari
僅 Ilmoittaa t쌹m쌹nhetkisen ulkoilman 

l쌹mp쎨tilan.

9. Varoitus- ja merkkivalot
僅 Katso kohta “Varoitus- ja merkkivalot“ 

sivulla 5-65.

10. Ladattavan hybridin tilailmai-
sin (ladattava hybridiauto)
僅 CD-tila (latauksen tyhjent쌹minen, s쌹h-

k쎨k쌹ytt쎨): Korkeaj쌹nniteakkua k쌹yte-
t쌹쌹n auton voimanl쌹hteen쌹.

僅 AUTO-tila: J쌹rjestelm쌹 valitsee AUTO-
tilassa joko s쌹hk쎨isen tilan (CD) tai 
hybriditilan (CS) riippuen ajo-olosuh-
teista.

僅 CS-tila (latauksen yll쌹pito, hybridi-
k쌹ytt쎨): Korkeaj쌹nniteakkua ja bensii-
nimoottoria k쌹ytet쌹쌹n auton 
voimanl쌹hteen쌹. Vastaava viesti tulee 
n쌹kyviin osoittamaan valittua tilaa.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan poista j쌹쌹hdytysnestes쌹i-

li쎨n korkkia, kun moottori on kuuma. 
J쌹쌹hdytysneste on paineistettua ja voi 
purkautua ulos aiheuttaen vakavia 
palovammoja. Odota, kunnes moot-
tori on j쌹쌹htynyt ennen j쌹쌹hdytysnes-
teen lis쌹쌹mist쌹 s쌹ili쎨쎨n.

僅 Polttoaineen kuluttaminen loppuun 
voi aiheuttaa vaaratilanteen. Sinun 
tulee pys쌹hty쌹 ja hankkia lis쌹polttoai-
netta mahdollisimman pian varoitus-
valon ( ) syttymisen j쌹lkeen tai kun 
mittarin osoitin tulee l쌹helle ”E”-tasoa.
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Mittaristo

HUOMIO
僅 LCD-tyyppisess쌹 mittaristossa (tyyppi  

B) tiedot n쌹ytet쌹쌹n, kun s쌹쌹tiedot on 
vastaanotettu GPS:n kautta. Tiedot 
voivat poiketa alueesi todellisesta 
l쌹mp쎨tilasta GPS-vastaanoton olo-
suhteista riippuen. Jos GPS:n kautta ei 
saada tietoja (et esimerkiksi ole kirjau-
tunut Kia Connected Services -palve-
luihin), s쌹쌹 ja aika n쌹ytet쌹쌹n 
mittaristossa ”aurinkoisena” ja ”y쎨n쌹”.

僅 K쌹yt쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 varovasti ajon 
aikana, sill쌹 animaatioefektit saattavat 
h쌹irit쌹 auton ajamista ja johtaa yll쌹tt쌹-
viin onnettomuuksiin.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria kierroslukumitta-
rin punaisella alueella. T쌹m쌹 saattaa 
aiheuttaa vakavia moottorivahinkoja.

HUOMAUTUS
僅 EV-merkkivalo syttyy ja sammuu sen 

mukaan, mill쌹 alueella hybridij쌹rjes-
telm쌹n mittarin osoitus on.
- EV-merkkivalo palaa: Autoa ajetaan 

s쌹hk쎨moottoria k쌹ytt쌹en tai bensii-
nimoottori sammutetaan.

- EV-merkkivalo ei pala: Bensiini-
moottori toimii auton voimanl쌹h-
teen쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 mootto-
ria, jos polttoaines쌹ili쎨 on tyhj쌹. T쌹ll쎨in 
polttomoottori ei voi ladata hybridij쌹r-
jestelm쌹n korkeaj쌹nnitteist쌹 akkua. 
Jos yrit쌹t k쌹ynnist쌹쌹 moottorin poltto-
aines쌹ili쎨 tyhj쌹n쌹, korkeaj쌹nniteakku 
voi tyhjenty쌹 ja vaurioitua.

僅 Polttoaines쌹ili쎨n tilavuus ilmoitetaan 
kohdassa “Voiteluainesuositukset ja 
t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t“ sivulla 9-6.

僅 Polttoainemittari on varustettu alhai-
sen polttoainem쌹쌹r쌹n varoitusvalolla 
( ), joka syttyy polttoaines쌹ili쎨n 
ollessa l쌹hes tyhj쌹.

僅 M쌹ess쌹 tai kaarteissa polttoainemitta-
rin osoitin saattaa heilahdella tai alhai-
sen polttoainem쌹쌹r쌹n varoitusvalo 
saattaa sytty쌹 tavallista aikaisemmin 
johtuen polttoaineen liikkeest쌹 s쌹ili-
쎨ss쌹.

僅 Jos auto ei ole tasaisella pinnalla tai 
akun virta on katkaistu, ajomatka j쌹l-
jell쌹 olevalla polttoaineella ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 n쌹y oikein.

僅 Ajomatka polttoaineen loppumiseen 
on ainoastaan historiatietoihin perus-
tuva arvio ja saattaa poiketa todelli-
sesta arvosta.

僅 Ajotietokone ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista 
lis쌹tty쌹 polttoainetta, jos autoon tan-
kataan alle 6 litraa (1,6 gallonaa) polt-
toainetta.

僅 Polttoaineenkulutuksen ja polttoai-
neen loppumiseen j쌹ljell쌹 olevan ajo-
matkan arvot saattavat vaihdella 
merkitt쌹v쌹sti ajo-olosuhteiden, ajotot-
tumusten ja auton kunnon mukaan.

僅 K쌹yt쌹 puhdasta ja pehme쌹쌹 mikrokui-
tuliinaa pyyhki쌹ksesi sormenj쌹ljet 
n쌹yt쎨st쌹.
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LCD-n쌹ytt쎨
1 : TILA-painike k쌹ytt쎨tilan vaihta-

mista varten
2 / : SIIRRY-kytkin valikkovaihto-

ehtojen valitsemista varten
3 OK: VALINTA/NOLLAUS-painike vali-

tun valikkokohdan asettamista tai nol-
laamista varten

LCD-n쌹yt쎨n tilat

ONQ5031029

 Tila

Driving Assist (Kul-
jettajaa avustavat 

toiminnot)
Ajotietokone Navigoinnin reittio-

pastus* K쌹ytt쌹j쌹asetukset Tiedot P쌹쌹varoitusvalo

Yl쎨s/
Alas

T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu 
automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹
Aktiivinen kaista-
vahti
Katvealueen varoi-
tin*
Mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹-
din*
Mukautuva kaistal-
lapitoavustin

Toimintamatka Reittiohjaus Kuljettajaa avusta-
vat j쌹rjestelm쌹t*

K쌹ytt쎨voiman jako 
(4WD)*

Yleisvaroitustilassa 
ilmoitetaan autoon 
liittyvist쌹 varoitus-
viesteist쌹, kun yksi 
tai useampi j쌹rjes-
telm쌹 ei toimi 
asianmukaisesti.

Driver Attention 
Warning (Kuljetta-
jan vireystilan val-
vonta)

Ajotiedot
Destination Info 
(M쌹쌹r쌹np쌹쌹n tie-

dot)

Eco Vehicle 
(Ekoauto)

TPMS (Rengaspai-
neiden valvontaj쌹r-

jestelm쌹)

Intelligent Speed 
Limit Assist (Liiken-
nemerkkien tunnis-
tusj쌹rjestelm쌹)

Since Refueling 
(Tankkauksen j쌹l-

keen)
Cluster (Mittaristo)

Accumulated Info 
(Kertyneet tiedot) Lights* (Valot)

Energy Flow (Ener-
giavirtaus) Door* (Ovi)

Digital Speedome-
ter (Digitaalinen 
nopeusmittari)*

Convenience* 
(Mukavuus)

Units (yksik쎨t)

Language (kieli)

Reset (Nollaus)
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LCD-n쌹ytt쎨

* : jos varusteena
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Polttoainetaloudellisuus

1 Polttoaineen keskikulutus
2 Polttoaineen hetkellinen kulutus

1. Polttoaineen keskikulutus
Keskim쌹쌹r쌹inen polttoaineenkulutus las-
ketaan kokonaisajomatkan ja polttoai-
neenkulutuksen perusteella 
viimeisimm쌹st쌹 keskim쌹쌹r쌹isen polttoai-
neenkulutuksen nollauksesta.
僅 Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n: Tieto nolla-

taan automaattisesti, kun kuljettajan 
ovi avataan auton sammuttamisen j쌹l-
keen tai noin 3 minuutin kuluttua 
auton sammuttamisesta.

僅 Tankkauksen j쌹lkeen: Kun on tan-
kattu yli 6 litraa ja ajettu yli 1 km/h 
nopeudella, auto palautuu automaat-
tisesti oletusarvoon.

僅 Manuaalisesti: Pid쌹 ohjauspy쎨r쌹n 
Ok-painiketta painettuna, kun keski-
m쌹쌹r쌹inen polttoaineenkulutus n쌹yte-
t쌹쌹n.

2. Polttoaineen hetkellinen kulu-
tus
N쌹ytet쌹쌹n polttoaineen hetkellinen kulu-
tus viimeisten sekuntien aikana, kun 
ajonopeus on noin yli 10 km/h.

TIEDOTUS
N쌹m쌹 tiedot n쌹ytet쌹쌹n aina LCD-mitta-
riston alalaidassa keskell쌹.

Avustavien j쌹rjestelmien tila 
Tila osoittaa seuraavien j쌹rjestelmien 
tilan:
僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-

maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹
Aktiivinen kaistavahti
Katvealueen varoitin
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din
Mukautuva kaistallapitoavustin

僅 Driver Attention Warning (Kuljettajan 
vireystilan valvonta)

僅 Intelligent Speed Limit Assist (Liiken-
nemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹)

Ajotietokonetila 
* Voit vaihtaa kohteita seuraavassa j쌹r-

jestyksess쌹.

Drive Info (Ajotiedot)
Tyyppi A

Tyyppi B

A: Drive Info (Ajotiedot)
1 Accumulated trip distance (Kertynyt 

ajomatka)
2 Average fuel efficiency (Keskim쌹쌹r쌹i-

nen polttoainetaloudellisuus)
3 Total driving time (Kokonaisajoaika)

ONQ5EP031121L

ONQ5EP031422L

ONQ5EP031137L
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Tiedot yhdelt쌹 sytytysvirran kytkemisen 
j쌹lkeiselt쌹 jaksolta.
Ajotieton쌹ytt쎨 (Drive Info) nollautuu, kun 
kuljettajan ovi avataan auton sammutta-
misen j쌹lkeen tai jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n 
3 minuutin j쌹lkeen.
Nollaa tieto manuaalisesti pit쌹m쌹ll쌹 
ohjauspy쎨r쌹n OK-painiketta painettuna, 
kun olet ajotieton쌹yt쎨ss쌹.

Since refueling (Tankkauksen 
j쌹lkeen)

Tyyppi A

Tyyppi B

A: Since refueling (Tankkauksen j쌹l-
keen)
1 Accumulated trip distance (Kertynyt 

ajomatka)
2 Average fuel efficiency (Keskim쌹쌹r쌹i-

nen polttoainetaloudellisuus)
3 Total driving time (Kokonaisajoaika)
The information after refueling (Tiedot 
tankkaamisen j쌹lkeen).
Nollaa tieto manuaalisesti pit쌹m쌹ll쌹 
ohjauspy쎨r쌹n OK-painiketta painettuna, 
kun n쌹kym쌹 on Since refueling (Tank-
kauksen j쌹lkeen).

Accumulated info (Kertyneet 
tiedot)

Tyyppi A

Tyyppi B

A: Accumulated info (Kertyneet tie-
dot)
1 Accumulated trip distance (Kertynyt 

ajomatka)
2 Average fuel efficiency (Keskim쌹쌹r쌹i-

nen polttoainetaloudellisuus)
3 Total driving time (Kokonaisajoaika)
Tietojen kertyminen alkaa viimeisim-
m쌹st쌹 nollauksesta.
Nollaa tieto manuaalisesti pit쌹m쌹ll쌹 
ohjauspy쎨r쌹n OK-painiketta painettuna, 
kun olet Kertyneet tiedot -n쌹yt쎨ss쌹.

HUOMAUTUS
僅 Polttoaineen keskikulutus tulee n쌹ky-

viin vasta, kun autolla on ajettu yli 10 
sekuntia tai noin 50 m sen j쌹lkeen, 
kun auto on asetettu ON-asentoon.

僅 Polttoaineenkulutuksen laskeminen 
alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 
metri쌹.

僅 Tietoa ker쌹t쌹쌹n, vaikka moottori olisi 
k쌹ynniss쌹 ja auto ei liikkuisi.

ONQ5EP031415L
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Digital speedometer (Digitaali-
nen nopeusmittari)

Osoittaa ajonopeuden.

Driving force distribution (4WD) 
(K쌹ytt쎨voiman jako (4WD)) (jos 
varusteena)

N쌹ytet쌹쌹n k쌹ytt쎨voiman jako etu- ja 
takapy쎨riin.
Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Nelivetoj쌹r-
jestelm쌹 (AWD) (jos varusteena)“ sivulla 
6-32.

Toimintamatka (Range) (Ladat-
tava hybridiauto)
Toimintamatka on arvioitu et쌹isyys, joka 
autolla voidaan ajaa j쌹ljell쌹 olevalla kor-
keaj쌹nniteakun varauksella (1, Electric) 
ja polttoaines쌹ili쎨ss쌹 olevalla polttoai-
neella (2, Gasoline).

A: Toimintamatka
1 Arvioitu ajomatka j쌹ljell쌹 olevalla kor-

keaj쌹nniteakulla (s쌹hk쎨)

2 Arvioitu ajomatka tankissa olevalla 
polttoaineella (bensiini)

僅 Jos arvioitu ajomatka on alle 1 km, 
ajotietokone n쌹ytt쌹쌹 matkana poltto-
aineen loppumiseen "---".
- Arvoalue: 1–510 km tai 1–510 mai-

lia.

HUOMAUTUS
僅 Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai 

akku on irrotettu, toimintamatkatieto 
ei ehk쌹 n쌹y oikein.

僅 Todellinen toimintamatka voi poiketa 
ajotietokoneen ilmoittamasta toimin-
tamatkasta, joka on pelkk쌹 arvio.

僅 Ajotietokone ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista 
lis쌹tty쌹 polttoainetta, jos autoon tan-
kataan alle 6 litraa polttoainetta.

僅 Toimintamatka saattaa vaihdella huo-
mattavasti ajo-olosuhteiden, ajotavan 
ja auton kunnon mukaan.

Energy flow (Energiavirtaus)

A: Hybriditila
Hybridij쌹rjestelm쌹 ilmoittaa kuljettajalle 
energiavirtauksen eri k쌹ytt쎨tiloissa. Ajon 
aikana n쌹ytet쌹쌹n 11 k쌹ytt쎨tilan energi-
avirtaukset.
* Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Energiavir-
taus“ sivulla 1-27.

Navigoinnin reittiopastustila 
T쌹ss쌹 tilassa n쌹ytet쌹쌹n navigoinnin tila.

ONQ5EP031400L
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Huoltotiedot-tila 

Rengaspaine

A: Alhainen rengaspaine
Rengaspaineisiin liittyv쌹t tiedot.
Katso kohta “Rengaspaineiden valvonta-
j쌹rjestelm쌹 (TPMS)“ sivulla 7-9.

Yleisvaroitustila 

T쌹ss쌹 tilassa ilmoitetaan seuraavista 
tilanteista:
僅 Kuljettajaa avustavan j쌹rjestelm쌹n toi-

mintah쌹iri쎨, rajoitus tai tutka/kamera 
peitossa

僅 LED-ajovalon toimintah쌹iri쎨
僅 Valojen toimintah쌹iri쎨
僅 Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestel-

m쌹n vika, alhainen rengaspaine tms.
T쌹ll쎨in my쎨s p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy. 
Jos varoituksen aiheuttanut tilanne on 
ratkaistu, yleisvaroitusvalo sammuu ja 
yleisvaroituskuvake katoaa.

Service Interval (Huoltov쌹li)

A: Service Interval (Huoltov쌹li)
1 Huoltov쌹li
T쌹m쌹 toiminto laskee ja osoittaa, kuinka 
paljon ajokilometrej쌹 tai p쌹ivi쌹 on j쌹ljell쌹 
seuraavaan m쌹쌹r쌹aikaishuoltoon.
Nollaa huoltov쌹li valitsemalla asetusvali-
kosta Cluster (Mittaristo) → Service 
Interval (Huoltov쌹li) → Reset (Nollaa).

HUOMAUTUS
僅 Jos seuraavaan huoltokertaan on j쌹l-

jell쌹 korkeintaan 1500 km tai 30 p쌹i-
v쌹쌹, Service in -viesti tulee n쌹kyviin 
muutaman sekunnin ajaksi aina, kun 
auto asetetaan ON-asentoon.

僅 Jos autoa ei ole huollettu j쌹rjestel-
m쌹쌹n asetetun huoltov쌹lin mukai-
sesti, huollon tarpeesta ilmoittava 
Service required -viesti tulee n쌹ky-
viin muutaman sekunnin ajaksi aina, 
kun asetat auton ON-asentoon.

僅 Ajomatka ja aikav쌹li eiv쌹t ehk쌹 n쌹y 
oikein alla esitetyiss쌹 tilanteissa.
- Akkukaapeli irrotetaan.
- Akku on tyhjentynyt.

OCV041126L
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Mukautettavien asetusten tila

T쌹ss쌹 tilassa on mahdollista muuttaa 
mm. mittaristoa, ovia ja valoja koskevia 
asetuksia.
* T쌹ss쌹 annetut tiedot voivat vaihdella 

auton ominaisuuksien mukaan.

1. Driver Assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) (jos varus-
teena)

ONQ5EP031493L

Ominaisuus Selitys

Driving Conve-
nience (Ajomuka-

vuus)

僅 Highway Driving Assist (Moottoritie-
avustin)

僅 High way Auto Speed Change 
(Moottoritien automaattinen nopeu-
den muutos)

Speed Limit (Nope-
usrajoitus)

僅 Speed Limit Offset (Nopeusrajoituk-
sen poikkeama)

僅 Speed Limit Assist (Nopeudenrajoi-
tin)/Speed Assist Warning (Nopeus-
rajoitusvaroitus)/Off (Pois p쌹쌹lt쌹)

Warning Timing 
(Varoituksen ajoitus)

僅 Standard/Late (tavallinen/my쎨h쌹i-
nen)

Warning volume 
(Varoituksen 쌹쌹nen-

voimakkuus)

僅 High/ Medium/Low (Korkea/keski-
m쌹쌹r쌹inen/alhainen)

Haptic warning 
(Haptinen varoitus) Aktivoi

Driver Attention 
Warning (Kuljetta-
jan vireystilan val-

vonta)

僅 Leading vehicle departure alert 
(Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹ht쎨-
varoitus)

僅 Inattentive driving warning (Ep쌹tar-
kan ajon varoitus)

Etuturvallisuus
僅 Active Assist (aktiivinen avustus) / 

Warning Only (vain varoitus) / Off (ei 
k쌹yt쎨ss쌹)

Kaistaturvallisuus
僅 Active assist (aktiivinen avustus) / 

Warning only (vain varoitus) / Off (ei 
k쌹yt쎨ss쌹)

Blind-spot safety 
(Kuolleen kulman 

turvallisuus)

僅 SEW (Safe Exit Warning) (Turvallisen 
poistumisen varoitus)

僅 Active assist (aktiivinen avustus) / 
Warning only (vain varoitus) / Off (ei 
k쌹yt쎨ss쌹)

Parking safety 
(Pys쌹k쎨innin turval-

lisuus)

僅 Surround view monitor auto on (Sur-
round view monitor -j쌹rjestelm쌹n 
automaattinen kytkent쌹)

僅 Parking Distance Warning Auto On 
(Pys쌹k쎨intitutkan varoituksen auto-
maattinen p쌹쌹llekytkent쌹)

僅 Rear Cross-Traffic Safety (Riste쌹v쌹n 
liikenteen takavaroitus)

僅 Rear Active Assist (Takaosan aktiivi-
nen avustus) / Rear Warning Only 
(Vain varoitus) / Off (ei k쌹yt쎨ss쌹)
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2. Eco Vehicle (Ekoauto) (jos 
varusteena)

3. Mittaristo (jos varusteena)

4. Valot (jos varusteena)

5. Door (ovi) (mik쌹li varusteena)

TIEDOTUS
僅 Automatically Lock (automaattinen 

lukitus)
- Enable On Shift (k쌹ytt쎨쎨notto 

vaihdettaessa): Kaikkien ovien luki-
tus aukeaa automaattisesti, kun 
vaihde siirret쌹쌹n P-, R-, N- tai D-
asentoon. (Aktivoituu, kun auton 
ON-asennossa)

- Enable on Speed (k쌹ytt쎨쎨notto 
nopeuden mukaan): Kaikki ovet 
lukittuvat automaattisesti, kun 
ajonopeus ylitt쌹쌹 15 km/h.

Ominaisuus Selitys

Coasting guidance 
(Moottorijarrutusavustin)

僅 Coasting guidance (Moottorijar-
rutusavustin)

僅 Sound On/Sound Off (쉁쌹ni 
p쌹쌹lle/pois)

Start coasting (moottori-
jarrutusohjeen aloitus)

僅 Early/Normal/Late (Aikainen/
Normaali/My쎨h쌹inen)

Latauspistokkeen luki-
tustila

僅 Always lock/Lock while char-
ging/Do not lock (Lukitus aina / 
Lukitus latauksen aikana / Ei 
lukitusta)

Ominaisuus Selitys

Theme Selection (Tee-
man valinta)

僅 Theme A (Teema A) / Theme B 
(Teema B) / Theme C (Teema 
C) / Dynamic (Dynaaminen)

Wiper/Lights Display 
(pyyhkimien/valojen 

n쌹ytt쎨)
Aktivoi

Traffic signs (Liikenne-
merkit) Aktivoi

Icy Road Warning (j쌹isen 
tienpinnan varoitus) Aktivoi

Cluster Voice Guidance 
Volume (Mittariston 쌹쌹ni-
opastuksen 쌹쌹nenvoi-

makkuus)

僅 Taso 0–3

Welcome Sound (terve-
tulo쌹쌹ni) Aktivoi

Ominaisuus Selitys

Illumination (Valaistus) 僅 Taso 1–20

One Touch Turn Signal (kais-
tanvaihtotoiminto) 僅 Pois/3/5/7 v쌹l쌹hdyst쌹

Ambient Brightness (ymp쌹ris-
t쎨n kirkkaus) 僅 Pois/1/2/3/4

Ambient Light Color (tunnel-
mavalaistuksen v쌹ri) 僅 8 v쌹ri쌹

Headlight Delay (saattovalo-
toiminto) Aktivoi

High Beam Assist (kaukova-
loavustin) Aktivoi

Ominaisuus Selitys

Automatically Lock 
(automaattinen lukitus)

僅 Enable on shift (k쌹ytt쎨쎨notto 
vaihdettaessa)/Enable on speed 
(k쌹ytt쎨쎨notto nopeuden 
mukaan)/Off (pois)

Automatically Unlock 
(automaattinen lukituk-

sen avaus)

僅 On shift to P (Vaihdettaessa P-
asentoon)/Vehicle Off (Auton 
sammutus)/On key out (Kun 
avain pois) (jos varusteena)/Off 
(Pois)

2 Press Unlock (Paina 
lukituksen avausta) Aktivoi

Power Tailgate (S쌹hk쎨-
toiminen takaluukku) Aktivoi

Power Tailgate Ope-
ning Speed (S쌹hk쎨toi-
misen takaluukun 
avautumisnopeus)

僅 Fast/Normal (nopea/normaali)

Power Tailgate Ope-
ning Height (S쌹hk쎨toi-

misen takaluukun 
avautumiskorkeus)

僅 Full open (T쌹ysin auki)/Level 3 
(Taso 3)/Level 2 (Taso 2)/Level 1 
(Taso 1)/User Height Setting 
(K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus)

Smart Tailgate (Handsf-
ree-takaluukku) Aktivoi

Remote Window Cont-
rol (Ikkunoiden kauko-

ohjaus
(jos varusteena))

Aktivoi
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僅 Automatically Unlock (automaatti-
nen lukituksen avaus)
- On Shift to P (Vaihdettaessa P-

asentoon): Kaikkien ovien lukitus 
avautuu automaattisesti, kun vaih-
teenvalitsin kytket쌹쌹n P-asentoon. 
(Kun moottori on k쌹ynniss쌹, se akti-
voidaan.)

- Vehicle Off/On key out (auton 
virta sammutettu/sytytetty avain 
poissa; jos varusteena): Kaikkien 
ovien lukitus avautuu automaatti-
sesti, kun virta-avain otetaan virta-
lukosta tai moottorin 
k쌹ynnistyspainike asetetaan OFF-
asentoon.

6. Convenience (Mukavuus) (jos 
varusteena)

7. Units (yksik쎨t)

8. Language (Kieli)

9. Reset (Nollaus)

Kuljettajaa avustavien j쌹rjestel-
mien asetukset (tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹) (jos varusteena)

Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨st쌹 
Settings (Asetukset) → Vehicle (Auto) 
→ Driver assistance (Kuljettajaa avusta-
vat j쌹rjestelm쌹t) asettaaksesi kuljettajaa 
avustavat toiminnot.
僅 Kuljettajan apuj쌹rjestelm쌹t

- Driver Convenience (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t)

- Speed limit (Nopeusrajoitus)

Ominaisuus Selitys

Seat Easy Access (istuina-
vustin)

僅 Off (pois) / Normal (normaali) 
/ Extended (laajennettu)

Rear Occupant Alert (Taka-
matkustajien muistutus) Aktivoi

Service Interval (Huoltov쌹li)

僅 Enable Service Interval/
Adjust Interval/Reset (Huolto-
v쌹lin k쌹ytt쎨쎨notto / Huolto-
v쌹lin s쌹쌹t쌹minen / Nollaus)

Welcome Mirror/Light (pei-
lien/valojen vastaanottotoi-

minto)
Aktivoi

Wireless Charging System 
(Langaton latausj쌹rjes-

telm쌹)
Aktivoi

Auto rear wiper (in R) (auto-
maattinen takalasin pyyhin-
t쌹toiminto (R-asennossa))

Aktivoi

Ominaisuus Selitys

Speed Unit (nopeuden 
yksikk쎨) 僅 km/h, MPH

Temperature Unit (l쌹mp쎨tila-
yksikk쎨) 僅 °C, °F

Fuel Economy Unit (polttoai-
neenkulutuksen yksikk쎨) 僅 km/l, l/100 km

Tire Pressure Unit (rengaspai-
neen yksikk쎨) 僅 psi/kPa/bar

Ominaisuus Selitys

Language (kieli) Aktivoi

Ominaisuus Selitys

Reset (nollaus) Reset (Nollaus)

ONQ5EP041303L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 59  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Auton ominaisuudet

605

LCD-n쌹ytt쎨

- Warning Timing (Varoituksen ajoi-
tus)

- Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

- Haptic warning (Haptinen varoi-
tus)

- DAW (Kuljettajan vireystilan val-
vonta)

- Forward safety (Etuturvallisuus)
- Lane safety (Kaistaturvallisuus)
- Blind-spot safety (Kuolleen kul-

man turvallisuus)
- Parking Safety (Pys쌹k쎨innin tur-

vallisuus)

LCD-n쌹yt쎨n viestit

LCD-n쌹yt쎨t N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨

A, B: Ovi, konepelti, takaluukku, kattoluukku auki

Alhaisen rengaspaineen varoitusn쌹ytt쎨
A: Alhainen rengaspaine

僅 A: Lights (Valot)
僅 1: 

僅 2: 
僅 3: AUTO
僅 4: OFF (O)

僅 A: Tuulilasinpyyhkimet
僅 1: OFF (O)
僅 2: AUTO
僅 3: LO (1)
僅 4: HI (2)

Low washer fluid (Lasinpesuneste v쌹hiss쌹) Pesunestes쌹ili쎨n taso on l쌹hes tyhj쌹.

Engine overheated (Moottorin ylikuumeneminen) Moottorin j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tila on yli 120 °C.

Low key battery (Avaimen pariston varaus heikko; kun varus-
teena on 쌹lyavainj쌹rjestelm쌹) 쉁lyavaimen pariston j쌹nnite on alhainen

Key not in vehicle (Avain ei ole autossa; kun varusteena on 쌹ly-
avainj쌹rjestelm쌹)

쉁lyavain ei ole autossa, kun painat MOOTTORIN START/STOP -
painiketta.
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Ladattava hybridiauto

Icy road warning (j쌹isen tienpinnan varoitus) Ulkol쌹mp쎨tilan mittarin osoittama l쌹mp쎨tila on alle 4 °C.

Key not detected (Avainta ei havaittu; kun varusteena on 쌹ly-
avainj쌹rjestelm쌹)

쉁lyavainta ei tunnisteta, kun painat MOOTTORIN START/STOP-
painiketta

Shift to P or N to start engine (Siirr쌹 vaihde P- tai N-asentoon 
moottorin k쌹ynnist쌹miseksi; kun varusteena on 쌹lyavainj쌹rjes-

telm쌹)
Auton k쌹ynnist쌹minen, kun vaihde ei ole P- tai N-asennossa.

Press brake pedal to start vahicle (Paina jarrupoljinta auton k쌹yn-
nist쌹miseksi; kun varusteena on 쌹lyavainj쌹rjestelm쌹)

MOOTTORIN START/STOP-painike asetetaan kahdesti per쌹k-
k쌹in ACC-asentoon ilman, ett쌹 jarrupoljinta painetaan

Battery discharging due to external electrical devices (Akku tyhje-
nee ulkoisten s쌹hk쎨laitteiden vuoksi)

Luvattomien s쌹hk쎨laitteiden ylivirran aiheuttama akun tyhjenty-
minen

Check Electronic Suspension (Tarkista s쌹hk쎨isesti ohjattu jousi-
tus)

S쌹hk쎨isesti ohjatussa jousituksessa (ECS) on toimintah쌹iri쎨 tai se 
toimii ep쌹asianmukaisesti.

Press start button again (Paina k쌹ynnistyspainiketta uudelleen; 
kun varusteena on 쌹lyavainj쌹rjestelm쌹)

MOOTTORIN START/STOP-painiketta ei voi k쌹ytt쌹쌹, koska 
MOOTTORIN START/STOP-painikkeessa on vikaa

Press START button with key (Paina k쌹ynnistyspainiketta 쌹ly-
avaimella; kun varusteena on 쌹lyavainj쌹rjestelm쌹)

MOOTTORIN START/STOP-painiketta painetaan, "Key not dete-
cted (Avainta ei tunnistettu)" -varoitusviestin n쌹yt쎨n aikana

Low fuel (v쌹h쌹inen polttoainem쌹쌹r쌹) Polttoaines쌹ili쎨 on melkein tyhj쌹. Alhaisen polttoainetason varoi-
tusmerkkivalo syttyy mittaristoon

LCD-n쌹yt쎨t N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨

A: Rullaus

J쌹rjestelm쌹 antaa merkki쌹쌹nen ja moottorijarrutusavustimen 
merkkivalo n쌹ytet쌹쌹n ilmoitukseksi kuljettajalle kaasupolkimen 
vapauttamista tilanteessa, jossa j쌹rjestelm쌹 ennakoi ajonopeu-
den hidastamista edellytt쌹v쌹쌹 tilannetta* navigointij쌹rjestelm쌹n 
m쌹쌹ritt쌹m쌹n ajoreitin ja ajo-olosuhteiden perusteella. Moottorijar-
rutusavustin kehottaa kuljettajaa vapauttamaan jalan kaasupol-
kimelta ja mahdollistaa siten moottorijarrutuksen pelkk쌹쌹 
s쌹hk쎨moottoria k쌹ytt쌹en. T쌹m쌹 v쌹hent쌹쌹 tarpeetonta polttoai-
neenkulutusta ja parantaa polttoainetaloudellisuutta.
* Esimerkkej쌹 ajonopeuden hidastamista edellytt쌹vist쌹 tilanteista 

ovat muun muassa vauhdin hidastamista edellytt쌹v쌹 pitk쌹 
alam쌹ki, risteyksen l쌹hestyminen tai alemman nopeusrajoi-
tuksen alueen l쌹hestyminen.

僅 Mukautettavat asetukset
Paina MOOTTORIN START/STOP-painiketta ja aseta vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Kytke j쌹rjestelm쌹 p쌹쌹lle valitsemalla 
mukautettavien asetusten tilassa ”Driver assistance” (kuljetta-
jaa avustavat j쌹rjestelm쌹t), ”Coasting Guide” (moottorijarru-
tusavustin) ja sitten ”On”. Poista vapaalla-ajon ohjetoiminnon 
valinta kytke쌹ksesi j쌹rjestelm쌹n pois p쌹쌹lt쌹. Saat j쌹rjestelm쌹n 
ohjeet n쌹kyviin pit쌹m쌹ll쌹 [OK]-painiketta painettuna.

僅 Toimintaedellytykset
Kytke j쌹rjestelm쌹 p쌹쌹lle toimimalla seuraavasti. Sy쎨t쌹 m쌹쌹-
r쌹np쌹쌹n tiedot navigointij쌹rjestelm쌹쌹n ja valitse ajoreitti. 
Valitse ECO-tila ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹ss쌹. Huomioi sitten 
seuraavat seikat:
- Ajonopeuden on oltava 30–160 km/h.

* Toimintanopeus saattaa vaihdella johtuen mittariston ja 
navigointij쌹rjestelm쌹n v쌹lisest쌹 nopeuserosta, johon vaikuttaa 
mm. rengaspaineiden taso.

Unplug vehicle to start (Irrota latauskaapeli ennen k쌹ynnist쌹-
mist쌹) Moottori k쌹ynnistet쌹쌹n ilman latauskaapelin irrottamista

LCD-n쌹yt쎨t N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨
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TIEDOTUS
僅 Jos toiminnassa ei ole ongelmia ja yll쌹 

mainitut viestit n쌹kyv쌹t jatkuvasti, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa. Suo-
sittelemme ottamaan yhteytt쌹 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huol-
lon yhteisty쎨kumppaniin.

僅 Icy road warning (j쌹isen tienpinnan 
varoitus)
Seuraavissa olosuhteissa varoitusvalo 
(sek쌹 ulkol쌹mp쎨tilan mittari) vilkkuu 5 
kertaa ja syttyy sitten palamaan jatku-
vasti ja varoitus쌹쌹nimerkki kuuluu 
kerran.

僅 Battery discharging due to external 
electrical devices (Akku tyhjenee 
ulkoisten s쌹hk쎨laitteiden vuoksi)
Auto voi tunnistaa akun tyhjenemisen 
pys쌹k쎨innin aikana asennettujen 
luvattomien s쌹hk쎨laitteiden (esim. 
kojelautakameran) aiheuttaman ylivir-
ran vuoksi.
Jos varoitus ei poistu, vaikka ulkoiset 
s쌹hk쎨laitteet poistetaan, tarkastuta 
autosi ammattihuollossa. Suositte-
lemme ottamaan yhteytt쌹 valtuutet-
tuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

僅 Press START button again (Paina 
POWER-painiketta uudelleen)

Remaining time (J쌹ljell쌹 oleva aika) J쌹ljell쌹 oleva aika t쌹yteen ladattuun akkuun ilmoitetaan

Shift to P to charge (Vaihda P-asentoon latausta varten) Latauspistoke kytket쌹쌹n vaihteenvalitsimen ollessa ollessa R-, N- 
tai D-asennossa.

Electric mode/Automatic mode/Hybrid mode (S쌹hk쎨-/auto-
maatti-/hybriditila)

Vastaava viesti tulee n쌹kyviin, kun valitaan ajotila HEV-painiketta 
painamalla

Low battery. Maintaining Hybrid mode (Alhainen akkulataus. 
Yll쌹pidet쌹쌹n hybriditilaa)

EV-tilaan siirtyminen ei onnistu, vaikka HEV-painiketta painetaan 
HEV-tilassa, sill쌹 korkeaj쌹nniteakun lataus ei ole riitt쌹v쌹

Low system temperature. Switching to Hybrid mode / High sys-
tem temperature. Switching to Hybrid mode (J쌹rjestelm쌹n alhai-

nen/korkea l쌹mp쎨tila, siirryt쌹쌹n hybriditilaan)
Korkeaj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian alhainen tai liian korkea

Low system temperature. Maintaining Hybrid mode / High sys-
tem temperature. Maintaining Hybrid mode (J쌹rjestelm쌹n alhai-

nen/korkea l쌹mp쎨tila, yll쌹pidet쌹쌹n hybriditilaa)
Korkeaj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian alhainen tai liian korkea

Wait until fuel door opens (Odota polttoaineluukun avautumista) Polttoaines쌹ili쎨n luukkua yritet쌹쌹n avata, kun polttoaines쌹ili쎨 on 
paineistettu

Fuel door open (Polttoaineluukku auki) Polttoaines쌹ili쎨n luukku aukeaa, kun polttoaines쌹ili쎨n paine on 
vapautunut

Charging stopped. Check the AC charger (Lataus keskeytyi, tar-
kistuta laturi) Lataus ep쌹onnistui ulkoisen laturin virheen vuoksi

Charging stopped. Check the cable connection (Lataus keskeytyi. 
Tarkistuta kaapeliliit쌹nt쌹)

Lataus lopetetaan siksi, ett쌹 latauspistoke ei ole kunnolla kytket-
tyn쌹

Charging Door Open (Latausluukku auki) Latausluukku on avoinna auton ollessa ajovalmis, ja kehottaa tar-
kistamaan asian ja sulkemaan luukun

Switching to Hybrid mode to allow heating or air conditioning 
(Siirryt쌹쌹n hybriditilaan l쌹mmityksen tai ilmastoinnin k쌹ytt쌹mi-

seksi)

僅 Ilmastointi kytket쌹쌹n p쌹쌹lle l쌹mmityst쌹 varten, kun ulkol쌹m-
p쎨tila on alle -15 °C ja j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tila on alle 70 
°C. Auto siirtyy automaattisesti HEV-tilaan, eik쌹 EV-tilaa akti-
voida (vaikka EV/HEV-painiketta painettaisiin)

僅 Kun ulkol쌹mp쎨tila on yli -10 °C, j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tila 
on yli 80 °C tai kytket ilmastoinnin pois p쌹쌹lt쌹, auto siirtyy 
automaattisesti EV-tilaan.

Switching to Hybrid mode for self-diagnosis (Siirryt쌹쌹n hybriditi-
laan itsetestausta varten)

T쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin hybridij쌹rjestelm쌹n itsetestauksen 
yhteydess쌹

LCD-n쌹yt쎨t N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨
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- Voit yritt쌹쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottorin 
painamalla MOOTTORIN START/
STOP-painiketta uudelleen.

- Jos varoitusviesti n쌹kyy MOOTTO-
RIN START/STOP-painikkeen jokai-
sen painalluksen yhteydess쌹, 
suosittelemme, ett쌹 tarkastutat 
auton ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
僅 Jos mittaristossa n쌹ytet쌹쌹n varoitus-

viesti, ajotietojen viesti쌹 ei ehk쌹 n쌹y-
tet쌹.

僅 Lis쌹tietoja latausajasta ja/tai ilmas-
toinnin ajasta on erillisess쌹 auton 
navigointij쌹rjestelm쌹n oppaassa.

僅 Jos j쌹isen tien varoitus syttyy ajon 
aikana, sinun tulee ajaa keskittyneem-
min ja varovaisemmin v쌹ltt쌹en ylino-
peutta, nopeita kiihdytyksi쌹 tai 
jarrutuksia sek쌹 nopeita ohjausliik-
keit쌹 yms.

僅 Jos ajonvakautusj쌹rjestelm쌹ss쌹 (ESC) 
on toimintah쌹iri쎨, ECS-aktiivijousitus-
j쌹rjestelm쌹n varoitusviesti voi tulla 
n쌹ytt쎨쎨n ja ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n 
ESC-varoitusvalo sytty쌹 mittaristossa.
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Auton asetukset (tietoviihdej쌹rjestelm쌹)

Auton asetukset (tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹) (jos varusteena)

1. Paina tietoviihdej쌹rjestelm쌹n p쌹쌹yksi-
k쎨n painiketta Settings (Asetukset).

2. Valitse Vehicle (Auto) ja vaihda toi-
mintojen asetuksia.

Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n auton asetukset 
tarjoaa k쌹ytt쌹j쌹lle mahdollisuudet valita 
erilaisia asetuksia, joihin kuuluvat ovien 
lukitus/avaustoiminnot, mukavuustoi-
minnot, kuljettajaa avustavat j쌹rjestel-
m쌹t jne.
僅 Vehicle Settings (Auton asetukset)

- Kuljettajan apuj쌹rjestelm쌹t
- Eco vehicle (Ekoauto)
- Cluster (Mittaristo)
- Climate (Ilmastointi)
- Seat (Istuin)
- Lights (Valot)
- Door (Ovet)
- Convenience (Mukavuus)

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 auton asetuksia (Vehicle set-
tings) ajon aikana. Voit keskittymisen 
herpaantuessa vahingossa menett쌹쌹 
auton hallinnan ja aiheuttaa liikenneon-
nettomuuden.

HUOMAUTUS
T쌹ss쌹 annetut tiedot voivat vaihdella 
auton toimintojen mukaan.

ONQ5EP041303L
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Varoitus- ja merkkivalot

Kun olet asettanut auton On-asentoon, alla esitetyt symbolit syttyv쌹t. Jos n쌹m쌹 symbolit j쌹쌹v쌹t palamaan tai niiss쌹 on toimintah쌹iri쎨, 
suosittelemme tarkastuttamaan auton valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Symboli Aika Ilmoitukset

6 sekuntia Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo palaa noin 6 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n toiminnassa on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti
Turvav쎨iden varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, ettei turvavy쎨t쌹 ole kiinnitetty.
Katso kohta “Turvavy쎨t“ sivulla 4-12.

3 sekuntia Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi.

Jatkuvasti

僅 Punainen: Kun seisontajarru kytket쌹쌹n.
僅 Punainen: Kun jarrunestes쌹ili쎨n taso on alhainen.
僅 Punainen: Regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 ei toimi.
僅 Keltainen: Regeneratiivisten jarrujen varoitusvalo syttyu, kun regeneratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 ei 

toimi ja jarrut ovat tehottomat.

3 sekuntia Lukkiutumattoman jarruj쌹rjestelm쌹n (ABS) merkkivalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sam-
muu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun ABS-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti EBD-j쌹rjestelm쌹n (elektroninen jarruvoiman jako) varoitusvalo syttyy, kun elektronisen jarruvoiman 
jakoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on vika.

3 sekuntia S쌹hk쎨isen ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun s쌹hk쎨isess쌹 ohjaustehostimessa on toimintah쌹iri쎨.

3 sekuntia Latausj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun laturissa tai s쌹hk쎨isess쌹 latausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun tietyiss쌹 auton toiminnoissa on vikaa.
Tarkista LCD-n쌹yt쎨n viestist쌹 varoitusta koskevat lis쌹tiedot.

3 sekuntia Vikamerkkivalo (MIL) syttyy noin 3 sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun joko p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹ss쌹, moottorissa tai auton voimansiirrossa on vikaa.

Jatkuvasti
Moottorin 쎨ljynpaineen varoitusvalo palaa, kunnes moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Kun moottorin 쎨ljynpaine on matala.

3 sekuntia Huollon varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun hybridiauton ohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 tai laitteissa on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti 僅 Polttoaines쌹ili쎨 on l쌹hes tyhj쌹.

Jatkuvasti 僅 Bensiinimoottorin hiukkassuodattimessa (GPF) on toimintah쌹iri쎨.

EPB
3 sekuntia S쌹hk쎨isen seisontajarrun EPB varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun s쌹hk쎨isess쌹 seisontajarrussa EPB on vika

3 sekuntia Alhaisen rengaspaineen varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Yhden tai useamman renkaan rengaspaine on huomattavan alhainen.

Vilkkuu
僅 Kun s쌹hk쎨toimisessa rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹ss쌹 (TPMS) on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta “Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)“ sivulla 7-9.

3 sekuntia Etuturvallisuuden varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun FCA-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta “T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-39.
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Jatkuvasti

Kaistaturvallisuuden merkkivalo syttyy:
僅 Vihre쌹: Kun aktiivisen kaistavahdin toimintaolosuhteet t쌹yttyv쌹t.
僅 Harmaa: Kun aktiivisen kaistavahdin toimintaolosuhteet eiv쌹t t쌹yty.
僅 Keltainen: Kun aktiivisessa kaistavahdissa on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta “Aktiivinen kaistavahti (LKA)“ sivulla 6-63.

Jatkuvasti

Kaistallapitoavustimen merkkivalo syttyy:
僅 Vihre쌹: Kaistallapitoavustin on aktivoitu
僅 Harmaa: Kun kaistallapitoavustimen toimintaolosuhteet eiv쌹t t쌹yty.
Katso kohta “Mukautuva kaistallapitoavustin (LFA)“ sivulla 6-117.

Jatkuvasti
Kun 4WD Lock -tila otetaan k쌹ytt쎨쎨n.
Katso kohta “Nelivetoj쌹rjestelm쌹 (AWD) (jos varusteena)“ sivulla 6-32.

3 sekuntia LED-ajovalon varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun LED-ajovaloissa on toimintah쌹iri쎨.

Vilkkuu 僅 Kun LED-ajovaloihin liittyv쌹ss쌹 osassa on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti J쌹isen tienpinnan varoitusvalo ja ulkoilman l쌹mp쎨mittari vilkkuvat ja syttyv쌹t sen j쌹lkeen. Lis쌹ksi varoi-
tus쌹쌹ni kuuluu yhden kerran.

Jatkuvasti Latauskaapelin kytkenn쌹n merkkivalo 
(ladattava hybridiauto) syttyy punaisena, kun latauskaapeli kytket쌹쌹n.

Jatkuvasti EV-tilan merkkivalo syttyy, kun autoa ajetaan s쌹hk쎨moottoria k쌹ytt쌹en tai bensiinimoottori sammute-
taan.

READY
Jatkuvasti Readu-merkkivalo syttyy, kun auto on ajovalmiudessa.

Vilkkuu Kun on j쌹rjestelm쌹ss쌹 on h쌹iri쎨.

3 sekuntia Elektronisen ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) merkkivalo syttyy noin 3 sekunniksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun ESC-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

Vilkkuu Kun ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 on toiminnassa.

3 sekuntia ESC OFF -merkkivalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun kytket ESC-j쌹rjestelm쌹n pois p쌹쌹lt쌹 painamalla ESC OFF -painiketta.
Katso kohta “Ajonvakausj쌹rjestelm쌹 (ESC)“ sivulla 6-25.

Jatkuvasti Kun auto tunnistaa avaimen autossa ACC/ON-asennossa

Vilkkuu
僅 Kun avain ei ole auton sis쌹ll쌹
僅 Kun k쌹ynnistyksenestoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

2 sekuntia Kun auto ei tunnista avainta.

Vilkkuu Kun suuntavilkku on p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun kaukovalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun l쌹hivalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun valokytkin on ON-asennossa

Jatkuvasti Kun etusumuvalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun takasumuvalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti
僅 Kun kaukovaloavustin (HBA) kytket쌹쌹n p쌹쌹lle.
Katso kohta “Kaukovaloavustin (HBA) (jos varusteena)“ sivulla 5-72.

3 sekuntia Alam쌹kihidastimen (DBC) merkkivalo syttyy noin 3 sekunniksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun aktivoit j쌹rjestelm쌹n painamalla DBC-painiketta.
Katso kohta “Alam쌹kihidastin (DBC)“ sivulla 6-26.

Symboli Aika Ilmoitukset
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TIEDOTUS
僅 Kaksipiirijarruj쌹rjestelm쌹

Autosi on varustettu kaksipiirijarruj쌹r-
jestelm쌹ll쌹. T쌹m쌹 tarkoittaa, ett쌹 voit 
yh쌹 jarruttaa kahdella py쎨r쌹ll쌹, vaikka 
toinen piireist쌹 rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdell쌹 toi-
mivalla jarrupiirill쌹 vaatii pidemm쌹n 
poljinliikkeen ja enemm쌹n voimaa 
auton pys쌹ytt쌹miseksi. My쎨s auton 
pys쌹htymismatka on tavallista 
pidempi.

僅 Moottorin 쎨ljynpaineen varoitus-
valo  - Kun moottorin 쎨ljyn-
paine on alhainen
- Aja varovaisesti l쌹himp쌹쌹n turvalli-

seen pys쌹htymispaikkaan ja 
pys쌹yt쌹 auto.

- Sammuta moottori ja tarkista moot-
torin 쎨ljytaso (katso lis쌹tietoja koh-
dasta “Moottori쎨ljy“ sivulla 8-17). 
Lis쌹쌹 쎨ljy쌹 tarpeen mukaan, jos 
taso on liian matala.

- Jos moottorin 쎨ljynpaineen varoi-
tusvalo ( ) ei sammu 쎨ljyn lis쌹쌹-
misen j쌹lkeen tai et voi lis쌹t쌹 쎨ljy쌹 
v쌹litt쎨m쌹sti, on suositeltavaa, ett쌹 
tarkastutat auton viipym쌹tt쌹 

ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla. Jos autolla ajetaan pitk쌹쌹n 
valon palaessa, moottoriin voi tulla 
vika.

僅 Pakoj쌹rjestelm쌹n (GPF) varoitus-
valo 
- Pakoj쌹rjestelm쌹n (GPF) varoitus-

valo ( ) saattaa sammua, kun 
ajonopeus ylitt쌹쌹 noin 80 km/h, tai 
kierrosnopeus on yli 3. vaihteella 1 
500–4 000 rpm tietyn aikaa (noin 
30 minuuttia).

- Jos t쌹m쌹 varoitusvalo vilkkuu edel-
leen edellisten toimenpiteiden j쌹l-
keen (ja LCD-n쌹yt쎨ss쌹 on 
varoitusviesti), tarkistuta j쌹rjes-
telm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

AUTO 
HOLD -
toiminto

Jatkuvasti Kun AUTO HOLD -toiminto kytket쌹쌹n p쌹쌹lle.

AFS
3 sekuntia 쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun 쌹lykk쌹쌹ss쌹 etuvaloj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta “쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) (jos varusteena)“ sivulla 5-74.

SOS
3 sekuntia SOS-varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun eCall-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta “Yleiseurooppalainen eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹“ sivulla 7-31.

ECO
SPORT
SMART

Jatkuvasti
Ajotilan merkkivalo syttyy, kun valitset ajotilaksi mink쌹 tahansa tilan.
Katso kohta “Ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹“ sivulla 6-30.

Vilkkuu
Ylinopeuden varoitusvalo vilkkuu, kun ajonopeus ylitt쌹쌹 120 km/h.
My쎨s ylinopeuden varoitus쌹쌹ni kuuluu noin viiden sekunnin ajan.

Symboli Aika Ilmoitukset
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VAROITUS
僅 Seisontajarrun ja jarrunesteen 

varoitusvalo 
- 쉁l쌹 aja autolla varoitusvalon 

palaessa. Jos sek쌹 seisontajarrun 
ett쌹 jarrunesteen varoitusvalo pala-
vat, kun seisontajarru on vapau-
tettu, jarrunestes쌹ili쎨n nestetaso on 
liian matala.

- Tarkastuta auto t쌹ss쌹 tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 EBD-j쌹rjestelm쌹n (elektroninen jar-
ruvoiman jako) varoitusvalo 
- Kun sek쌹 ABS-j쌹rjestelm쌹n varoi-

tusvalo ett쌹 seisontajarrun ja jarru-
nesteen varoitusvalo palavat, autosi 
jarruj쌹rjestelm쌹 ei toimi normaalisti. 
쉁kkijarrutus saattaa t쌹ll쎨in aiheut-
taa vaaratilanteen.

- V쌹lt쌹 t쌹ll쎨in kovia nopeuksia ja 쌹kil-
lisi쌹 jarrutuksia mahdollisuuksien 
mukaan. Suosittelemme tarkastut-
tamaan ajoneuvon valtuutetussa 
Kia-huollossa / huollon yhteisty쎨-
kumppanilla mahdollisimman pian.

僅 Turvallinen pys쌹ytt쌹minen
- TPMS-j쌹rjestelm쌹 ei pysty varoitta-

maan sinua ulkoisen tekij쌹n aiheut-
tamasta vakavasta ja yht쌹kkisest쌹 
rengasvauriosta.

- Jos auto tuntuu ep쌹vakaalta, nosta 
jalka heti pois kaasupolkimelta, 
hidasta ajonopeutta jarruttamalla 
kevyesti ja pys쌹yt쌹 auto l쌹himp쌹쌹n 
turvalliseen paikkaan.

HUOMIO
僅 Alhaisen polttoainem쌹쌹r쌹n varoi-

tusvalo 
- Ajaminen polttoainem쌹쌹r쌹n varoi-

tusvalon palaessa tai polttoainemit-
tarin osoittimen ollessa  E-
merkinn쌹n alapuolella saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia.

僅 Vikamerkkivalo (MIL) 
- Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 

katalysaattori saattaa vaurioitua, 
mik쌹 voi johtaa alentuneeseen suo-
rituskykyyn. Tarkastuta auto t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Pakoj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo 
- Polttoaineenkulutus saattaa nousta 

ja j쌹rjestelm쌹 voi vaurioitua, jos ajat 
autolla pakoj쌹rjestelm쌹n varoitus-
valon ( ) vilkkuessa.

HUOMAUTUS
僅 Varmista, ett쌹 kaikki varoitusvalot 

sammuvat auton k쌹ynnist쌹misen j쌹l-
keen. Selvit쌹 aina, mit쌹 mahdollisesti 
palamaan j쌹쌹v쌹t valot ilmaisevat.

僅 Vikamerkkivalo (MIL) 
- Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) 

palaessa voi aiheuttaa p쌹쌹st쎨nes-
toj쌹rjestelm쌹쌹n vaurioita, jotka vai-
kuttavat auton ajettavuuteen ja/tai 
polttoaineenkulutukseen.

- Jos moottorin tehoa rajoittava suo-
jausj쌹rjestelm쌹 aktivoituu moottori-
쎨ljyn v쌹hyyden vuoksi, moottorin 
tehoa rajoitetaan. Jos n쌹in tapah-
tuu toistuvasti, toimintah쌹iri쎨n 
merkkivalo (MIL) syttyy.
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僅 EBD-j쌹rjestelm쌹n (elektroninen jar-
ruvoiman jako) varoitusvalo 
- Kun ABS-j쌹rjestelm쌹n varoitusvalo 

palaa tai sek쌹 ABS-j쌹rjestelm쌹n 
ett쌹 seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalot palavat, nopeusmit-
tari, matkamittari ja osamatkamit-
tari eiv쌹t ehk쌹 toimi. Lis쌹ksi EPS-
varoitusvalo saattaa sytty쌹, jolloin 
ohjaus saattaa j쌹ykisty쌹 tai keven-
ty쌹.

- V쌹lt쌹 t쌹ll쎨in kovia nopeuksia ja 쌹kil-
lisi쌹 jarrutuksia mahdollisuuksien 
mukaan. Suosittelemme tarkastut-
tamaan ajoneuvon valtuutetussa 
Kia-huollossa / huollon yhteisty쎨-
kumppanilla mahdollisimman pian.

僅 S쌹hk쎨toimisen seisontajarrun EPB 
varoitusvalo
- S쌹hk쎨toimisen seisontajarrun 

varoitusvalo (EPB) voi sytty쌹, kun 
ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) 
merkkivalo syttyy ajonvakautusj쌹r-
jestelm쌹n toimintah쌹iri쎨n takia 
(t쌹m쌹 ei ole merkki seisontajarrun 
toimintah쌹iri쎨st쌹).

僅 Jos jatkat ajamista LED-ajovalojen 
varoitusvalon palaessa tai vilkkuessa, 
LED-ajovalojen k쌹ytt쎨ik쌹 voi alentua.

僅 Jos j쌹isen tien varoitusvalo syttyy ajon 
aikana, sinun tulee ajaa keskittyneem-
min ja varovaisemmin v쌹ltt쌹en ylino-
peutta, nopeita kiihdytyksi쌹 tai 
jarrutuksia sek쌹 nopeita ohjausliik-
keit쌹 yms.

僅 Moottorin 쎨ljynpaineen varoitus-
valo 
- Kun moottorin 쎨ljynpaine laskee 

riitt쌹m쌹tt쎨m쌹n moottori쎨ljyn tms. 
vuoksi, moottorin 쎨ljynpaineen 
varoitusvalo ( ) syttyy.

- Moottorin tehoa rajoittava suojaus-
j쌹rjestelm쌹 aktivoituu. Jos moottori-
쎨ljyn paine palautuu, moottorin 
쎨ljynpaineen varoitusvalo sammuu 
ja moottorin tehoa rajoittava suo-
jausj쌹rjestelm쌹 kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹.
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Valotoiminnot
Akun s쌹쌹st쎨toiminto
T쌹m쌹n toiminnon teht쌹v쌹n쌹 on est쌹쌹 
akun tyhjentyminen.
J쌹rjestelm쌹 sammuttaa seisontavalot 
automaattisesti, sen j쌹lkeen, kun moot-
tori on sammutettu ja kuljettajan ovi on 
avattu.
Seisontavalot pysyv쌹t kuitenkin p쌹쌹ll쌹, 
vaikka kuljettajan puoleinen ovi avataan, 
jos valokytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n moottorin 
sammutuksen j쌹lkeen.
Jos se on tarpeen valojen pit쌹miseksi 
p쌹쌹ll쌹, k쌹쌹nn쌹 seisontavalot ensin pois 
ja takaisin p쌹쌹lle k쌹ytt쌹en ohjauspyl-
v쌹쌹ss쌹 olevaa ajovalojen kytkint쌹 kun 
moottori on sammutettu.

HUOMIO
Est쌹쌹ksesi akun tyhjentymisen 쌹l쌹 j쌹t쌹 
ajovaloja tai sis쌹valoja palamaan pit-
k쌹쌹n, kun moottori ei ole k쌹ynniss쌹.

Ajovalojen saattotoiminto

Toiminta
僅 Ajovalot j쌹쌹v쌹t p쌹쌹lle noin 5 minuu-

tiksi.
僅 Jos kuljettajan ovi avataan tai sulje-

taan, ajovalot sammuvat 15 sekunnin 
j쌹lkeen.

僅 Sammuttaaksesi ajovalot:
- Paina avaimen lukituspainiketta 2 

kertaa.
- Kytke ajovalokytkin OFF-asentoon.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ACC- tai OFF-asennossa ja 

ajovalot ovat p쌹쌹ll쌹

P쌹iv쌹valot (DRL)

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ON-asennossa
僅 Ajovalokytkin on OFF-asennossa.
僅 Seisontajarru on vapautettuna

TIEDOTUS
Seisontavalot voidaan j쌹tt쌹쌹 tarvit-
taessa p쌹쌹lle seuraavasti, vaikka moot-
tori sammutetaan:
僅 Avaa kuljettajan ovi.
僅 Kytke seisontavalot p쌹쌹lle

Valojen hallinta
Valojen k쌹ytt쎨

Toiminta
1 /

2 

僅 Takavalot ja ajovalot syttyv쌹t 
P쉁쉁LLE tai POIS automaattisesti 
ymp쌹rist쎨n valoisuuden mukaan.

3 Seisonta- ja takavalot ( )

4 L쌹hivalot ( )

TIEDOTUS
Auton on oltava ON-asennossa ajovalo-
jen kytkemiseksi.

ONQ5041275L
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HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan aseta mit쌹쌹n kojelaudan 

tunnistimen p쌹쌹lle, ettei automaatti-
sen valokytkenn쌹n toiminta h쌹iriin-
tyisi.

僅 쉁l쌹 puhdista tunnistinta ikkunanpe-
suaineella, sill쌹 se saattaa j쌹tt쌹쌹 hei-
jastavan kalvon, joka voi h쌹irit쌹 
tunnistimen toimintaa.

僅 Jos auton tuulilasi on tummennettu tai 
siin쌹 on muun tyyppinen metallinen 
pinnoite, automaattinen valojen kyt-
kent쌹toiminto ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 
oikein.

Suuntavilkkujen k쌹ytt쌹minen

Toiminta
僅 Siirr쌹 vipua yl쎨s- tai alasp쌹in (A).

HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on ep쌹ta-
vallisen nopeaa tai hidasta, lamppu saat-
taa olla palanut tai sen piiriss쌹 on heikko 
s쌹hk쎨inen liitos.

Kaistanvaihtotoiminto

Toiminta
1. Siirr쌹 suuntavilkkuvipua yl쎨s- tai alas-

p쌹in (B).
2. Vapauta vipu.

TIEDOTUS
僅 Voit ottaa kaistanvaihtotoiminnon 

k쌹ytt쎨쎨n tai valita v쌹l쌹hdysten m쌹쌹-
r쌹n (3, 5 tai 7) valitsemalla asetusvali-
kosta Lights (Valot) → One Touch 
Turn signal (Kaistanvaihtotoiminto).

僅 Jos merkkivalo j쌹쌹 palamaan, ei vilku 
tai vilkkuu ep쌹tavallisesti, yksi suunta-
vilkkujen polttimoista saattaa olla 
palanut ja vaatii vaihtamista.

Sumuvalojen k쌹ytt쎨 (jos varus-
teena)

Toiminta
僅 Kytke etusumuvalojen kytkin (1) 

asianmukaiseen asentoon.
僅 Etuosa: ( )/Takaosa: ( )

Toiminnan edellytykset
僅 Ajovalot kytket쌹쌹n P쉁쉁LLE.

HUOMIO
Sumuvalot kuluttavat runsaasti virtaa. 
K쌹yt쌹 sumuvaloja ainoastaan, kun n쌹ky-
vyys on heikko.

ONQ5041276L
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Kaukovalojen k쌹ytt쎨

Toiminta
僅 Paina vipua kytke쌹ksesi kaukovalot.
僅 Ved쌹 vipua itse쌹si kohti v쌹l쌹ytt쌹쌹ksesi 

ajovaloja ( ).

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 kaukovaloja, jos muita ajoneu-
voja tulee vastaan tai on edess쌹. Kauko-
valot saattavat h쌹ik쌹ist쌹 vastaantulevien 
tai edell쌹 ajavien ajoneuvojen kuljettajia.

Kaukovaloavustin (HBA) (jos 
varusteena)

Kaukovaloavustin vaihtaa automaatti-
sesti l쌹hi- ja kaukovalojen v쌹lill쌹 muiden 
autojen valojen kirkkauden ja ymp쌹ris-
t쎨n olosuhteiden mukaan.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n tunnistusantu-
rina ymp쌹rist쎨n valojen ja valoisuuden 
tunnistamiseen ajon aikana. Katso tun-
nistusanturin tarkka paikka yll쌹 olevasta 
kuvasta.

HUOMIO
Pid쌹 etukamera aina hyv쌹ss쌹 kunnossa, 
jotta kaukovaloavustin toimisi mahdolli-
simman hyvin.
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.

Kaukovaloavustimen asetukset

A: Vehicle Settings (Auton asetukset)
1 Lights (Valot)

ONQ5041277L

ONQ5041279L

ONQ5EP051040L

ONQ5031145L

ONQ5041294L
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2 High Beam Assist (Kaukovaloavustin)
Kun auto on ON-asennossa, valitse ase-
tusvalikosta Lights (Valot) → High 
Beam Assist (Kaukovaloavustin) kyt-
ke쌹ksesi kaukovaloavustimen p쌹쌹lle.

VAROITUS
Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 vasta 
kun olet pys쌹k쎨inyt auton turvalliseen 
paikkaan.

Kaukovaloavustimen k쌹ytt쎨

N쌹ytt쎨 ja hallintalaitteet
僅 Kun olet valinnut HBA (High Beam 

Assist) (Kaukovaloavustimen) Set-
tings -asetusvalikosta, kaukovaloa-
vustin toimii alla kuvatulla tavalla.
- Aseta ajovalokytkin AUTO-asen-

toon ja paina ajovalovipua mittaris-
toon p쌹in. Kaukovaloavustimen 
merkkivalo ( ) syttyy mittaristoon 
ja toiminto on k쌹yt쎨ss쌹.

- Kun toiminto on k쌹yt쎨ss쌹, kaukova-
lot kytkeytyv쌹t p쌹쌹lle, kun ajono-
peus ylitt쌹쌹 40 km/h. Jos 
ajonopeus on alle 25 km/h, kauko-
valot eiv쌹t mene p쌹쌹lle. Kaukovalo-
jen merkkivalo ( ) syttyy 
mittaristoon, kun kaukovalot ovat 
p쌹쌹ll쌹.

僅 Kun kaukovaloavustin on k쌹yt쎨ss쌹 ja 
ajovalovipua tai -kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n, 
toiminto toimii seuraavasti:
- Jos ved쌹t valokytkint쌹 itse쌹si p쌹in, 

kun kaukovalot eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹, 
kaukovalot kytkeytyv쌹t p쌹쌹lle. Kun 
vapautat ajovalovivun, kaukovaloa-
vustin kytkeytyy uudelleen p쌹쌹lle.

- Jos ved쌹t valokytkint쌹 itse쌹si p쌹in, 
kun kaukovalot ovat p쌹쌹ll쌹, l쌹hiva-
lot kytkeytyv쌹t ja kaukovaloavustin 
kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

- Jos painat valokytkint쌹 mittaristoa 
p쌹in, kaukovalot kytkeytyv쌹t ja 
kaukovaloavustimen toiminta kes-
keytyy.

- Jos ajovalokytkin asetetaan AUTO-
asennosta toiseen asentoon (ajo-
valo/seisontavalo/off), kaukovaloa-
vustin sammuu ja kytketty valo 
syttyy.

僅 Kun kaukovaloavustin on k쌹yt쎨ss쌹, 
kaukovalot vaihtuvat l쌹hivaloihin seu-
raavissa tapauksissa:
- Kun vastaantulevan ajoneuvon ajo-

valo tunnistetaan.
- Kun tunnistetaan edell쌹 ajavan ajo-

neuvon takavalo.
- Kun moottoripy쎨r쌹n tai polkupy쎨-

r쌹n ajovalo tai takavalo tunniste-
taan.

- Kun ymp쌹rist쎨 on niin valoisa, ettei 
kaukovaloja tarvita.

- J쌹rjestelm쌹 havaitsee katuvalot tai 
muun kirkkaan valol쌹hteen.

Kaukovaloavustimen ja toiminta-
h쌹iri쎨 ja rajoitukset
Kaukovaloavustimen toimintah쌹i-
ri쎨

A: Check High Beam Assist (HBA) sys-
tem (Tarkastuta kaukovaloavustin)
Kun kaukovaloavustin ei toimi asianmu-
kaisesti, n쌹ytet쌹쌹n varoitusviesti ja mit-
tariston varoitusvalo ( ) syttyy. 
Suosittelemme, ett쌹 tarkistutat auton 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

OCV051213L
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Kaukovaloavustimen rajoitukset
僅 Ajoneuvon valoja ei tunnisteta

esimerkiksi valon toimimattomuuden, 
tummennuksen tms. johdosta.

僅 Ajoneuvon ajovalo on p쎨lyn, lumen tai 
sadeveden peitossa.

僅 Kun edell쌹 ajavan auton takavalot on 
sammutettu ja sumuvalot palavat.

僅 Kyseess쌹 on valo, joka muistuttaa 
muodoltaan ajoneuvon valoja.

僅 Ajovalot ovat vaurioituneet tai niit쌹 ei 
ole korjattu asianmukaisesti.

僅 Ajovaloja ei ole suunnattu kunnolla.
僅 Ajetaan kapealla ja mutkaisella tiell쌹, 

ep쌹tasaisella tiell쌹 tai yl쌹- tai alam쌹-
ess쌹.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo n쌹kyy vain 
osittain risteyksess쌹 tai kaarteessa.

僅 Edess쌹 on liikennevalo, heijastava lii-
kennemerkki, vilkkuva merkki tai lii-
kennepeili.

僅 Kun ajetaan tietoty쎨alueella, jossa on 
tilap쌹isi쌹 heijastavia opasteita ja vilk-
kuvia valoja.

僅 Ajokeli on huono ja tiell쌹 on vesilam-
mikoita tai lunta.

僅 Vastaantuleva auto tulee 쌹killisesti 
vastaan mutkan takaa.

僅 Auto on kallistunut esim. vararenkaan 
asennuksen j쌹lkeen, tai autoa hina-
taan.

僅 Ajoneuvon valoa ei tunnisteta, pako-
kaasun, savun, sumun, lumen tms. 
vuoksi.

HUOMAUTUS
僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan esitt쌹쌹 eri 

tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.

僅 Katso lis쌹tietoja etukameraan liitty-
vist쌹 rajoitteista kohdasta “T쎨rm쌹ys-
varoittimella varustettu 

automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera) (jos 
varusteena)“ sivulla 6-39.

VAROITUS
僅 Kaukovaloavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aina 

toimi asianmukaisesti. Toiminto on 
tarkoitettu vain ajomukavuutta paran-
tamaan. Turvallinen ajotapa on kuljet-
tajan vastuulla. Tarkista aina my쎨s 
tieolosuhteet turvallisuutesi vuoksi.

僅 Kun kaukovaloavustin ei toimi nor-
maalisti, vaihda l쌹hi- ja kaukovalojen 
v쌹lill쌹 manuaalisesti.

쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) 
(jos varusteena)
쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 takaa kuljetta-
jalle selke쌹n n쌹kym쌹n kaukovaloilla 
y쎨ll쌹 ajettaessa.

쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n 
asetukset

A: Lights (Valot)
1 쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹
2 Yli 60 km/h
3 Yli 40 km/h
4 Yli 20 km/h
5 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on On-asennossa, valitse ase-
tusvalikosta Lights (Valot) → Intelligent 
front-lighting (쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjes-
telm쌹) kytke쌹ksesi 쌹lykk쌹쌹n etuvaloj쌹r-
jestelm쌹n p쌹쌹lle ja poista valinta 
sammuttaaksesi sen.

ONQ5E041327L
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VAROITUS
Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 vasta 
kun olet pys쌹k쎨inyt auton turvalliseen 
paikkaan.

쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n toi-
minta

N쌹ytt쎨 ja hallintalaitteet

쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 toimii alla 
kuvatulla tavalla.
僅 Aseta ajovalokytkin AUTO-asentoon 

ja paina ajovalovipua mittaristoon 
p쌹in. 쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n 
merkkivalo ( ) syttyy mittaristoon ja 
j쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Kun j쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹, 쌹lyk쌹s 
etuvaloj쌹rjestelm쌹 toimii tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹쌹n asetetun nopeuden 
mukaisesti. J쌹rjestelm쌹 on alun perin 
asetettu toimimaan, kun ajonopeus on 
yli 40 km/h.

僅 LED-kaukovalot sammuvat osittain, 
jos etukamera havaitsee vastaantule-
van ajoneuvon tai edess쌹 ajavan ajo-
neuvon.

僅 쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 havaitsee 
vastaan tulevan tai edell쌹 ajavan ajo-
neuvon korkealla nopeudella ajet-
taessa (noin yli 100 km/h), jolloin 
kuljettajan puoleinen ajovalo sam-
muu, ja j쌹rjestelm쌹 ohjaa vain mat-
kustajan puoleista ajovaloa.

쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨

A: Check Intelligent Front-Lighting 
System (IFS) (Tarkista 쌹lyk쌹s etuvalo-
j쌹rjestelm쌹 (IFS))
Jos 쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei toimi 
asianmukaisesti, mittaristoon tulee muu-
tamaksi sekunniksi t쌹t쌹 koskeva varoi-
tusviesti. Kun viesti on poistunut 
n쌹yt쎨st쌹, varoitusvalot AFS syttyv쌹t. 
Suosittelemme, ett쌹 tarkistutat auton 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

A: Intelligent Front-Lighting System 
(IFS) disabled. (쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjes-
telm쌹 (IFS) pois k쌹yt쎨st쌹) Camera 
obscured (kamera peitossa)
Kun etukamera on lian, lumen tai roskien 
peitossa, 쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei 
hetkellisesti ehk쌹 toimi asianmukaisesti. 
T쌹ss쌹 tapauksessa mittaristoon tulee 
varoitusviesti.
J쌹rjestelm쌹 toimii normaalisti, kun t쌹llai-
nen lika, lumi tai roskat on poistettu.
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쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
toimi oikein alueella, jossa ei havaita 
mit쌹쌹n kohteita tai ajoneuvoja, kun virta 
kytket쌹쌹n (esim. avoimessa maastossa).
Vaikka mittaristoon ei tule varoitusvies-
ti쌹, j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti.

쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n 
rajoitukset
쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein seuraavissa tilanteissa.
僅 Ajoneuvon valoja ei tunnisteta

esimerkiksi valon toimimattomuuden, 
tummennuksen tms. johdosta.

僅 Ajoneuvon ajovalo on p쎨lyn, lumen tai 
sadeveden peitossa.

僅 Kyseess쌹 on valo, joka muistuttaa 
muodoltaan ajoneuvon valoja.

僅 Kun edell쌹 ajavan auton takavalot on 
sammutettu ja sumuvalot palavat.

僅 Ajovalot ovat vaurioituneet tai niit쌹 ei 
ole korjattu asianmukaisesti.

僅 Ajovaloja ei ole suunnattu kunnolla.
僅 Ajetaan kapealla ja mutkaisella tiell쌹, 

ep쌹tasaisella tiell쌹 tai yl쌹- tai alam쌹-
ess쌹.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo n쌹kyy vain 
osittain risteyksess쌹 tai kaarteessa.

僅 Edess쌹 on liikennevalo, heijastava lii-
kennemerkki, vilkkuva merkki tai lii-
kennepeili.

僅 Kun ajetaan tietoty쎨alueella, jossa on 
tilap쌹isi쌹 heijastavia opasteita ja vilk-
kuvia valoja.

僅 Ajokeli on huono ja tiell쌹 on vesilam-
mikoita tai lunta.

僅 Vastaantuleva auto tulee 쌹killisesti 
vastaan mutkan takaa.

僅 Auto on kallistunut esim. vararenkaan 
asennuksen j쌹lkeen, tai autoa hina-
taan.

僅 Katuvaloja on paljon tai ymprist쎨 on 
kirkas.

僅 Ajoneuvon valoa ei tunnisteta, pako-
kaasun, savun, sumun, lumen tms. 
vuoksi.

僅 Tuulilasi on lian peitossa.

Ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨kytkin 
(jos varusteena)

Toiminta
1. Suuntaa ajovaloja alasp쌹in valitse-

malla suurempi arvo kytkimest쌹.
2. S쌹쌹d쌹 ajovalojen korkeus asianmu-

kaisesti, jotta ne eiv쌹t h쌹ik쌹isisi vas-
taantulijoita.

Kuormaustilanne Kytkimen 
asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja ja etumatkustaja 0

Matkustaja jokaisella istuimella (kuljettaja 
mukaan lukien) 1

Kaikki matkustajat (mukaan lukien kuljet-
taja) + suurin sallittu kuorma 2

Kuljettaja + suurin sallittu kuorma 3

ONQ5031036
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Pyyhkij쌹t ja pesulaitteet
Pyyhkimet
Pyyhkimien ohjaus

Toiminta
1 Tuulilasinpyyhkij쌹n nopeudens쌹쌹din

僅 MIST/1x: Kertapyyhk쌹isy

僅 / : Ei k쌹yt쎨ss쌹

僅 : Automaattinen pyyhint쌹

僅 LO/1: Pieni pyyhint쌹nopeus
僅 HI/2: Suuri pyyhint쌹nopeus

2 Pesu ja lyhyt pyyhint쌹
3 Takapyyhkij쌹n nopeuden ohjaus

僅 HI/2: Jatkuva pyyhint쌹
僅 LO/1: Jaksottainen pyyhint쌹

僅 / : Ei k쌹yt쎨ss쌹

HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on ker쌹쌹ntynyt paljon 
lunta tai j쌹쌹t쌹, sulata tuulilasia noin 10 
minuuttia tai poista lumi ja/tai j쌹쌹 ennen 
tuulilasin pyyhkij쎨iden k쌹ytt쎨쌹 virheett쎨-
m쌹n toiminnan varmistamiseksi. Jos 
lunta ja/tai j쌹쌹t쌹 ei poisteta ennen tuuli-

lasinpyyhkimen/-pesimen k쌹ytt쎨쌹, j쌹r-
jestelm쌹 voi vaurioitua.

Pyyhkimen automaattinen ohjaus

僅 A: Sadetunnistin
僅 B: Pyyhkimen nopeuskytkin

Toiminta
1. Sadetunnistin (A) tunnistaa sadem쌹쌹-

r쌹n ja s쌹쌹t쌹쌹 pyyhint쌹nopeuden 
asianmukaisesi.

2. K쌹쌹nn쌹 nopeudens쌹쌹dint쌹 (B) s쌹쌹-
t쌹쌹ksesi pyyhkij쌹n nopeutta.

HUOMIO
僅 Kun virtalukko tai MOOTTORIN 

START/STOP-painike on kytketty ON-
asentoon ja tuulilasin pyyhkij쌹t on 
asetettu AUTO-toimintatilaan, toimi 
varoen seuraavissa tilanteissa v쌹lt-
t쌹쌹ksesi loukkaamasta k쌹si쌹si tai 
muita ruumiinosia.
- 쉁l쌹 koske tuulilasin yl쌹osaan sade-

tunnistimen kohdalta.
- 쉁l쌹 pyyhi tuulilasin yl쌹osaa m쌹r쌹ll쌹 

tai kostealla pyyhkeell쌹.
- 쉁l쌹 kohdista painetta tuulilasiin.
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僅 Kun peset autoa, aseta pyyhkij쌹kyt-
kin OFF (0) -asentoon est쌹쌹ksesi 
pyyhkij쎨iden automaattisen toimin-
nan.
Pyyhkij쌹t saattavat kytkeyty쌹 p쌹쌹lle ja 
vahingoittua, jos kytkin on asetettu 
AUTO-tilaan auton pesun aikana.

僅 쉁l쌹 irrota tunnistimen suojusta, joka 
sijaitsee matkustajan puolen tuulila-
sin yl쌹osassa. J쌹rjestelm쌹n osat saat-
tavat vahingoittua, jolloin auton takuu 
ei kata vahinkoja.

僅 Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n talvella, aseta 
pyyhkij쌹kytkin  OFF (0) -asentoon. 
Muuten pyyhkij쌹t saattavat kytkeyty쌹 
p쌹쌹lle, jolloin j쌹쌹 saattaa vahingoittaa 
pyyhkij쌹nsulkia. Poista aina lumi ja j쌹쌹 
tuulilasilta ja kytke tuulilasin huur-
teen-/j쌹쌹npoisto ennen tuulilasin 
pyyhkij쎨iden k쌹ytt쌹mist쌹.

僅 Jos s쌹vyt쌹t tuulilasin, varo ettei nes-
teit쌹 p쌹쌹se tuulilasin yl쌹osan keskell쌹 
olevaan anturiin. T쌹m쌹 voi vaurioittaa 
j쌹rjestelm쌹n osia.

Pesulaitteet
Pesulaitteiden ohjaus

Toiminta
1. Siirr쌹 pyyhint쌹nopeuden s쌹쌹din asen-

toon /  .

2. Ved쌹/paina vipua ruiskuttaaksesi 
lasinpesunestett쌹 tuulilasiin.

3. K쌹yt쌹 pyyhkimi쌹 useita kertoja.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 pesulaitetta ennen tuulilasin 
l쌹mmitt쌹mist쌹; lasinpesuneste saattaa 
muuten j쌹쌹ty쌹 tuulilasiin ja haitata n쌹ky-
vyytt쌹.

HUOMIO
僅 Est쌹쌹ksesi pesunestepumpun mah-

dollisen vahingoittumisen 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
pesulaitetta, kun pesunestes쌹ili쎨 on 
tyhj쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pyyhkimi쌹, kun tuulilasi on 
kuiva, jotta pyyhkimet eiv쌹t vahin-
goitu.

僅 쉁l쌹 k쌹sittele pyyhkij쎨iden sulkia ben-
siinill쌹, petrolilla, tinnerill쌹 tai muilla 
liuottimilla tai altista niit쌹 liuottimille.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 pyyhkimi쌹 k쌹sin, sill쌹 
pyyhkij쌹n varsi ja muut osat voivat 
vahingoittua.

僅 K쌹yt쌹 talvella ja kaikissa kylmiss쌹 olo-
suhteissa pakkasenkest쌹vyydelt쌹쌹n 
riitt쌹v쌹쌹 lasinpesunestett쌹, jotta pyyh-
kij쌹t ja pesulaite eiv쌹t vaurioidu.
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Vastaanottotoiminto
Ymp쌹rist쎨 tai sis쌹tilat valaistaan, kun 
kuljettaja l쌹hestyy autoa tai poistuu siit쌹.

Valotoiminnot
Ovenkahvan valo

Toiminta
僅 Ovenkahvan valo syttyy noin 15 

sekunniksi.

Toiminnan edellytykset
僅 Kaikki ovet (ja takaluukku) ovat kiinni 

ja lukossa.

Ajovalojen saattotoiminto

Toiminta
僅 Ajovalot j쌹쌹v쌹t p쌹쌹lle noin 5 minuu-

tiksi, jos auto on ACC- tai OFF-asen-
nossa ajovalojen ollessa p쌹쌹ll쌹.
- Ajovalot sammuvat 15 sekuntia sen 

j쌹lkeen, kun kuljettajan ovi avataan 
ja suljetaan.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ACC-asennossa.
僅 Kuljettajan ovi avataan ja suljetaan.

Sis쌹tilojen valaistus

Toiminta
僅 Matkustamon valo syttyy.

- Noin 30 sekunniksi.

Toiminnan edellytykset
僅 Karttavalojen kytkin on DOOR-tilassa.
僅 Kaikki ovet (ja takaluukku) ovat kiinni 

ja lukossa.
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Sis쌹valot
Automaattinen sammutustoi-
minto

Toiminta
僅 Sis쌹valot sammuvat.

- Noin 5 minuutin kuluttua.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on OFF-asennossa.
僅 Valot ovat ON-asennossa.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja ajaessasi pime쌹ss쌹. 
Sis쌹valojen k쌹ytt쎨 saattaa haitata n쌹ky-
vyytt쌹 ja johtaa onnettomuuteen.

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja pitk쌹쌹n, kun moot-
tori ei ole k쌹ynniss쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
akun tyhjenemisen.

Kartanlukuvalo

Tyyppi A

Tyyppi B

Toiminta
僅 Paina lamppua (1) kytke쌹ksesi kartan-

lukuvalon p쌹쌹lle.
僅  (2): DOOR-tila
僅  (3): Etuosa ja takaosan matkusta-

mon valot p쌹쌹lle ja pois.

TIEDOTUS
僅 Kartanlukuvalo ja matkustamon valo 

syttyv쌹t noin 30 sekunnin ajaksi.
- Kun jokin ovi avataan.
- Kun ovien lukitus avataan 쌹lyavai-

mella, kunhan ovia ei avata.
僅 Kartanlukuvalo ja kattovalo pysyv쌹t 

p쌹쌹ll쌹
- Jos jokin ovi avataan MOOTTORIN 

START/STOP -painikkeen ollessa 
ACC- tai OFF-asennossa. (5 
minuuttia)

- Jos ovi avataan MOOTTORIN 
START/STOP -painikkeen ollessa 
ON-asennossa. (jatkuvasti)

僅 Kartanlukuvalo ja kattovalo sammu-
vat
- Auto siirtyy On-asentoon tai kaikki 

ovet lukitaan. (v쌹litt쎨m쌹sti)

HUOMAUTUS
OVI- ja MATKUSTAMO-tiloja ei voida 
valita samanaikaisesti.

Matkustamon valo (jos varus-
teena)
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Toiminta
僅 Paina kytkint쌹 kytke쌹ksesi matkusta-

mon valon p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.

Lukuvalo (jos varusteena)

Toiminta
僅 Paina kytkint쌹 kytke쌹ksesi lukuvalon 

p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.

Tavaratilan valo

Toiminta
僅 Avaa takaluukku. Valo syttyy.

Ehostuspeilin valo

Toiminta
僅 : Sytyt쌹 valo painamalla t쌹t쌹 paini-

ketta.

僅 : Sammuta valo painamalla t쌹t쌹 
painiketta.

HUOMAUTUS
Sulje ehostuspeilin kansi peilin k쌹ytt쌹mi-
sen j쌹lkeen, jotta latausj쌹rjestelm쌹 ei tur-
haan kuormitu.

Hansikaslokeron valo

Toiminta
僅 Hansikaslokeron valo syttyy, kun han-

sikaslokero avataan.

HUOMAUTUS
Sulje hansikaslokero aina huolellisesti 
sen k쌹yt쎨n j쌹lkeen est쌹쌹ksesi akun tar-
peettoman tyhjenemisen.
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Ilmastointij쌹rjestelm쌹

Ilmastointij쌹rjestelm쌹n osat

僅 A: Ulkoilmanotto
僅 B: Sis쌹ilmankierto
僅 C: Raitisilmasuodatin
僅 D: Puhallin
僅 E: H쎨yrystimen kenno
僅 F: L쌹mmittimen kenno
Hansikaslokeron taakse asennettu raiti-
silmasuodatin suodattaa p쎨lyn ja muut 
ep쌹puhtaudet, jotka tulevat ulkoa auton 
l쌹mmitys- ja ilmastointilaitteen kautta.
Jos p쎨ly쌹 tai muita saasteita ker쌹쌹ntyy 
suodattimeen pitk쌹n ajan saatossa, tuu-
letussuuttimista tuleva ilmavirta saattaa 
heikenty쌹. T쌹m쌹 aiheuttaa kosteuden 
kertymist쌹 tuulilasin sis쌹puolelle, vaikka 
ulkoilman asento (raikas ilma) olisi valit-
tuna.
Jos n쌹in k쌹y, vaihdata raitisilmasuoda-
tin ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

HUOMIO
僅 Liiallinen ilmastointilaitteen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쌹ess쌹si ilmastointilaitetta tark-
kaile l쌹mp쎨mittaria tarkasti ajaessasi 
yl쌹m쌹keen tai ruuhkaisessa liiken-
teess쌹, kun ulkoilman l쌹mp쎨tila on 
korkea. Ilmastointilaitteen k쌹ytt쌹mi-
nen saattaa aiheuttaa auton ylikuu-
menemista. Kytke ilmastointi pois 

p쌹쌹lt쌹 ja j쌹t쌹 puhallin p쌹쌹lle, jos auton 
l쌹mp쎨tila nousee liian korkeaksi.

僅 Ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 tulisi k쌹ytt쌹쌹 
vain kun ikkunat ja kattoluukku ovat 
kiinni, jotta auton sis쌹쌹n ei muodos-
tuisi kosteutta joka voisi vaurioittaa 
s쌹hk쎨komponentteja.

HUOMAUTUS
僅 Vaihda suodatin huolto-ohjelman 

mukaisesti. Jos autoa k쌹ytet쌹쌹n anka-
rissa oloissa, kuten p쎨lyisill쌹, huono-
kuntoisilla teill쌹, raitisilmasuodattimen 
tarkastukset ja vaihdot on suoritettava 
useammin.

僅 Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuol-
toliikkeess쌹, jos ilmavirta heikkenee 
쌹killisesti. Suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

Ilmastointilaitteen kylm쌹ainetarra
Esimerkki Tyyppi A

Esimerkki Tyyppi B

1 Kylm쌹aineen luokitus
2 Kylm쌹aineen m쌹쌹r쌹
3 Kompressorin voiteluaineen luokitus
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4 Varoitus
5 Tulenarka kylm쌹aine
6 Ilmastointij쌹rjestelm쌹n saa huoltaa 

vain p쌹tev쌹 asentaja
7 Huolto-ohjekirja
Autossa k쌹ytetyn ilmastoinnin kylm쌹ai-
neen tyyppi on merkitty moottoritilan 
sis쌹ll쌹 olevaan tarraan.
Katso lis쌹tietoja kohdasta “Kylm쌹aine-
tarra“ sivulla 9-9.

TIEDOTUS
僅 Kun kylm쌹aineen m쌹쌹r쌹 on alhainen, 

ilmastointij쌹rjestelm쌹n toimintakyky 
heikkenee. My쎨s kylm쌹aineen yli-
t쌹ytt쎨 aiheuttaa toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 Jos normaalista poikkeavaa toimintaa 
havaitaan, tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n R-134a-kyl-

m쌹ainetta
Kylm쌹aineen paine on hyvin 
korkea. T쌹m쌹n vuoksi ilmas-
tointilaitetta saavat huoltaa 

ainoastaan asiaankuuluvan koulutuk-
sen saaneet, valtuutetut asentajat. On 
t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikea m쌹쌹r쌹 
laadultaan sopivaa 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ai-
netta.
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla auton vaurioita tai henkil쎨vahin-
koja.

僅 Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n R-1234yf*-
kylm쌹ainetta

Kylm쌹aine on tulenarkaa ja sen paine 
on hyvin korkea. T쌹m쌹n vuoksi ilmas-
tointilaitetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulutuksen 
saaneet, valtuutetut asentajat.
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikea 
m쌹쌹r쌹 laadultaan sopivaa 쎨ljy쌹 ja kyl-
m쌹ainetta. Kylm쌹aineet tulee ottaa 
talteen asianmukaisilla laitteilla. Kyl-
m쌹aineiden p쌹쌹st쎨 suoraan ilmake-
h쌹쌹n on haitallista ihmisille ja 
ymp쌹rist쎨lle. N쌹iden ohjeiden noudat-
tamatta j쌹tt쌹minen voi aiheuttaa 
vakavia vammoja.

HUOMIO
Ilmastointilaitteen korjaus
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikea m쌹쌹r쌹 
laadultaan sopivaa 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ainetta, 
muuten auto voi vaurioitua. Vaurioiden 
est쌹miseksi ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 saa-
vat huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut Kian 
asentajat.
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Automaattinen ilmastointij쌹rjestelm쌹
Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Takaistuimet

ONQ5EP031361L

ONQ5EP031326L

ONQ5EP031402L
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1 Kuljettajan l쌹mp쎨tilan s쌹쌹din
2 Matkustajan l쌹mp쎨tilans쌹쌹din
3 AUTO-painike (automaattinen toi-

minta)
4 OFF-painike
5 Puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨painike
6 Toimintovalitsin
7 Tuulilasin huurteenpoiston painike
8 Takalasin l쌹mmittimen painike
9 SYNC-painike
10 Ilmanoton painike
11 Ilmastoinnin (A/C) painike
12 Ilmastointij쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨
13 Takal쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨painike
14 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n/ilmastoinnin 

ohjauksen tilanvaihtopainike
15 Driver only -valintapainike

HUOMIO
Jos puhallinta k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n auton 
ollessa ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. K쌹yt쌹 puhallinta moottorin 
k쌹ydess쌹.

Tietoviihteen/ilmastoinnin kytki-
men ohjauspaneelin k쌹ytt쌹minen 
(Tyyppi B)

Paina ohjaimen painiketta vaihtaaksesi 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n ja ilmastointij쌹r-
jestelm쌹n ohjauspaneelin v쌹lill쌹.
Pid쌹 painiketta painettuna valitaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.

Vaihaminen paneelien v쌹lill쌹
Tietoviihteen ohjauspaneeli

Ilmastoinnin ohjauspaneeli

Paina ohjaimen painiketta valitaksesi 
haluamasi ohjauspaneelin.
Valitun ohjauspaneelin kuvake syttyy ja 
ohjauspaneelia vaihdetaan.
僅 S쌹쌹timen n쌹ytt쎨 syttyy valitun ohjaus-

paneelin tilan mukaisesti.
僅 Kun auto on ACC-asennossa, vain tie-

toviihdej쌹rjestelm쌹 aktivoidaan.

OCV041315

OCV041316

ONQ5EP041316L
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Oletustilan asettaminen

Pid쌹 painiketta painettuna valitaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.
僅 Asetusten j쌹lkeen ohjauspaneeli palaa 

oletustilaan tietyn ajan j쌹lkeen, vaikka 
ohjauspaneeli olisi asetettu eri tilaan.

僅 Jos tilaksi asetetaan OFF (pois p쌹쌹lt쌹), 
ohjauspaneeli n쌹ytt쌹쌹 viimeksi k쌹yte-
tyn tilan.

OCV041559L
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Ilmastointij쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨

Tila Toiminta Ilmavirta

Ilmavirta suunnataan vartalon yl쌹osaa ja kasvoja kohti. B, D, F

Ilmavirta suunnataan kasvoja ja lattiaa kohti. B, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja pieni m쌹쌹r쌹 ilmaa 
ohjataan tuulilasiin, sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin ja 
sivuilmansuuttimiin.

A, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattiaan ja tuulilasiin, pieni m쌹쌹r쌹 
ilmaa ohjataan sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin ja sivuil-
mansuuttimiin.

A, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasiin ja pieni m쌹쌹r쌹 ilmaa 
ohjataan sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin ja sivuilmansutti-
miin.

A, D

ONQ5EP031309L
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Toiminta
1. K쌹ynnist쌹 auto.
2. Aseta tilanvalintapainikkeet halutulla 

tavalla. Voit parantaa l쌹mmitys- tai 
j쌹쌹hdytystehoa seuraavasti:
僅 L쌹mmitys: ( )
僅 J쌹쌹hdytys: ( )

3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹din haluttuun 
l쌹mp쎨tilaan.

4. Aseta ilmanoton s쌹쌹din tarvittaessa 
ulkoilman asentoon.

5. Aseta puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨 sii-
hen asentoon, ett쌹 puhallin toimii 
halutulla nopeudella.

6. Jos haluat, kytke ilmastointilaite ON-
asentoon korkealla l쌹mp쎨tila-asetuk-
sella, jolloin ilmasta poistetaan kos-
teutta ennen kuin se tulee 
matkustamoon.
Jos tuulilasi huurtuu, valitse huurteen-
poistotila ( ).

Ilmavirtatilojen valitseminen
Tyyppi A

Tyyppi B

Toiminta
僅 Valitse ilmavirran suunta ilmanvaihto-

j쌹rjestelm쌹ss쌹.

Ilmanoton ohjaus
Tyyppi A/B

Toiminta
1. Valitse (raikkaan) ulkoilman tai sis쌹il-

man kierr쌹tyksen asento.
2. Ulkoilman asento (raikas ilma): Ilma 

tulee autoon ulkopuolelta. Merkkivalo 
sammuu.

3. Sis쌹ilman kierr쌹tyksen asento: Mat-
kustamoon tuleva ilma otetaan l쌹m-
mitysj쌹rjestelm쌹n kautta.

VAROITUS
僅 Ilmastointilaitteen k쌹ytt쌹minen jatku-

vasti sis쌹ilman kierr쌹tyksen asen-
nossa saattaa lis쌹t쌹 matkustamon 
ilmankosteutta aiheuttaen lasien 
huurtumista ja n쌹kyvyyden heikenty-
mist쌹.

僅 쉁l쌹 nuku autossa, kun ilmastointij쌹r-
jestelm쌹 tai l쌹mmitin on p쌹쌹ll쌹. Sis쌹il-
man happipitoisuus ja/tai matkustajan 
ruumiinl쌹mp쎨 saattaa laskea liikaa, 
mist쌹 saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

ONQ5EP041427L

ONQ5EP041428L

ONQ5EP031303L_2
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僅 Jatkuva ilmastointilaitteen k쌹ytt쌹mi-
nen sis쌹ilman kierr쌹tyksen asennossa 
voi aiheuttaa v쌹symyst쌹, joka voi joh-
taa auton hallinnan menett쌹miseen. 
Pid쌹 ilmanoton painiketta mahdolli-
simman usein ulkoilman asennossa 
(raikas ilma) ajon aikana.

HUOMAUTUS
L쌹mmittimen jatkuva k쌹ytt쌹minen sis쌹il-
man kierr쌹tyksen asennossa (ilman 
ilmastointilaitteen valintaa) saattaa 
aiheuttaa tuulilasin ja sivuikkunoiden 
huurtumista ja heikent쌹쌹 matkustamon 
ilmanlaatua. Lis쌹ksi ilmastointilaitteen 
jatkuva k쌹ytt쌹minen sis쌹ilman kierr쌹tyk-
sen asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

Kojelaudan tuuletussuuttimien 
ohjaus

Toiminta
1. S쌹쌹d쌹 suuttimista tulevan ilman suun-

taa.
2. Sulje tuuletussuulake ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 

suulakkeen vipua poisp쌹in matkusta-
jasta.

3. Avaa tuuletussuulake ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 
suulakkeen vipua matkustajan suun-
taan.

Ilmastointilaite (A/C)

Toiminta
僅 Paina A/C-painiketta.

L쌹mmityksen ja ilmastoinnin 
automaattinen ohjaus

Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Toiminta
1. Aseta haluamasi l쌹mp쎨tila.
2. Paina AUTO-painiketta s쌹쌹t쌹쌹ksesi 

seuraavia:
僅 Tila
僅 Puhaltimen nopeus
僅 Ilmanotto
僅 Ilmastointi

ONQ5EP031300L_2

ONQ5031313L

ONQ5031318

ONQ5031319
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Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

* Ilmavirran taso ei ole k쌹yt쎨ss쌹 euroop-
palaisten luokitusten mukaisissa 
autoissa.

HUOMAUTUS
僅 Voit poista automaattitilan k쌹yt쎨st쌹 

mill쌹 tahansa seuraavista:
- Tilanvalintapainike
- Puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨painike
- Tuulilasin huurteenpoistopainike 

(voit keskeytt쌹쌹 huurteenpoistotoi-
minnon painamalla painiketta 
uudelleen. T쌹ll쎨in tieton쌹yt쎨n 
AUTO-merkkivalo syttyy uudel-
leen.)

Valittua toimintoa ohjataan k쌹sin mui-
den toimintojen toimiessa automaatti-
sesti.

僅 Paina AUTO-painiketta ja aseta l쌹m-
p쎨tilaksi 22 ℃ hy쎨dynt쌹쌹ksesi auto-
maattista ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 
mahdollisimman tehokkaasti.

L쌹mp쎨tilan s쌹t쌹minen
Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Toiminta
僅 K쌹쌹nn쌹 s쌹쌹dint쌹 vasemmalle tai 

oikealle haluttuun l쌹mp쎨tilaan.

HUOMAUTUS
쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 mit쌹쌹n mittariston 
p쌹쌹ll쌹 olevan tunnistimen p쌹쌹lle, jottei 
l쌹mmitys- ja j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n toi-
minta h쌹iriintyisi.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쌹minen samanai-
kaisesti

Taso Merkkivalo LCD-n쌹ytt쎨 Ilmavirta*

Korkea 2~8

Keski-
m쌹쌹r쌹i-
nen

1~6

Alhainen 1~4

Taso Merkkivalo LCD-n쌹ytt쎨 Ilmavirta*

Korkea 2~8

Keskim쌹쌹r쌹i-
nen 1~6

Alhainen 1~4

ONQ5031320

ONQ5031302

ONQ5031304L
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Toiminta
1. Paina 'SYNC-'painiketta.
2. K쌹yt쌹 kuljettajan puolen l쌹mp쎨tilas쌹쌹-

dint쌹.

L쌹mp쎨tila-asteikon vaihtaminen 
(Tyyppi A (painike))

Toiminta
僅 Paina yht쌹 aikaa painikkeita AUTO ja 

OFF vaihtaaksesi l쌹mp쎨tilan yksik쎨n 
°C > °F.
- Yli noin 3 sekunnin ajan.

Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쌹mi-
nen

Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Toiminta
僅 Paina vasenta tai oikeaa painiketta 

s쌹쌹t쌹쌹ksesi nopeutta.

Puhaltimen kytkeminen pois 
p쌹쌹lt쌹

Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Toiminta
僅 Tyypin A osalta pid쌹 OFF-painiketta 

painettuna kytke쌹ksesi puhaltimet 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Tyypin B osalta paina vasenta s쌹쌹-
dint쌹 kytke쌹ksesi puhaltimet pois 
p쌹쌹lt쌹.

Ilmastointilaitteen toiminnot
Automaattinen tuuletus (jos 
varusteena)
Kun auton ilmanvaihtoon k쌹ytet쌹쌹n l쌹m-
mitint쌹 ja ilmastointia, j쌹rjestelm쌹 siirtyy 
automaattisesti raittiin ilman tilaan ulko-
l쌹mp쎨tilan mukaisesti.

ONQ5EP031322L

ONQ5031305

ONQ5EP031323L

ONQ5031324
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Automaattisen tuuletuksen s쌹쌹-
t쌹minen
Automaattinen kosteudenpoisto aktivoi-
daan, kun valitset tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
n쌹yt쎨n asetusvalikosta ”Settings (Ase-
tukset) → Vehicle (Auto) → Climate 
(Ilmastointi) → Automatic Ventilation 
(Automaattinen tuuletus) → Auto dehu-
midify (Automaattinen kosteuden-
poisto”.
Saat lis쌹tietoja skannaamalla erillisess쌹 
auton tietoviihdej쌹rjestelm쌹n pikaop-
paassa olevan QR-koodin.

Sis쌹ilmankierron k쌹ytt쎨 katto-
luukku auki (jos varusteena)
Ulkoilman asento (raikas ilma) valitaan 
automaattisesti, kun kattoluukku ava-
taan l쌹mmitys-/ilmastointij쌹rjestelm쌹n 
ollessa k쌹yt쎨ss쌹.
Kun valitset sis쌹ilmakierr쌹tyksen asen-
non, j쌹rjestelm쌹 yll쌹pit쌹쌹 sis쌹ilmankier-
r쌹tyksen
asentoa 3 minuuttia, jonka j쌹lkeen auto-
maattisesti vaihtaa raikkaan ulkoilman 
asentoon.
Kun kattoluukku on kiinni, ilmanotto kyt-
keytyy takaisin valittuun asentoon.

Toimii, kun pesunestett쌹 k쌹yte-
t쌹쌹n (jos varusteena)
Jotta ep쌹miellytt쌹v쌹 haju ei p쌹쌹sisi 
auton sis쌹쌹n, tuuletusj쌹rjestelm쌹 siirtyy 
sis쌹ilman kierr쌹tystilaan, kun tuulilasin 
pesunestett쌹 ruiskutetaan.
Siirry tietoviihdej쌹rjestelm쌹n kohtaan 
”Settings (Asetukset) → Climate (Ilmas-
tointi) → Recirculate Air (Sis쌹ilman kier-
r쌹tys) → Activate upon Washer Fluid Use 
(Toimii, kun pesunestett쌹 k쌹ytet쌹쌹n)”.
Saat lis쌹tietoja skannaamalla erillisess쌹 
auton tietoviihdej쌹rjestelm쌹n pikaop-
paassa olevan QR-koodin.

쉁lyk쌹s mukavan l쌹mp쎨tilan 
ohjausj쌹rjestelm쌹 (kuljettajan 
istuin) (jos varusteena)
Kuljettajan istuinl쌹mmityst쌹, istuintuule-
tusta ja ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmityst쌹 ohja-
taan automaattisesti sis쌹- ja 
ulkol쌹mp쎨tilasta riippuen, kun auto on 
k쌹ynniss쌹.
L쌹mmitett쌹v쌹 ohjauspy쎨r쌹 ja istuinl쌹m-
mitin/istuinilmastointi palaavat OFF-
asentoon, kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n 
uudelleen. Jos ”Autom. s쌹쌹timet, jotka 
k쌹ytt쌹v쌹t ilmastoinnin asetuksia” on 
P쉁쉁LL쉁, l쌹mmitetty ilmastointi ja istuin-
l쌹mmitys/istuinilmastointi kytkeytyv쌹t 
p쌹쌹lle ja pois sis쌹- ja ulkol쌹mp쎨tilan 
mukaisesti.

Toiminta
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨lt쌹 Settings (Asetukset) → Vehicle 
(Auto) → Seat (Istuin) → Heating/
Ventilation (L쌹mmitys/Tuuletus) → 
Auto. Controls That Use Climate 
Control Settings (Autom. s쌹쌹timet, 
jotka k쌹ytt쌹v쌹t ilmastoinnin asetuksia) 
→ Steering wheel warmer (Ohjaus-
py쎨r쌹n l쌹mmitin)/Seat warmer/ven-
tilation (Istuinl쌹mmitys/
istuinilmastointi).

HUOMAUTUS
Kato tarkemmat tiedot navigoinnin pika-
oppaasta.
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Tuulilasin huurteenpoisto
Tuulilasin huurteenpoisto

Tyyppi A (painike)

Tyyppi  B (ohjauspaneeli)

Toiminta
1. Aseta puhaltimen nopeus haluttuun 

asentoon.
2. Valitse haluttu l쌹mp쎨tila.
3. Valitse ( ) tai ( ).
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti.

VAROITUS
Tuulilasin l쌹mmitys
쉁l쌹 valitse  tai  -tilaa, kun auton 
sis쌹ilmaa t쌹ytyy j쌹쌹hdytt쌹쌹 kosteassa 
s쌹쌹ss쌹. Ulkoilman ja tuulilasin l쌹mp쎨tila-
ero saattaa aiheuttaa tuulilasin ulkopin-
nan huurtumisen rajoittaen n쌹kyvyytt쌹. 
T쌹ll쎨in aseta toimintovalitsin  -asen-
toon ja puhaltimen s쌹쌹din hiljaisem-
paan asentoon.

Automaattinen huurteenpoisto 
automaattisessa ilmastoinnissa 

Toiminta
僅 Eurooppa

- Ilmastointi kytkeytyy P쉁쉁LLE sis쌹il-
man kierr쌹tystilassa.

- Tila muuttuu huurteenpoistoksi 
ilmavirran suuntaamiseksi tuulila-
siin.

- Puhallusnopeus kasvaa.
僅 Euroopan ulkopuolella

- Ilmastointi kytkeytyy P쉁쉁LLE alhai-
sessa l쌹mp쎨tilassa.

- Ilmanoton s쌹쌹din kytket쌹쌹n raittiin 
ilman tilaan.

- Puhallusnopeus kasvaa.
- Tila muuttuu huurteenpoistoksi 

ilmavirran suuntaamiseksi tuulila-
siin

ONQ5EP031328L_4

ONQ5031308L_4

ONQ5031043
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Toiminnan edellytykset
僅 L쌹mmitin tai ilmastointilaite on p쌹쌹ll쌹.
僅 Autossa havaitaan suuri m쌹쌹r쌹 kos-

teutta.

Automaattisen huurteenpoiston 
peruuttaminen tai alustaminen

Toiminta
僅 Paina ( ) 3 sekunnin ajan.

- Painikkeen merkkivalo vilkkuu 3 
kertaa peruutuksen yhteydess쌹.

- Painikkeen merkkivalo vilkkuu 6 
kertaa alustuksen yhteydess쌹.

HUOMAUTUS
僅 Jos ilmastointi on asetettu automaatti-

selle huurteenpoistolle ja yrit쌹t kytke쌹 
ilmastoinnin pois p쌹쌹lt쌹, se ei sammu.

僅 Jotta automaattinen huurteenpoisto 
toimisi tehokkaasti, 쌹l쌹 valitse sis쌹il-
man kierr쌹tystilaa, kun j쌹rjestelm쌹 on 
toiminnassa.

僅 Kun automaattinen huurteenpoisto on 
toiminnassa, tuulettimen nopeuden 
painike, l쌹mp쎨tilan s쌹쌹din ja 
ilmanoton valintapainike ovat pois 
k쌹yt쎨st쌹.

僅 쉁l쌹 irrota kuljettajan puolen tuulilasin 
yl쌹osassa sijaitsevaa tunnistimen suo-
justa.
J쌹rjestelm쌹n osat voivat vaurioitua, 
jolloin auton takuu ei mahdollisesti 
kata niiden korjausta.

Takaikkunan/ulkotaustapeilien 
huurteenpoisto

Toiminta
1. Paina takalasin l쌹mmittimen paini-

ketta. Merkkivalo palaa, kun huur-
teenpoisto on k쌹yt쎨ss쌹.

2. Se sammuu noin 20 minuutin kuluttua 
tai kun auto on OFF-asennossa.

HUOMIO
Vastukset
쉁l쌹 puhdista takalasia hankaavilla puh-
distusaineilla tai ter쌹vill쌹 esineill쌹, jotta 
et vaurioittaisi takalasin sis쌹pinnalle 
asennettuja l쌹mmitysvastuksia.

Huurteenpoiston toimintalogii-
kan alustaminen

ONQ5031307
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Toiminta
1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse ( ).
3. Paina ilmanoton painiketta 5 kertaa 

10 sekunnin aikana painaen samalla 
ilmastoinnin painiketta.
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Huurteenpoiston toimintalogiikan tila 
alustetaan, jos akku on tyhjentynyt tai 
irrotettu.

S쌹ilytyslokero
Keskikonsolin s쌹ilytys-/hansikas-
lokero
Keskikonsolin s쌹ilytys-/hansikas-
lokeron avaaminen

Toiminta
僅 Ved쌹 vipua yl쎨sp쌹in avataksesi keski-

konsolin s쌹ilytyslokeron.
僅 Ved쌹 kahvasta avataksesi hansikaslo-

keron.

VAROITUS
僅 Tulenarat materiaalit

쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 autossa laseja, sytyttimi쌹, 
matka-akkuja, juomat쎨lkkej쌹, spray-
maaleja, propaanis쌹ili쎨it쌹, ponne-
kaasupulloja tai muita helposti 
syttyvi쌹 tai r쌹j쌹hdysherkki쌹 materiaa-
leja. N쌹m쌹 voivat aiheuttaa tulipalon/
r쌹j쌹hdyksen, jos auto altistuu kor-
kealle l쌹mp쎨tilalle pitk쌹aikaisesti.

僅 Hansikaslokero
Pienent쌹쌹ksesi loukkaantumisriski쌹 
onnettomuudessa tai 쌹kkijarrutuk-
sessa pid쌹 hansikaslokeron kansi aina 
suljettuna ajon aikana.

ONQ5EP031044L_2
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HUOMIO
僅 Est쌹쌹ksesi mahdollisen varkauden, 

쌹l쌹 j쌹t쌹 arvokkaita tavaroita s쌹ilytyslo-
keroihin.

僅 Pid쌹 s쌹ilytyslokeroiden luukut suljet-
tuina ajon aikana. 쉁l쌹 yrit쌹 t쌹ytt쌹쌹 s쌹i-
lytyslokeroa niin t쌹yteen, ett쌹 sit쌹 ei 
voida sulkea kunnolla.

僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 elintarvikkeita hansikaslo-
kerossa pitki쌹 aikoja.

Tavaratilan jakaja
僅 Jos tavaratilassa on vararengas tai 

normaalikokoinen rengas, voit laittaa 
varoituskolmin tavaratilaan.

僅 Jos tavaratilassa on pikakorjaussarja, 
ensiapupakkaus, ty쎨kalut jne. voidaan 
laittaa k쌹tev쌹sti samaan laatikkoon.

1. Tartu kotelon kannen kahvaan ja 
nosta yl쎨sp쌹in (1).

2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa 
eteenp쌹in.

3. Nosta tavaratilan jakajaa eteenp쌹in 
(tavaratilan jakaja)

Tavaraverkon kiinnike

Tavaratilassa on 4 pidikett쌹. Matkatava-
raverkko (jos varusteena) voidaan kiin-
nitt쌹쌹 2 tavalla.

VAROITUS
Varo silm쌹vammoja. 쉁L쉁 venyt쌹 tavara-
tilan verkkoa liikaa. Pid쌹 AINA kasvosi ja 
vartalosi poissa verkon kimpoamisalu-
eelta. 쉁L쉁 K쉁YT쉁 verkkoa, kun siin쌹 on 
n쌹kyvi쌹 kulumisen tai vaurion merkkej쌹.

HUOMIO
Toimi erityisen huolellisesti kuljettaessasi 
tavaratilassa painavia tai suurikokoisia 
esineit쌹, jotta auto tai esineet eiv쌹t vauri-
oidu.

ONQ5E031385L
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Tavaratilan n쌹k쎨suoja (jos varus-
teena)
Tavaratilan n쌹k쎨suojan asentami-
nen

1 Tavaratilan n쌹k쎨suojan kahva
2 Tavaratilan n쌹k쎨suojan ohjain

Toiminta
1. Avaa tavaratilan n쌹k쎨suoja vet쌹m쌹ll쌹 

sit쌹 taaksep쌹in kahvasta (1).
2. Aseta ohjaintappi kiinnityspisteeseen 

(2).

VAROITUS
僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 tavaratilan 

n쌹k쎨suojan p쌹쌹lle. Esineet saattavat 
singota matkustamoon ja aiheuttaa 
vammoja onnettomuustilanteessa tai 
jarrutettaessa.

僅 쉁l쌹 koskaan kuljeta ket쌹쌹n tavarati-
lassa. Se on suunniteltu ainoastaan 
tavaroiden kuljetukseen.

僅 Pyri yll쌹pit쌹m쌹쌹n auton tasapaino 
sijoittamalla kuorma mahdollisimman 
eteen.

HUOMAUTUS
僅 N쌹k쎨suojan p쌹쌹lle asetetut esineet 

saattavat vaurioittaa sit쌹.
僅 Pid쌹 tavaratilan n쌹k쎨suojan kahva 

mahdollisimman keskell쌹 avatessasi 
sit쌹, jotta ohjaintapit eiv쌹t irtoa ohjain-
kiskoilta.

僅 Tavaratilan n쌹k쎨suoja ei mahdollisesti 
liu'u sis쌹쌹n, jos sit쌹 ei ole vedetty t쌹y-
sin auki. Ved쌹 se kokonaan ulos ja 
p쌹쌹st쌹 sitten irti.

ONQ5EP031024L
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Tavaratilan n쌹k쎨suojan 
poistaminen

Toiminta
1. Paina ohjaintappia.
2. Ved쌹 tavaratilan n쌹k쎨suoja ulos.
3. Avaa tavaratilan jakaja (1) ja sivukote-

lon kansi (2) ja aseta tavaratilan n쌹k쎨-
suoja koteloon (3).

Sis쌹tilan varusteet
Tunnelmavalot (jos varusteena)

Tunnelmavalot ovat kojelaudassa ja kes-
kikonsolissa.

Mukipidikkeet (jos varusteena)

Paina painiketta k쌹ytt쌹쌹ksesi mukipidi-
kett쌹. Mukit ja pienet juomat쎨lkit voi-
daan asettaa mukipidikkeisiin. Liu’uta 
mukipidikett쌹 k쌹ytt쌹쌹ksesi sit쌹 s쌹ilytysti-
lana.

VAROITUS
僅 Kuumat nesteet

- 쉁l쌹 aseta kannettomia, kuumaa 
nestett쌹 sis쌹lt쌹vi쌹 kuppeja mukipi-
dikkeeseen, kun auto liikkuu. Jos 
kuuma neste l쌹ikkyy, saatat saada 
palovamman. Se voi aiheuttaa 
auton hallinnan menett쌹misen.

ONQ5EP031364L
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- Pienent쌹쌹ksesi henkil쎨vahingon 
riski쌹 쌹kkijarrutuksessa tai t쎨r-
m쌹yksess쌹, 쌹l쌹 aseta kannettomia 
tai avoimia pulloja, laseja, mukeja 
jne. mukipidikkeeseen, kun auto 
liikkuu.

僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 juomat쎨lkkej쌹 tai pulloja 
suorassa auringonvalossa tai kuu-
massa autossa. Ne saattavat haljeta.

HUOMAUTUS
僅 Pid쌹 mukit, pullot ja t쎨lkit suljettuina 

ajon aikana, jotta juoma ei l쌹iky. Jos 
juomaa l쌹ikkyy, sit쌹 voi p쌹쌹st쌹 auton 
s쌹hk쎨- ja elektroniikkaosiin, jotka voi-
vat vaurioitua.

僅 Kun puhdistat l쌹ikkyneit쌹 nesteit쌹, 쌹l쌹 
kuivaa mukipidikett쌹 korkeassa l쌹m-
p쎨tilassa. T쌹m쌹 voi vaurioittaa mukin-
pidikett쌹.

Tuhkakuppi

Voit k쌹ytt쌹쌹 tuhkakuppia asettamalla 
sen mukipidikkeeseen.

VAROITUS
Tuhkakupin k쌹ytt쎨
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 tuhkakuppia roskakorina.
僅 Palavan savukkeen tai tulitikun laitta-

minen roskia sis쌹lt쌹v쌹쌹n tuhkakup-
piin voi aiheuttaa tulipalon.

Istuinl쌹mmitin/istuinilmastointi 
(jos varusteena)

Istuinl쌹mmittimell쌹/istuinilmastoinnilla 
voidaan l쌹mmitt쌹쌹/j쌹쌹hdytt쌹쌹 etu- ja 
takaistuimia.
* Istuinilmastointi on vain etuistuimissa.

Toiminta
1. Paina painiketta s쌹쌹t쌹쌹ksesi toimin-

toa.
2. Sen oletusasento on OFF, kun auto on 

ON-asennossa.
3. Istuinl쌹mmitin/istuinilmastointi s쌹쌹-

t쌹쌹 auton k쌹ydess쌹 automaattisesti 
istuimen l쌹mp쎨tilaa riippuen ymp쌹ris-
t쎨n l쌹mp쎨tilasta. Jos haluat lis쌹tietoja, 
katso “쉁lyk쌹s mukavan l쌹mp쎨tilan 
ohjausj쌹rjestelm쌹 (kuljettajan istuin) 
(jos varusteena)“ sivulla 5-92.

4. Istuimen l쌹mp쎨tila-asetus muuttuu 
seuraavasti:

* Takaistuimissa ei ole keskim쌹쌹r쌹ist쌹 
l쌹mp쎨tilaa.

OMQ4N04079

L쌹mp쎨tila Kesto

OFF -

Korkea 30 minuuttia

Keskim쌹쌹r쌹inen 60 minuuttia

Alhainen -

ONQ5031046_2
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VAROITUS
Istuinl쌹mmittimen palovammat
Matkustajien on oltava hyvin varovaisia 
istuinl쌹mmittimien k쌹yt쎨ss쌹 mahdollis-
ten ylikuumenemisten tai palovammojen 
varalta. Istuinl쌹mmitin saattaa aiheuttaa 
palovammoja, vaikka sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
alhaisella l쌹mp쎨tilalla. T쌹m쌹 p쌹tee erityi-
sesti k쌹ytett쌹ess쌹 pitki쌹 aikoja. Kuljetta-
jan on kiinnitett쌹v쌹 huomiota erityisesti 
seuraaviin matkustajiin:
僅 Vauvat, lapset, vanhukset, invalidit tai 

avohoitopotilaat
僅 Henkil쎨t, joilla on herkk쌹 iho
僅 V쌹syneet henkil쎨t
僅 P쌹ihtyneet henkil쎨t
僅 Henkil쎨t, jotka k쌹ytt쌹v쌹t l쌹쌹kityst쌹, 

joka aiheuttaa v쌹symyst쌹 (uni- ja kol-
miol쌹쌹kkeet jne.)

HUOMIO
僅 Kun puhdistat istuimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 

orgaanisia liuottimia, kuten maalitin-
neri쌹, bentseeni쌹, alkoholia tai bensii-
ni쌹. Ne saattavat vaurioittaa 
istuinverhoiluja tai istuimien sis쌹ll쌹 
olevia l쌹mmittimi쌹 saattavat vahin-
goittua.

僅 Est쌹쌹ksesi istuinl쌹mmittimen ylikuu-
menemisen, 쌹l쌹 aseta istuimille 
mit쌹쌹n l쌹mp쎨쌹 erist쌹vi쌹 kappaleita tai 
tavaroita, kuten peittoja, tyynyj쌹 tai 
istuinp쌹쌹llisi쌹, istuinl쌹mmittimen 
ollessa k쌹yt쎨ss쌹.

僅 쉁l쌹 aseta raskaita tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 
istuimille, joissa on istuinl쌹mmittimet. 
Istuinl쌹mmittimen komponentit saat-
tavat vahingoittua.

僅 쉁l쌹 vaihda istuinverhoilua. T쌹m쌹 voi 
vaurioittaa istuinl쌹mmitint쌹 tai istuinil-
mastointia.

僅 Istuimien vaurioituminen
- Kun puhdistat istuimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 

orgaanisia liuottimia, kuten maali-
tinneri쌹, bentseeni쌹, alkoholia tai 
bensiini쌹. Se saattaa vaurioittaa 
ilmastoitua istuinta.

HUOMAUTUS
Kun istuinl쌹mmittimen painike on ON-
asennossa, istuimen l쌹mmitysj쌹rjes-
telm쌹 kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹 tai p쌹쌹lle 
automaattisesti riippuen istuimen l쌹m-
p쎨tilasta.

H쌹ik쌹isysuoja

Toiminta
1. Ved쌹 alas ja irrota se kiinnikkeest쌹쌹n 

(1).
2. K쌹쌹nne se sivuun (2).

僅 Liu’uta h쌹ik쌹isysuoja tarvittaessa 
(3).

僅 Ved쌹 h쌹ik쌹isysuoja alas ja liu’uta 
peilin kansi (4) sivuun k쌹ytt쌹쌹ksesi 
ehostuspeili쌹.

僅 Lipputaskussa (5) voidaan s쌹ilytt쌹쌹 
esimerkiksi pys쌹k쎨intihallin lippua.

VAROITUS
Ajoturvallisuuden vuoksi 쌹l쌹 anna h쌹i-
k쌹isysuojan haitata n쌹kyvyytt쌹.

ONQ5E041328L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 100  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



101

5

5

Auton ominaisuudet Sis쌹tilan varusteet

HUOMAUTUS
쉁l쌹 laita useita lippuja pidikkeeseen 
samanaikaisesti. Lippupidike voi vaurioi-
tua.

USB-laturi

Auton USB-laturin avulla kuljettaja ja 
matkustajat voivat ladata esimerkiksi 
쌹lypuhelimiaan tai tablettejaan.

TIEDOTUS
僅 Power Delivery 2.0 on saatavilla, jos 

쌹lypuhelimessa tai tabletissa on pika-
latausmahdollisuus. Se soveltuu USB-
C-liit쌹nn쌹ll쌹 varustetuille digitaalilait-
teille. Latausnopeus m쌹쌹rittyy kytke-
tyn digitaalisen laitteen 
latausominaisuuksien mukaan. 

僅 Normaaliteho
- Digitaalilaitteet pikalatauksella: 

9,0 V / Maks. 3,0 A
- Digitaalilaitteet ilman pikalatausta: 

5,0 V / Maks. 3,0 A

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 auton USB-laturia vain sytytys-

virran ollessa kytkettyn쌹. Muussa 
tapauksessa auton akku saattaa tyh-
jenty쌹.

僅 K쌹yt쌹 ladattavan laitteen valmistajan 
virallista USB-kaapelia.

僅 Varmista, ettei vierasesineit쌹, juomia 
tai vett쌹 p쌹쌹se kosketuksiin auton 
USB-laturin kanssa. Vesi tai vierasesi-
neet saattavat vaurioittaa sit쌹.

僅 쉁l쌹 lataa laitteita, joiden virrankulutus 
on yli 2,1 A.

僅 쉁l쌹 kytke s쌹hk쎨laitetta, joka aiheut-
taa paljon s쌹hk쎨magneettisia h쌹iri쎨it쌹 
auton USB-liit쌹nt쌹쌹n. Jos teet niin, 
saattaa kuulua melua tai auton elekt-
ronisten laitteiden toiminta saattaa 
keskeyty쌹, kun audio tai AV on p쌹쌹ll쌹.

僅 Jos laturi kytket쌹쌹n v쌹쌹rin, se saattaa 
aiheuttaa laitteille vakavia vaurioita. 
Huomaa, ett쌹 takuu ei kata virheelli-
sest쌹 k쌹yt쎨st쌹 aiheutuvia vaurioita.

Pistorasia (jos varusteena)

Pistorasiasta kuljettaja ja matkustajat 
voivat ladata esimerkiksi 쌹lypuheli-
miaan tai tablettejaan.

Toiminnan edellytykset
僅 Laitteiden tulee kuluttaa alle 15 A 

auton ollessa ON-asennossa.

ONQ5H031038_3
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VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 pistorasiaa ainoastaan auton 

ollessa k쌹ynniss쌹 ja irrota siihen kyt-
ketty laite k쌹yt쎨n j쌹lkeen. Akku saat-
taa tyhjenty쌹, jos pistorasiaan 
kytketty쌹 laitetta k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n, 
kun auto ei ole k쌹ynniss쌹.

僅 K쌹yt쌹 ainoastaan 12 V:n s쌹hk쎨laitteita, 
jotka aiheuttavat alle 15 A:n s쌹hk쎨-
kuorman.

僅 S쌹쌹d쌹 ilmastointi tai l쌹mmitin alhai-
simpaan toimintatehoon, kun k쌹yt쌹t 
pistorasiaa.

僅 Sulje kansi k쌹yt쎨n j쌹lkeen.
僅 Jotkin elektroniikkalaitteet voivat 

aiheuttaa elektronisia h쌹iri쎨it쌹, jos ne 
kytket쌹쌹n auton pistorasiaan. N쌹m쌹 
laitteet voivat aiheuttaa 쌹쌹nih쌹iri쎨it쌹 
tai muita toimintaongelmia muissa 
autossa k쌹ytett쌹viss쌹 elektronisissa 
j쌹rjestelmiss쌹 tai laitteissa.

僅 Ty쎨nn쌹 tulppa pohjaan asti. Pisto-
tulppa voi ylikuumentua huonon kon-
taktin vuoksi, jolloin sulake voi palaa.

僅 Varmista, ett쌹 akku-/paristok쌹ytt쎨iset 
s쌹hk쎨laitteet on suojattu v쌹쌹rinp쌹in 
kytkemiselt쌹. Paristo-/akkuvirta voi 
muuten vuotaa auton s쌹hk쎨-/elekt-
roniikkaj쌹rjestelm쌹쌹n ja aiheuttaa toi-
mintah쌹iri쎨it쌹.

僅 S쌹hk쎨isku
쉁l쌹 ty쎨nn쌹 sormea tai muuta vierase-
sinett쌹 (neulaa jne.) pistorasiaan 쌹l쌹k쌹 
k쌹yt쌹 sit쌹 kosteilla k쌹sill쌹. Voit saada 
s쌹hk쎨iskun.

Langaton 쌹lypuhelimen latausj쌹r-
jestelm쌹 (jos varusteena)

僅 A: Merkkivalo
僅 B: Latausalusta

Toiminta
僅 Aseta 쌹lypuhelin latausalustan kes-

kelle.
僅 Merkkivalo muuttuu oranssiksi, kun 

langaton lataus alkaa. Valo vaihtuu 
vihre쌹ksi, kun lataus on valmis.

僅 Voit kytke쌹 langattoman latauksen 
p쌹쌹lle tai pois asetusvalikosta.

Toiminnan edellytykset
僅 Langaton latausj쌹rjestelm쌹 on suunni-

teltu k쌹ytett쌹v쌹ksi yhdelle QI-teknii-
kalla varustetulle 쌹lypuhelimelle 
kerrallaan.

TIEDOTUS
僅 Jos langaton lataus ei toimi, liikuttele 

쌹lypuhelintasi alustalla, kunnes 
latauksen merkkivalo muuttuu orans-
siksi. 쉁lypuhelimesta riippuen voi olla, 
ett쌹 latauksen merkkivalo ei muutu 
vihre쌹ksi, vaikka lataus olisi valmis.

僅 Jos langaton lataus ei toimi asianmu-
kaisesti, oranssi valo vilkkuu kymme-
nen sekunnin ajan ja sammuu. Poista 
t쌹ll쎨in 쌹lypuhelin alustalta ja laita se 
takaisin tai tarkista lataustila uudel-
leen.

ONQ5H031001
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僅 J쌹rjestelm쌹 varoittaa sinua mittariston 
viestill쌹, jos 쌹lypuhelin on edelleen 
langattomassa latausyksik쎨ss쌹, kun 
auto k쌹쌹nnet쌹쌹n OFF-asentoon ja 
etuovi avataan.

VAROITUS
Jos langattoman latausj쌹rjestelm쌹n ja 
쌹lypuhelimen v쌹liss쌹 on metallisia esi-
neit쌹 kuten kolikoita, lataus saattaa h쌹i-
riinty쌹. Lis쌹ksi metalliset esineet 
saattavat kuumentua.

HUOMIO
僅 Kun langattoman latausj쌹rjestelm쌹n 

sis쌹inen l쌹mp쎨tila ylitt쌹쌹 asetetun 
arvon, langaton lataus lakkaa toimi-
masta. Kun sis쌹inen l쌹mp쎨tila laskee 
kynnysarvon alle, langaton lataus jat-
kuu.

僅 Jos 쌹lypuhelimen ja latausalustan 
v쌹liss쌹 on jokin metallinen esine, 
poista 쌹lypuhelin v쌹litt쎨m쌹sti. Poista 
metalliesine, kun se on t쌹ysin j쌹쌹hty-
nyt.

僅 Langaton lataus ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti, jos 쌹lypuhelimessa on 
paksut kuoret.

僅 Radioaaltojen aiheuttamien h쌹iri쎨i-
den v쌹ltt쌹miseksi langaton lataus kes-
keytyy, kun langatonta 
쌹lyavainhakutoimintoa k쌹ytet쌹쌹n.

僅 Langaton lataus lakkaa, kun 쌹lyavain 
poistetaan autosta sytytysvirran 
ollessa kytkettyn쌹.

僅 Langaton lataus lakkaa, kun jokin ovi 
avataan (koskee 쌹lyavaimilla varustet-
tuja autoja).

僅 Langaton lataus lakkaa, kun sytytys-
virta katkaistaan.

僅 Langaton lataus lakkaa, jos 쌹lypuhelin 
ei ole kokonaan kosketuksissa lataus-
alustaan.

僅 Magneettisia osia sis쌹lt쌹v쌹t esineet, 
kuten luottokortit, puhelinkortit tai 
matkaliput saattavat vaurioitua lan-
gattoman latauksen aikana.

僅 Jotta langaton lataus onnistuisi mah-
dollisimman hyvin aseta 쌹lypuhelin 
latausalustan keskelle. 쉁lypuhelin ei 
ehk쌹 lataudu, jos se on l쌹hell쌹 lataus-
alustan reunaa. Kun 쌹lypuhelin latau-
tuu, se saattaa ylikuumentua.

僅 Jos 쌹lypuhelimessa ei ole sis쌹쌹nra-
kennettua langatonta latausj쌹rjestel-
m쌹쌹, on asennettava sopiva 
lis쌹varuste.

僅 Joidenkin valmistajien 쌹lypuhelimet 
saattavat n쌹ytt쌹쌹 heikon virran vies-
tej쌹. T쌹m쌹 johtuu 쌹lypuhelimen omi-
naisuudesta, eik쌹 tarkoita, ett쌹 
langattomassa latauksessa olisi vikaa.

僅 Joidenkin valmistajien 쌹lypuhelimien 
merkkivalo saattaa olla edelleen kel-
tainen, vaikka puhelin olisi t쌹ysin 
ladattu. T쌹m쌹 johtuu 쌹lypuhelimen 
ominaisuudesta eik쌹 tarkoita, ett쌹 lan-
gattomassa latauksessa olisi vikaa.

僅 Kun latausalustalle laitetaan metallie-
sine tai 쌹lypuhelin, jossa ei ole langa-
tonta lataustoimintoa, saattaa kuulua 
hiljainen 쌹쌹nimerkki. 쉁쌹nimerkki tar-
koittaa, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 arvioi lataus-
alustalle asetetun esineen 
yhteensopivuutta. Se ei vaikuta auton 
tai 쌹lypuhelimen toimintaan mill쌹쌹n 
tavoin.

僅 Langaton latausj쌹rjestelm쌹 ei mahdol-
lisesti ole yhteensopiva joidenkin mat-
kapuhelimien kanssa, joiden Qi-

valmiutta ei voida varmistaa ( ).
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僅 Joidenkin omalla suojauksella varus-
tettujen matkapuhelimien osalta lan-
gattoman latauksen kesto saattaa 
pidenty쌹 ja langaton lataus saattaa 
keskeyty쌹.

HUOMAUTUS
Joidenkin valmistajien 쌹lypuhelimien 
kohdalla j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 varoita, 
vaikka puhelin j쌹isi langattomalle lataus-
alustalle. T쌹m쌹 johtuu 쌹lypuhelimen 
ominaisuudesta eik쌹 tarkoita, ett쌹 lan-
gattomassa latauksessa olisi vikaa.

Vaatekoukku
Takaosan tartuntakahvassa ja etuistuin-
ten p쌹쌹ntuissa on vaatekoukut.

VAROITUS
쉁l쌹 ripusta vaatekoukkuun vaatteiden 
lis쌹ksi vaateripustimia tai muita kovia 
esineit쌹. 쉁l쌹 laita vaatteiden taskuihin 
painavia, ter쌹vi쌹 tai s쌹rkyvi쌹 esineit쌹. Ne 
voivat onnettomuustilanteessa vaurioit-
taa autoa tai aiheuttaa henkil쎨vahinkoja 
erityisesti turvatyynyn lauetessa.

HUOMIO
Vaatteiden ripustaminen
쉁l쌹 ripusta painavia vaatteita, sill쌹 ne 
saattavat vahingoittaa koukkua.

Lattiamattokoukut

Varmista, ett쌹 lattiamatto kiinnittyy 
koukkuihin, jotta se ei p쌹쌹se liukumaan 
eteenp쌹in.

VAROITUS
Tarvikematto
쉁l쌹 asenna tarvikemattoja joita ei voida 
kiinnitt쌹쌹 kunnolla auton lattian kiinni-
tyskoukkuihin. Kiinnitt쌹m쌹tt쎨m쌹t matot 
voivat h쌹irit쌹 polkimien k쌹ytt쎨쌹.

ONQ5031072_2

ONQ5031143L
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Ulkopuolen varusteet
Kattokaiteet (jos varusteena)

Voit lastata kuormaa my쎨s autosi 
katolle.

VAROITUS
僅 Seuraavassa on esitetty kattokaitei-

den p쌹쌹lle lastattava enimm쌹ispaino. 
Jaa kuorma mahdollisimman tasai-
sesti kattotelineille (jos varusteena) ja 
kiinnit쌹 se tiukasti.

M쌹쌹ritetyn enimm쌹iskuorman ylit-
t쌹v쌹 kuorma kattotelineill쌹 voi vahin-
goittaa autoa.

僅 Auton painopiste on korkeammalla, 
kun kattotelineille on kuormattu tava-
roita. V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 kiihdytyksi쌹 ja jar-
rutuksia, jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹, nopeita 
ohjausliikkeit쌹 tai suuria ajonopeuk-
sia, jotka voisivat johtaa onnettomuu-
teen auton hallinnan menett쌹misen 
tai kaatumisen seurauksena.

僅 Aja hitaasti ja k쌹쌹nny loivasti, kun kul-
jetat esineit쌹 kattotelineill쌹. Voimak-
kaat tuulet tai muiden avoneuvojen 
aiheuttamat voimakkaat ilmavirrat 
voivat aiheuttaa 쌹kkin쌹isen nosteen 
kattotelineille asetettuihin tavaroihin. 
T쌹m쌹 on hyvin todenn쌹k쎨ist쌹 kulje-
tettaessa suuria, tasaisia tavaroita, 
kuten puulevyj쌹 tai patjoja. T쌹ll쎨in 
kattotelineill쌹 olevat tavarat saattavat 

irrota vahingoittaen autoasi tai ymp쌹-
rill쌹 olevia ajoneuvoja.

僅 Est쌹쌹ksesi vahingot ja kuorman irtoa-
miset ajon aikana, tarkasta s쌹쌹nn쎨lli-
sesti ennen ajamista ja sen aikana, 
ett쌹 kattotelineell쌹 olevat tavarat ovat 
kunnolla kiinnittyneet.

HUOMIO
僅 Kun aiot kuljettaa kuormaa kattoteli-

neill쌹, noudata v쌹ltt쌹m쌹tt쎨mi쌹 varo-
toimenpiteit쌹 varmistaaksesi, ett쌹 
kuorma ei vahingoita auton kattoa.

僅 Kun aiot kuljettaa suuria tavaroita kat-
totelineill쌹, varmista, etteiv쌹t ne ylit쌹 
katon kokonaispituutta tai -leveytt쌹.

僅 Kun kuljetat kuormaa kattotelineill쌹, 
쌹l쌹 k쌹yt쌹 kattoluukkua. (jos varus-
teena)

HUOMAUTUS
僅 Poikittaistelineet (mik쌹li varusteena) 

tulee asettaa oikeisiin kuljetuskohtiin 
ennen kuin tavaroita kiinnitet쌹쌹n kat-
totelineille.

僅 Jos autossa on varusteena katto-
luukku, muista, ettei tavaroita saa 
kuormata kattotelineille siten, ett쌹 ne 
voivat h쌹irit쌹 kattoluukun toimintaa.

僅 Kun kattotelineit쌹 ei k쌹ytet쌹 kuorman 
kuljettamiseen, poikittaistelineet voi-
daan asettaa eri paikkoihin, jottei tuu-
len viima aiheuttaisi ylim쌹쌹r쌹ist쌹 
melua.

KATTOTELINE
100 kg

TASAISESTI KUORMATTUNA

ONQ5EP031019L
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Tietoviihdej쌹rjestelm쌹
Tietoviihteen/ilmastoinnin kytki-
men k쌹ytt쌹minen (jos varus-
teena)

Paina ohjaimen painiketta vaihtaaksesi 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n ja ilmastointij쌹r-
jestelm쌹n ohjauspaneelin v쌹lill쌹.
Pid쌹 painiketta painettuna valitaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.

Vaihaminen paneelien v쌹lill쌹
Tietoviihteen ohjauspaneeli

Ilmastoinnin ohjauspaneeli

Paina ohjaimen painiketta valitaksesi 
haluamasi ohjauspaneelin.
Valitun ohjauspaneelin kuvake syttyy ja 
ohjauspaneelia vaihdetaan.
僅 S쌹쌹timen n쌹ytt쎨 syttyy valitun ohjaus-

paneelin tilan mukaisesti.

僅 Kun auto on ACC-asennossa, vain tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹 aktivoidaan.

Oletustilan asettaminen

Pid쌹 painiketta painettuna valitaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.
僅 Asetusten j쌹lkeen ohjauspaneeli palaa 

oletustilaan tietyn ajan j쌹lkeen, vaikka 
ohjauspaneeli olisi asetettu eri tilaan.

僅 Jos tilaksi asetetaan OFF (pois p쌹쌹lt쌹), 
ohjauspaneeli n쌹ytt쌹쌹 viimeksi k쌹yte-
tyn tilan.

OCV041315

OCV041316

ONQ5EP041316L

OCV041559L
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쉁쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹
Antenni

僅 Hainev쌹antenni
- Hainev쌹antenni l쌹hett쌹쌹 ja vas-

taanottaa langattomia signaaleja 
kuten AM/FM, DAB, GNSS, LTE jne.

* Signaalit, joita antenni voi l쌹hett쌹쌹 ja 
vastaanottaa vaihtelevat ajoneuvon 
varustelusta riippuen.

HUOMAUTUS
僅 Signaalit, joita antenni voi l쌹hett쌹쌹 ja 

vastaanottaa vaihtelevat ajoneuvon 
varustelusta riippuen.

僅 J쌹lkiasenteiset kaasupurkausvalot 
saattavat aiheuttaa 쌹쌹nentoistoj쌹rjes-
telm쌹쌹n ja auton elektronisiin laittei-
siin toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 V쌹lt쌹 metallip쌹쌹llysteit쌹 kuten nikkeli쌹 
ja kadmiumia. Ne voivat h쌹irit쌹 AM- ja 
Fm-signaalien vastaanottoa.

USB-liit쌹nt쌹

Voit k쌹ytt쌹쌹 USB-liit쌹nt쌹쌹 USB-laitteen 
liitt쌹miseen.

VAROITUS
Matkapuhelimen k쌹ytt쎨
쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelinta ajaessasi. 
Pys쌹hdy turvalliseen paikkaan k쌹ytt쌹쌹k-
sesi matkapuhelinta.

HUOMIO
僅 Riippuen USB-tikun koosta, pituu-

desta tai muodosta, jos suljet lokeron 
kannen v쌹kisin, USB-laite saatta vau-
rioitua tai v쌹쌹nty쌹 tai kansi ei ehk쌹 
aukea uudelleen, kun laite j쌹쌹 jumiin. 
Kun muistitikku on jumissa, kannen 
avaaminen v쌹kisin voi my쎨s vaurioit-
taa laitetta. Jos USB-tikku ei mahdu 
sille varattuun tilaan, 쌹l쌹 sulje kantta 
ja yrit쌹 k쌹ytt쌹쌹 toisenlaista USB-tik-
kua.

僅 Autoon tulee asentaa erillinen ulkoan-
tenni, jos autossa k쌹ytet쌹쌹n radio- tai 
matkapuhelinta tai muuta vastaavaa 
viestint쌹laitetta. Radio- tai matkapu-
helimen k쌹ytt쎨 pelk쌹ll쌹 laitteen omalla 
antennilla saattaa aiheuttaa h쌹iri쎨it쌹, 
jotka vaikuttavat auton s쌹hk쎨j쌹rjestel-
m쌹n toimintaan ja vaarantavat ajotur-
vallisuuden.

ONQ5EP031020L

ONQ5031048
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Autoradion toiminta

FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit l쌹hetet쌹쌹n eri 
paikoissa sijaitsevista radiol쌹hettimist쌹. 
Auton antenni ottaa vastaan n쌹m쌹 sig-
naalit. Vastaanotin prosessoi signaalin 
kaiuttimien toistamaan muotoon.
Kuitenkin joissain tapauksissa autoon 
tuleva signaali ei ole vahva ja selke쌹.
T쌹m쌹 voi johtua esimerkiksi et쌹isyy-
dest쌹 radioasemaan, muiden radioase-
mien l쌹heisyydest쌹 tai l쌹hell쌹 
sijaitsevista rakennuksista, silloista ja 
muista kookkaista rakennelmista.

AM-vastaanotto

AM-l쌹hetykset voidaan vastaanottaa 
suuremmilta et쌹isyyksilt쌹 kuin FM-l쌹he-
tykset. T쌹m쌹 johtuu siit쌹, ett쌹 AM-
radioaallot l쌹hetet쌹쌹n matalammilla taa-
juuksilla. N쌹m쌹 matalalla taajuudella 
l쌹hetett쌹v쌹t pitk쌹t radioaallot kykenev쌹t 
seuraamaan maaston muotoja. Lis쌹ksi 
n쌹m쌹 radioaallot kykenev쌹t kiert쌹m쌹쌹n 
esteet, jolloin signaalien peittoalue on 
suurempi.

FM-radioasema

FM-l쌹hetykset l쌹hetet쌹쌹n korkeilla taa-
juuksilla, eiv쌹tk쌹 ne mukaudu maaston 
muotojen mukaan. T쌹st쌹 syyst쌹 FM-
l쌹hetysten kuuluvuus heikkenee v쌹li-
matkan kasvaessa. Lis쌹ksi FM-signaaliin 
vaikuttavat helposti rakennukset, vuoret 
tai muut esteet. T쌹m쌹 saattaa aiheuttaa 
kuuluvuush쌹iri쎨it쌹, jotka eiv쌹t siis johdu 
audioj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨st쌹.
Seuraavat ilmi쎨t ovat normaaleja eiv쌹tk쌹 
viittaa radion toimintah쌹iri쎨쎨n:
僅 쉁쌹nen heikkeneminen - Kun auto liik-

kuu poisp쌹in radioasemasta, signaali 
ja siten my쎨s 쌹쌹ni alkaa heikenty쌹. 
Kun n쌹in tapahtuu, kannattaa valita 
toinen asema, jonka signaali on vah-
vempi.

ODEEV068216NR

ODEEV068217NR

ODEEV068219NR
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僅 H쌹iri쎨t/kohina - Heikot FM-signaalit 
tai esteet l쌹hettimen ja radiovastaan-
ottimen v쌹lill쌹 saattavat aiheuttaa h쌹i-
ri쎨it쌹 tai kohinaa. Diskanttitason 
(treble) pienent쌹minen voi vaimentaa 
t쌹m쌹n vaikutusta, kunnes h쌹iri쎨 
katoaa.

僅 Kanava vaihtuu itsest쌹쌹n - Kun valit-
semasi kanavan FM-signaali heikke-
nee, audioj쌹rjestelm쌹 saattaa vaihtaa 
kanavalle, jonka signaali on voimak-
kaampi ja l쌹hes samalla taajuudella. 
T쌹m쌹 johtuu siit쌹, ett쌹 radiosi on 
suunniteltu lukittumaan selkeimp쌹쌹n 
signaaliin. Jos n쌹in tapahtuu, valitse 
toinen signaaliltaan vahvempi asema.

僅 Monisuuntainen vastaanotto - 
Monista eri suunnista vastaanotetta-
vat radiosignaalit voivat aiheuttaa 

쌹쌹nen v쌹쌹ristymist쌹 tai s쌹r쎨ytymist쌹. 
T쌹m쌹 voi johtua saman aseman l쌹het-
t쌹m쌹st쌹 suorasta ja heijastuneesta 
signaalista tai kahden l쌹heisen taajuu-
den l쌹hett쌹mist쌹 signaaleista. Jos n쌹in 
tapahtuu, valitse toinen asema, kun-
nes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikana-
vaisen radion k쌹ytt쌹minen
Jos auton sis쌹ll쌹 k쌹ytet쌹쌹n matkapuhe-
linta, kaiuttimista saattaa kuulua h쌹i-
ri쎨쌹쌹ni쌹. T쌹m쌹 ei ole merkki 
쌹쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri-
쎨st쌹. Pyri k쌹ytt쌹m쌹쌹n mobiililaitteita 
mahdollisimman kaukana 쌹쌹nentoisto-
j쌹rjestelm쌹st쌹.

HUOMIO
Autoon tulee asentaa erillinen ulkoan-
tenni, jos autossa k쌹ytet쌹쌹n radio- tai 
matkapuhelinta tai muuta vastaavaa 
viestint쌹laitetta. Radio- tai matkapuheli-
men k쌹ytt쎨 pelk쌹ll쌹 laitteen omalla 
antennilla saattaa aiheuttaa h쌹iri쎨it쌹, 
jotka vaikuttavat auton s쌹hk쎨j쌹rjestel-
m쌹n toimintaan ja vaarantavat ajoturval-
lisuuden.

VAROITUS
Matkapuhelimen k쌹ytt쎨
쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelinta ajaessasi. 
Pys쌹hdy turvalliseen paikkaan k쌹ytt쌹쌹k-
sesi matkapuhelinta.

OSK3048403NR

ODEEV068220NR
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Ajaminen
Ennen ajamista
Tarvittavat auton tarkistukset
Muista tarkistaa seuraavat nestem쌹쌹r쌹t 
s쌹쌹nn쎨llisesti ja t쌹sm쌹llisesti:
僅 Moottori쎨ljy
僅 Moottorin j쌹쌹hdytysneste
僅 Jarruneste
僅 Lasinpesuneste
Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Huolto“ 
sivulla 8-4.

VAROITUS
Keskity tiehen ajaessasi. Kuljettajan ensi-
sijainen velvollisuus on auton turvallinen 
ja lain mukainen k쌹ytt쎨. Kuljettajan kes-
kittymist쌹 mahdollisesti h쌹iritsevien 
k쌹dess쌹 pidett쌹vien laitteiden, muiden 
laitteistojen tai auton j쌹rjestelmien k쌹yt-
t쎨쌹 tulee v쌹ltt쌹쌹 ajon aikana.

Pakoputkiston tarkistaminen
Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.
Pakoputkisto pit쌹쌹 tarkastaa aina, kun 
auto nostetaan nosturilla esimerkiksi 
쎨ljyvaihtoa varten.
Jos huomaat muutoksen pakokaasuj쌹r-
jestelm쌹n 쌹쌹ness쌹 tai jos jokin osuu 
auton alustaan, suosittelemme mahdolli-
simman pian k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla pakokaasuj쌹rjestelm쌹n tar-
kistuttamiseksi.

VAROITUS
쉁l쌹 hengit쌹 pakokaasuja tai pid쌹 moot-
toria k쌹ynniss쌹 pitk쌹쌹n suljetussa tilassa. 
Pakokaasut sis쌹lt쌹v쌹t v쌹rit쎨nt쌹 ja haju-
tonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa 
tajunnan menetyksen ja tukehtumiskuo-
leman.

Ennen autoon nousemista
僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat, ulkopei-

lit ja ulkovalot ovat puhtaat.
僅 Tarkasta renkaiden kunto.
僅 Tarkasta, ettei auton alla ole mit쌹쌹n 

merkkej쌹 vuodoista.
僅 Varmista, ettei takanasi ole esteit쌹, jos 

aiot peruuttaa.

Ennen auton k쌹ynnist쌹mist쌹
僅 Sulje ja lukitse kaikki ovet.
僅 S쌹쌹d쌹 istuin siten, ett쌹 hallintalaitteet 

ovat helposti k쌹ytett쌹viss쌹.
僅 Kiinnit쌹 turvavy쎨si.
僅 S쌹쌹d쌹 sis쌹- ja ulkotaustapeilit.
僅 Varmista, ett쌹 kaikki valot toimivat.
僅 Tarkasta kaikki mittarit.
僅 Tarkasta varoitusvalojen toiminta, kun 

auto on ON-asennossa.
僅 Vapauta seisontajarru ja varmista, 

ett쌹 jarrun varoitusvalo sammuu.

VAROITUS
僅 Kun aiot pys쌹hty쌹 tai pys쌹k쎨id쌹 ajo-

neuvon moottori k쌹ynniss쌹, varo pai-
namasta kaasupoljinta pitk쌹쌹n 
aikaan. Moottori tai pakokaasuj쌹rjes-
telm쌹 saattaa ylikuumentua ja aiheut-
taa tulipalon.

僅 Tarkista ennen vaihteenvalitsimen 
siirt쌹mist쌹 D- tai R -asentoon, ettei 
ket쌹쌹n (varsinkaan lapsia) ole auton 
l쌹hell쌹.

僅 Kiinnit쌹 auton sis쌹ll쌹 olevat esineet 
huolellisesti. Kun teet 쌹killisen ohjaus-
liikkeen tai painat jarrupoljinta 쌹killi-
sesti, irtoesineet saattavat pudota 
lattialle ja aiheuttaa onnettomuuden 
h쌹iritess쌹쌹n polkimien k쌹ytt쎨쌹.
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僅 쉁l쌹 aja alkoholin, huumausaineiden 
tai muiden toimintakyky쌹 alentavien 
aineiden vaikutuksen alaisena. Alko-
holi ja ajaminen ovat eritt쌹in vaaralli-
nen yhdistelm쌹. Jo pieni m쌹쌹r쌹 
alkoholia vaikuttaa olennaisesti reak-
tio-, havainnointi- ja harkintakykyyn.
Ajaminen kolmiol쌹쌹kkeiden tai huu-
mausaineiden vaikutuksen alaisena 
on v쌹hint쌹쌹n yht쌹 vaarallista kuin aja-
minen alkoholin vaikutuksen alaisena.

僅 K쌹yt쌹 aina sopivia kenki쌹 k쌹ytt쌹ess쌹si 
autoa. Sopimattomat keng쌹t (korko-
keng쌹t, hiihtomonot, sandaalit jne.) 
saattavat h쌹irit쌹 jarru- tai kaasupolki-
men k쌹ytt쎨쌹.

Hyv쌹t ajok쌹yt쌹nn쎨t
僅 쉁l쌹 paina kaasupoljinta siirt쌹ess쌹si 

vaihteenvalitsimen P-asennosta tai N-
asennosta muuhun asentoon.

僅 쉁l쌹 koskaan siirr쌹 vaihdevipua P-
asentoon, jos auto liikkuu.

僅 Pys쌹yt쌹 auto kokonaan ennen vaih-
teen vaihtamista R- tai D-asentoon.

僅 쉁l쌹 koskaan vaihda vaihdetta N-asen-
toon ajaessasi alam쌹keen. T쌹m쌹 on 
eritt쌹in vaarallista. Siirr쌹 vaihde aina 
R- tai D-asentoon, jos auto liikkuu.

僅 쉁l쌹 ”laahauta” jarruja. Se saattaa 
aiheuttaa jarrujen ylikuumenemisen ja 
toimintah쌹iri쎨n. K쌹yt쌹 moottorijarru-
tusta ajaessasi alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹.

僅 Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat 
pienemm쌹lle vaihteelle.

僅 K쌹yt쌹 aina seisontajarrua. P-vaihdea-
sento ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 riit쌹 pit쌹m쌹쌹n 
autoa paikallaan.

僅 Kiinnit쌹 erityist쌹 huomiota ajaessasi 
liukkailla tiepinnoilla. Ole erityisen 
varovainen jarruttaessasi, kiihdytt쌹es-
s쌹si tai vaihtaessasi vaihteita. Ajono-
peus saattaa muuttua nopeasti, jolloin 
renkaiden pito katoaa ja menet쌹t 
auton hallinnan.

僅 Auton suorituskyky on parhaimmil-
laan, kun ajat tasaisesti.

VAROITUS
僅 Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, 

hiekkaan tms., voit yritt쌹쌹 irrottaa 
auton ajamalla vuorotellen eteen- ja 
taaksep쌹in. 쉁l쌹 yrit쌹 suorittaa t쌹t쌹 toi-
menpidett쌹, jos auton l쌹hell쌹 on ihmi-
si쌹 tai esteit쌹. Auto saattaa irrotessaan 
liikkua 쌹killisesti eteen- tai taaksep쌹in 
ja aiheuttaa henkil쎨- tai omaisuusva-
hinkoja.

僅 Kun ajat yl쌹- tai alam쌹keen, vaihda 
aina D-asento (eteenp쌹in ajo) eteen-
p쌹in ajamista varten tai vaihda R-
asento (peruutus) peruuttamista var-
ten ja tarkista mittaristossa n쌹ytetty 
vaihdeasento ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹. 
Ajaminen valittuun vaihteeseen n쌹h-
den vastakkaiseen suuntaan voi 
aiheuttaa vaarallisen tilanteen, kun 
moottori sammuu ja jarruteho heikke-
nee.

僅 Turvavy쎨t on aina kiinnitett쌹v쌹! Ilman 
turvavy쎨t쌹 matkustava henkil쎨 on 
huomattavasti suuremmassa vaa-
rassa loukkaantua t쎨rm쌹ystilanteessa 
vakavasti kuin henkil쎨, joka k쌹ytt쌹쌹 
turvavy쎨t쌹.

僅 V쌹lt쌹 kovia nopeuksia kaarreajossa ja 
k쌹쌹nn쎨ksiss쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjausliikkeit쌹, kuten 
쌹killisi쌹 kaistanvaihtoja tai nopeita, 
jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.
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僅 Nurinajon riski kasvaa huomattavasti, 
jos menet쌹t auton hallinnan kovassa 
nopeudessa.

僅 Auton hallinnan menetys aiheutuu 
usein siit쌹, kun kaksi rengasta tai 
useampi ajautuu pois tiepinnalta ja 
kuljettaja yritt쌹쌹 korjata nopealla 
ohjausliikkeell쌹 auton takaisin tielle.

僅 쉁l쌹 tee jyrkk쌹쌹 ohjausliikett쌹, jos jou-
dut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta sen 
sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymist쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ilmoitettuja nopeus-
rajoituksia.

Jarruihin liittyvi쌹 ohjeita
僅 Varmista, ett쌹 seisontajarru ei ole kyt-

ketty ja ettei seisontajarrun merkki-
valo pala ennen liikkeelle l쌹htemist쌹.

僅 Auto ei pys쌹hdy niin nopeasti, jos jar-
rut ovat kastuneet. K쌹yt쌹 jarruja 
kevyesti, kunnes jarrut toimivat taas 
normaalisti.

僅 쉁l쌹 pid쌹 jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Jalan lepuuttaminen jarrupol-
kimella ajon aikana voi olla vaarallista, 
koska jarrut saattavat ylikuumentua ja 
t쌹m쌹n vuoksi menett쌹쌹 tehokkuut-
taan. T쌹m쌹 lis쌹쌹 my쎨s jarrukompo-
nenttien kulumista.

僅 Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja pid쌹 
auto suorassa hidastaen samalla 
ajonopeutta. Aja autolla hitaasti ja 
varovasti pois tielt쌹 ja pys쌹hdy turval-
liseen paikkaan.

僅 Ole varovainen pys쌹k쎨idess쌹si 
m쌹keen. Kytke seisontajarru tiukasti 
ja vaihda vaihde P-asentoon.

僅 K쌹쌹nn쌹 py쎨r쌹t jalkak쌹yt쌹v쌹n reunaa 
kohti, kun pys쌹k쎨it alam쌹keen, jotta 
auto ei l쌹htisi liikkeelle.

K쌹쌹nn쌹 py쎨r쌹t poisp쌹in jalkak쌹yt쌹v쌹n 
reunasta, kun pys쌹k쎨it yl쌹m쌹keen.

僅 Lukitse py쎨r쌹t paikoilleen kiiloilla, jos 
reunakivetyst쌹 ei ole tai auto on pidet-
t쌹v쌹 paikallaan muiden olosuhteiden 
johdosta.

僅 Seisontajarru voi j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn 
asentoon tietyiss쌹 olosuhteissa, esi-
merkiksi jos takajarrujen ymp쌹rill쌹 tai 
l쌹heisyydess쌹 on lunta tai j쌹쌹t쌹 tai jos 
jarrut ovat m쌹r쌹t.
Jos on olemassa vaara seisontajarrun 
j쌹쌹tymisest쌹, kytke se vain tilap쌹isesti 
siksi aikaa, kun siirr쌹t vaihteenvalitsi-
men P-asentoon ja kiilaat takapy쎨r쌹t 
siten, ettei auto p쌹쌹se liikkumaan. 
Vapauta seisontajarru t쌹m쌹n j쌹lkeen.

僅 쉁l쌹 pid쌹 autoa paikallaan m쌹ess쌹 
kaasupolkimen avulla. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa voimansiirron ylikuumene-
mista. K쌹yt쌹 aina jarrupoljinta tai sei-
sontajarrua.

僅 쉁l쌹 pumppaa (paina ja vapauta toistu-
vasti) jarrupoljinta, sill쌹 autossa on 
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS).

僅 Kun jarrupoljinta painetaan tietyiss쌹 
ajo- tai s쌹쌹olosuhteissa, autosta saat-
taa kuulua hetkellisesti vinkunaa tai 
muuta 쌹쌹nt쌹. T쌹m쌹 on jarrujen nor-
maalia toimintaa, eik쌹 kyseess쌹 ole 
h쌹iri쎨.

僅 Tiell쌹 oleva lumenpoistoaine saattaa 
aiheuttaa jarrujen 쌹쌹nt쌹 tai ep쌹taval-
lista renkaiden kulumista. Aseta rege-
neratiivinen jarruj쌹rjestelm쌹 tasolle 
”0” turvallisessa liikenneymp쌹rist쎨ss쌹 
ja k쌹yt쌹 jarruja useita kertoja pois-
taaksesi lumenpoistoaineen jarrule-
vyist쌹 ja -paloista.
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僅 Autossa on s쌹hk쎨inen hydraulinen 
jarruj쌹rjestelm쌹. Toimintah쌹iri쎨n tai 
tehoh쌹iri쎨n vuoksi jarrutehostin ei 
ehk쌹 toimi normaalisti, jolloin jarrupol-
jin tuntuu j쌹yk쌹lt쌹 ja jarrutusmatka on 
pidempi. Pys쌹yt쌹 auto t쌹ss쌹 tapauk-
sessa painamalla jarrupoljinta taval-
lista voimakkaammin. Tarkastuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 S쌹hk쎨isen hydraulisen jarrutehosti-
men toiminta쌹쌹ni tai sen moottorin 
쌹쌹ni saattaa hetkellisesti kuulua, kun:
- Jarrupoljinta painetaan toistuvasti
- Kuljettajan ovi avataan

Auton k쌹ynnist쌹minen
Virtalukko (jos varusteena)

1 LOCK-asento
2 ACC
3 ON-asento
4 START (k쌹ynnistys)

Toiminta
僅 LOCK-asento

- Virta-avainta ei voi poistaa virtalu-
kosta.

僅 ACC-asento
- S쌹hk쎨laitteita voidaan k쌹ytt쌹쌹.

僅 ON-asento
- Varoitusvalot ovat tarkistettavissa.

僅 START (k쌹ynnistys)
- K쌹ynnist쌹 moottori virtalukkoa 

k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹. Jarrun varoitusvalo 
tarkistettavissa.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan k쌹쌹nn쌹 virtalukkoa 

LOCK- tai ACC-asentoon, kun ajo-
neuvo liikkuu. Sen painaminen johtaa 
auton ohjattavuuden ja jarrutustehon 
menett쌹miseen ja voi aiheuttaa 
onnettomuuden.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 pussukoita, useita avaimia 
tai muita painavia esineit쌹 kuljettajan 
avaimeen, jota k쌹ytet쌹쌹n auton k쌹yn-
nist쌹miseen. T쌹ll쎨in virtalukkoon 
ty쎨nnetty avain voi aiheuttaa virtalu-
kon siirtymisen ACC-asentoon auton 
liikkuessa, jolloin onnettomuuden riski 

ONQ5041210
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kasvaa ja useat turvatoiminnot voivat 
kytkeyty쌹 pois p쌹쌹lt쌹.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN kurota ohjauspy쎨r쌹n 
l쌹pi virtalukkoon tai muuhun hallinta-
laitteeseen auton liikkuessa. Saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen.

僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 irtoesineit쌹 kuljettajan istui-
men l쌹hell쌹. Ne voivat h쌹irit쌹 ajamista 
ja aiheuttaa onnettomuuden.

僅 Jotta auto ei l쌹htisi yll쌹tt쌹en tai 쌹killi-
sesti liikkeelle, 쌹l쌹 koskaan poistu 
autosta, ellei vaihde ole lukittu P-
asentoon ja seisontajarru ole koko-
naan kytkettyn쌹. Ennen kuljettajan 
istuimelta poistumista varmista aina, 
ett쌹 vaihteenvalitsin on asetettu P-
asentoon (pys쌹k쎨inti), seisontajarru 
on kytketty ja moottori sammutettu.

HUOMAUTUS
Jos j쌹t쌹t virtalukon ACC- tai ON-asen-
toon pitk쌹ksi ajaksi, akku saattaa tyhjen-
ty쌹.

Moottorin START/STOP -painike 
(jos varusteena)

Toiminta
僅 OFF-asento

- Sammuta moottori painamalla 
MOOTTORIN START/STOP-paini-
ketta vaihteen ollessa P-asennossa.

僅 ACC-asento
- Paina MOOTTORIN START/STOP-

painiketta kerran painamatta jarru-
poljinta.

- S쌹hk쎨laitteita voidaan k쌹ytt쌹쌹.
- Sammuu automaattisesti noin 1 

tunnin kuluttua akun tyhjentymisen 
est쌹miseksi.

僅 ON-asento
- Paina MOOTTORIN START/STOP-

painiketta kaksi kertaa painamatta 
jarrupoljinta.

- Varoitusvalot ovat tarkistettavissa.
僅 START/RUN-asento

- Paina MOOTTORIN START/STOP-
painiketta painaen samalla jarru-
poljinta vaihteen ollessa P-asen-
nossa.

- K쌹ynnist쌹 moottori P-asennossa 
turvallisuussyist쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan paina moottorin START/

STOP-painiketta auton liikkuessa. Sen 
painaminen johtaa auton ohjattavuu-
den ja jarrutustehon menett쌹miseen 
ja voi aiheuttaa onnettomuuden.

ONQ5041211
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僅 Ennen kuljettajan istuimelta poistu-
mista varmista aina, ett쌹 vaihteenva-
litsin on asetettu P-asentoon 
(pys쌹k쎨inti), seisontajarru on kytketty 
ja moottori sammutettu. Auto saattaa 
muuten liikkua 쌹killisesti.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 k쌹ytt쌹쌹 moottorin START/
STOP-painiketta tai muita hallintalait-
teita ohjauspy쎨r쌹n l쌹pi auton liikku-
essa. Saatat menett쌹쌹 auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen, josta seu-
raa vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n liikkuvia esineit쌹 kul-
jettajan istuimen ymp쌹rille, sill쌹 ne 
saattavat liikkua ajon aikana h쌹iriten 
kuljettajaa ja aiheuttaen jopa onnetto-
muuden.

HUOMAUTUS
僅 Jos j쌹t쌹t moottorin START/STOP-pai-

nikkeen ACC- tai ON-asentoon pit-
k쌹ksi ajaksi, akku saattaa tyhjenty쌹.

僅 Jos painat MOOTTORIN START/
STOP-painiketta painamatta jarrupol-
jinta, moottori ei k쌹ynnisty ja painik-
keen tila muuttuu seuraavasti:
- OFF → ACC → ON → OFF tai ACC

MOOTTORI START/STOP-painik-
keen lukitusj쌹rjestelm쌹 (jos 
varusteena)
MOOTTORIN START/STOP-painike ei 
siirry OFF-asentoon, ellei vaihde ole P-
asennossa.

Moottorin k쌹ynnist쌹minen 쌹ly-
avaimella
Auto tarkistaa 쌹lyavaimen, kun:
僅 Auton ovet avataan

僅 Moottorin START/STOP-painiketta 
painetaan.

Jos 쌹lyavain ei ole autossa, merkkivalo 
( ) ja viesti tulevat mittaristoon.

VAROITUS
Moottori k쌹ynnistyy ainoastaan, kun 쌹ly-
avain on autossa. 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 
lapsia tai ket쌹쌹n, joka ei tunne ajoneu-
voa, koskemaan moottorin START/
STOP-painikkeeseen tai siihen liittyviin 
osiin. Jos MOOTTORIN START/STOP-
painiketta painetaan 쌹lyavaimen ollessa 
autossa, se saattaa johtaa yll쌹tt쌹v쌹쌹n 
moottorin k쌹ynnistymiseen ja/tai odotta-
mattomaan auton liikkeellel쌹ht쎨쎨n.

HUOMIO
僅 Jos moottori sammuu auton liikku-

essa, 쌹l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 vaihdetta P-
asentoon. Jos liikenne- ja tieolosuh-
teet sallivat, voit siirt쌹쌹 vaihteen N-
asentoon (vapaalle) ajoneuvon viel쌹 
liikkuessa ja painaa moottorin START/
STOP-painiketta yritt쌹쌹ksesi k쌹ynnis-
t쌹쌹 moottorin uudelleen.

僅 쉁l쌹 paina moottorin START/STOP-pai-
niketta yli 10 sekunnin ajan. T쌹m쌹 ei 
kuitenkaan koske tilannetta, jossa jar-
ruvalojen sulake on palanut.

僅 쉁l쌹 k쌹쌹nn쌹 virtalukkoa START-asen-
toon moottorin k쌹ydess쌹. K쌹ynnistin 
voi vaurioitua.

僅 Voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin my쎨s vaih-
teen ollessa N-asennossa, mutta 
k쌹ynnist쌹 moottori turvallisuussyist쌹 
vain kun vaihde on P-asennossa.
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HUOMAUTUS
僅 Voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin painamalla 

moottorin START/STOP-painiketta 
쌹lyavaimella, jos 쌹lyavaimen paristo 
on heikko tai 쌹lyavain ei toimi oikein. 
Kun painat moottorin START/STOP-
painiketta 쌹lyavaimella, avaimen tulee 
koskettaa painiketta oikeassa kul-
massa.

僅 Jos jarruvalon sulake on palanut, et 
voi k쌹ynnist쌹쌹 moottoria normaalisti.
Vaihda sulake uuteen. Jos t쌹m쌹 ei ole 
mahdollista, voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin 
painamalla moottorin START/STOP-
painiketta yli 10 sekuntia sen ollessa 
ACC-asennossa. Moottori voidaan 
k쌹ynnist쌹쌹 painamatta jarrupoljinta. 
Paina t쌹st쌹 huolimatta turvallisuus-
syist쌹 jarrupoljin alas ennen k쌹ynnis-
t쌹mist쌹.

Moottorin k쌹ynnist쌹minen

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 aina sopivia kenki쌹 ajaessasi. 

Sopimattomat keng쌹t (korkokeng쌹t, 
hiihtomonot jne.) saattavat h쌹irit쌹 
sinun jarru- tai kaasupolkimen k쌹yt-
t쎨쌹.

僅 쉁l쌹 paina kaasupoljinta k쌹ynnist쌹es-
s쌹si moottoria. Auton 쌹killinen liikkeel-
lel쌹ht쎨 voi aiheuttaa 
onnettomuustilanteen.

僅 Odota, ett쌹 moottorin kierrosluku on 
normaalitasolla. Jos vapautat jarrupol-
kimen moottorin korkeilla kierroksilla, 
auto voi l쌹hte쌹 liikkeelle liian nopealla 
vauhdilla.

Bensiinimoottorin k쌹ynnist쌹mi-
nen

Toiminta
1. Varmista, ett쌹 seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Varmista, ett쌹 vaihteenvalitsin on P-

asennossa.
3. Paina jarrupoljin pohjaan.
4. K쌹쌹nn쌹 avain START-asentoon tai 

paina MOOTTORIN START/STOP -
painiketta.

Turboahdetun/v쌹lij쌹쌹hdytetyn 
moottorin k쌹ynnist쌹minen ja 
sammuttaminen (jos varusteena)

Toiminta
1. K쌹yt쌹 moottoria muutama sekunti 

joutok쌹ynnill쌹, kun auto on asetettu 
START-asentoon, jotta turboahdin 
ehdit쌹쌹n voidella.

2. K쌹yt쌹 moottoria muutama sekunti 
joutok쌹ynnill쌹 ennen auton asetta-
mista OFF-asentoon, jotta turboahdin 
ehtii j쌹쌹hty쌹.

VAROITUS
Odota, ett쌹 moottorin kierrosluku on 
normaalitasolla. Jos vapautat jarrupolki-
men moottorin korkeilla kierroksilla, auto 
voi l쌹hte쌹 liikkeelle liian nopealla vauh-
dilla.

ONQ5041001L
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HUOMIO
僅 Voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin my쎨s vaih-

teen ollessa N-asennossa, mutta 
k쌹ynnist쌹 moottori turvallisuussyist쌹 
vain kun vaihde on P-asennossa.

僅 쉁l쌹 sammuta moottoria v쌹litt쎨m쌹sti 
sen j쌹lkeen, kun se on ollut raskaalla 
k쌹yt쎨ll쌹. Moottori tai turboahdin saat-
taa vaurioitua vakavasti.

僅 Jos moottori sammuu ajon aikana, 쌹l쌹 
yrit쌹 siirt쌹쌹 vaihteenvalitsinta P-asen-
toon. Jos liikenne- ja tieolosuhteet sal-
livat, voit yritt쌹쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottorin 
uudelleen siirt쌹m쌹ll쌹 vaihteen N-
asentoon ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 virta-avai-
men START-asentoon.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 k쌹ynnistysmoottoria pidem-
p쌹쌹n kuin 10 sekuntia. Jos moottori ei 
k쌹ynnisty tai sammuu k쌹ynnistyt-
ty쌹쌹n, odota 5–10 sekuntia ennen 
uutta k쌹ynnistysyrityst쌹. K쌹ynnistys-
moottorin ylikuormitus saattaa vauri-
oittaa sit쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹쌹nn쌹 virtalukkoa START-asen-
toon moottorin k쌹ydess쌹. K쌹ynnistin 
voi vaurioitua.

HUOMAUTUS
Kaasupolkimen kickdown-toiminnon (jos 
varusteena) tarkoituksena on est쌹쌹 
tahaton kaasupolkimen pohjaan paina-
minen. T쌹ll쎨in kaasupolkimen pohjaan 
painamiseen vaaditaan normaalia 
enemm쌹n voimaa.

Vaihteisto
Automaattivaihteisto
Johtimella vaihtava (SBW) vaih-
teenvalinnan s쌹쌹din

僅 P-asento (pys쌹k쎨inti)
僅 R-asento (peruutus)
僅 N-asento (vapaa)
僅 D-asento (eteenp쌹in ajo)

Toiminta
1. Paina jarrupoljinta ja k쌹쌹nn쌹 s쌹쌹din 

haluttuun asentoon.
2. K쌹쌹nn쌹 s쌹쌹dint쌹 hieman vaihtaaksesi 

N-asentoon.

N auton ON-asennossa

ONQ5041004

ONQ5041005
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Toiminta
1. Poista AUTO HOLD -toiminto k쌹yt쎨st쌹 

ja vapauta seisontajarru.
2. Paina jarrupoljinta.
3. K쌹쌹nn쌹 vaihteenvalinnan kiertos쌹쌹din 

N-asentoon, jolloin mittaristoon tulee 
viesti (“Press and hold OK button to 
stay in Neutral when vehicle is Off” 
(Pid쌹 Ok-painiketta painettuna 
pit쌹쌹ksesi vaihteiston vapaalla, kun 
moottori on sammutettuna)).

4. Paina ohjauspy쎨r쌹n OK-painiketta yli 
1 sekunnin ajan.

5. Sammuta moottori, kun viesti “Vehicle 
will stay in (N). Change gear to cancel” 
(Auto pysyy N-asennossa. Vaihda 
vaihdetta kytke쌹ksesi pois) tulee mit-
tariston n쌹ytt쎨쎨n.

Toiminnan edellytykset
僅 Auto on ON-asennossa.

Jos akku on purkautunut

Toiminta
1. Kytke akkukaapelit moottoritilassa 

oleviin apuk쌹ynnistysnapoihin. Jos 
haluat lis쌹tietoja, katso “K쌹ynnist쌹mi-
nen apuk쌹ynnistyskaapelien avulla“ 
sivulla 7-6.

2. Vapauta seisontajarru, kun auto on 
ON-asennossa.

3. Siirr쌹 vaihde N-asentoon (vapaalle).

TIEDOTUS
Jos haluat pit쌹쌹 N-asennon auton 
ollessa OFF-asennosta, kytke akku irti tai 
katso ohjeet kohdasta “N auton ON-
asennossa“ sivulla 6-14.

Vaihdesalpa
Autossa on turvallisuuden vuoksi vaih-
desalpa, joka est쌹쌹 vaihtamisen P-asen-
nosta tai N-asennosta R-asentoon tai D-
asentoon, ellei jarrupoljinta pidet쌹 
samalla painettuna.
Vaihtaminen P- tai N-asennosta R- tai D-
asentoon, R-asennosta D-asentoon tai 
D-asennosta R-asentoon:
1. Paina jarrupoljin pohjaan ja pid쌹 se 

painettuna.
2. K쌹ynnist쌹 moottori asettamalla 

MOOTTORIN START/STOP-painike 
ON-asentoon.

3. K쌹쌹nn쌹 johtimella vaihtava (SBW) 
vaihteenvalinnan s쌹쌹din R- tai D-
asentoon.
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LCD-n쌹yt쎨n viestit

Johtimella vaihtava (SBW) vaihteenvalinnan s쌹쌹din (AT)

Viesti Sis쌹lt쎨

A: Vaihteenvaihdon ehdot eiv쌹t t쌹yty. V쌹henn쌹 nopeutta ja 
vaihda sitten
僅 Kun ajonopeus on liian suuri vaihteen vaihtamiseen.

A: Virhe. Paina jarrupoljinta ja vaihda vaihde R-asentoon ja sitten 
D-asentoon
僅 Kun jarrupoljinta ei paineta vaihdetta vaihdettaessa.

A: P-asento kytketty
僅 Kun vaihde kytket쌹쌹n P-asentoon auton liikkuessa.

A: Vaihde on kytketty
僅 Kun P-asento valitaan uudelleen tai vaihde on ylikuumentu-

nut.

A: P-vaihteen kytkenn쌹n h쌹iri쎨. Kytke seisontajarru, kun pys쌹k쎨it
僅 Kun P-asennon kytkenn쌹ss쌹 on ongelma.

ONQ5041309L

ONQ5041310L
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VAROITUS
Vakavien tai hengenvaarallisten vam-
mojen vaaran v쌹hent쌹miseksi:
僅 Tarkasta aina, onko ajoneuvon ymp쌹-

rist쎨ss쌹 ihmisi쌹, erityisesti lapsia, 
ennen vaihteen siirt쌹mist쌹 D- (ajo) tai 
R-asentoon (peruutus).

僅 Varmista aina, ett쌹 vaihde on P-asen-
nossa, k쌹sijarru kytkettyn쌹 ja virta-
lukko LOCK/OFF-asennossa, ennen 
kun poistut kuljettajan paikalta. Auto 
saattaa muuten l쌹hte쌹 odottamatta 
liikkeelle.

僅 Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan 
ennen kuin vaihdat P-asennosta muu-
hun asentoon ja pid쌹 se pohjassa 
vaihtamisen ajan. T쌹ll쎨in voit v쌹ltt쌹쌹 
ajoneuvon odottamattoman liikkumi-
sen, joka voi johtaa henkil쎨vahinkoi-
hin auton sis쌹ll쌹 tai ulkopuolella.

僅 Kun auto on pys쌹htynyt, varmista 
aina, ett쌹 vaihteenvalitsin on P-asen-
nossa, k쌹sijarru kytketty ja auton virta 
sammutettu.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 P-asentoa seisontajarrun 
korvikkeena. Varmista aina, ett쌹 
vaihde on asetettu P-asentoon ja sei-
sontajarru on kunnolla kytketty.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lasta autoon ilman 
valvontaa.

僅 쉁l쌹 aja vaihteen ollessa N-asennossa. 
Moottorijarru ei t쌹ll쎨in toimi, jolloin 
seurauksena voi olla onnettomuus.

僅 쉁l쌹 paina kaasu- ja jarrupoljinta 
samanaikaisesti, kun peruutusvaihde 
tai muu vaihde on valittu, jotta vaih-
teisto ei vaurioituisi.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemm쌹lle vaihteelle) liian 
쌹killisesti tai liukkaalla tienpinnalla. 

A: Check P button (Tarkista P-painike)
僅 Kun P-painikkeessa on vikaa.

A: Check shifter dial (Tarkista vaihteenvalitsin)
僅 Kun vaihteenvalitsimessa on vikaa.

A: Rotary shifter stuck (Vaihteenvalitsin jumiutunut)
僅 Kun vaihteenvalitsin on jumissa tai siin쌹 on vikaa.

Viesti Sis쌹lt쎨

ONQ5041118L
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Auto voi l쌹hte쌹 luisuun ja seurauk-
sena voi olla liikenneonnettomuus.

僅 Kun auto liikkuu, vaihteen siirt쌹minen 
P-asentoon (pys쌹k쎨inti) voi aiheuttaa 
vet쌹vien py쎨rien lukkiintumisen joh-
taen hallinnan menett쌹miseen.

僅 Jos pys쌹k쎨it m쌹keen, kiilaa py쎨r쌹t, 
jotta auto ei vierisi alam쌹keen.

僅 Turvallisuussyist쌹 kytke aina seisonta-
jarru vaihteen ollessa P-asennossa, 
paitsi jos kyseess쌹 on h쌹t쌹tilanne.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 siirr쌹 vaihteenvalitsinta R-asen-

toon tai pois R-asennosta auton liikku-
essa (paitsi kohdassa 
“Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen“ 
sivulla 6-174 mainitussa tapauksessa). 
Vaihteisto saattaa vaurioitua.

僅 Pys쌹k쎨i turvallisuussyist쌹 auto aina 
vaihde P-asennossa ja kytke seisonta-
jarru. Jos auto j쌹tet쌹쌹n pys쌹k쎨idyksi 
vaihteenvalitsimen ollessa N-asen-
nossa, se saattaa liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita ja vammoja.

僅 Kun auto on sammutettu, s쌹hk쎨toi-
mista seisontajarrua ei voi kytke쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹.

僅 Jos s쌹hk쎨toimisella seisontajarrulla 
varustetuissa autoissa k쌹ytet쌹쌹n 
AUTO HOLD -toimintoa ajon aikana 
auton ollessa OFF-asennossa, s쌹hk쎨-
toiminen seisontajarru kytket쌹쌹n 
automaattisesti. T쌹m쌹n vuoksi AUTO 
HOLD -toiminto tulisi kytke쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹 ennen auton asettamista OFF-
asentoon.

僅 쉁l쌹 siirr쌹 N- (vapaa) tai P-asennosta 
(pys쌹k쎨inti) D- (ajo) tai R-asentoon 
(peruutus), kun moottori k쌹y jouto-
k쌹ynti쌹 nopeammin. Vaihteisto voi 
vaurioitua, jos siirr쌹t vaihteenvalitsi-
men P-asentoon auton liikkuessa.
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Ohjauspy쎨r쌹n vaihtajat (jos 
varusteena)

Toiminta
僅 Ved쌹 ohjauspy쎨r쌹n vaihtajien oikeaa 

puolta (+) kerran vaihtaaksesi suu-
remmalle vaihteelle.

僅 Ved쌹 ohjauspy쎨r쌹n vaihtajien vasenta 
puolta (-) kerran vaihtaaksesi pienem-
m쌹lle vaihteelle.

Vaihtotilan vaihtaminen
Automaattinen vaihto automaat-
tisesta vaihtotilasta manuaaliselle
Voit vaihtaa suuremmalle/pienemm쌹lle 
ohjauspy쎨r쌹n vaihtajilla.

Toiminta
Ved쌹 vaihtajaa kerran tai useammin 
nopeudesta riippuen.

Toiminnan edellytykset
僅 Vaihteen tulee olla D-asennossa.

K쌹sivalintatilasta automaattiti-
laan

Toiminta
僅 Ved쌹 vaihtajan oikeaa puolta (+) yli 1 

sekunnin ajan.
僅 Paina kaasupoljinta kevyesti yli 6 

sekunnin ajan ajon aikana.
僅 Auto pys쌹htyy.

HUOMAUTUS
Jos ved쌹t vaihtosiivekkeiden vasenta ja 
oikeaa puolta samaan aikaan, vaihteen 
vaihtaminen ei onnistu.

Toiminnan edellytykset
僅 Kun kaasupoljinta painetaan kevyesti 

yli 6 sekunnin ajan ajon aikana.
僅 Kun ajonopeus alittaa 2 km/h.

ONQ5041006_2
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Jarruj쌹rjestelm쌹
Jarrujen toimintah쌹iri쎨n sattu-
essa

Toiminta
僅 Tee h쌹t쌹jarrutus seisontajarrulla.

Toiminnan edellytykset
僅 Jarrutus ep쌹onnistui

VAROITUS
V쌹lt쌹 seisontajarrun k쌹ytt쌹mist쌹 auton 
pys쌹ytt쌹miseksi, kun se on liikkeell쌹, 
ellei ole kyse h쌹t쌹tilanteessa. Seisonta-
jarrun kytkeminen normaalilla ajonopeu-
della ajettaessa voi johtaa auton 
hallinnan 쌹killiseen menetykseen. Jos 
sinun on k쌹ytett쌹v쌹 seisontajarrua auton 
pys쌹ytt쌹miseen, ole erityisen varovainen 
jarrua kytkiess쌹si.

Jarrutehostin

Toiminta
僅 Paina jarrupoljinta voimakkaammin.

Toiminnan edellytykset
僅 Moottori sammuu

VAROITUS
V쌹lt쌹 jatkuvaa jarrujen k쌹ytt쎨쌹 pitk쌹ss쌹 
tai jyrk쌹ss쌹 alam쌹essa vaihtamalla pie-
nemm쌹lle vaihteelle. Muutoin jarrut yli-
kuumenevat ja niiden suorituskyky 
heikkenee huomattavasti.

HUOMIO
쉁l쌹 aja lepuuttaen jalkaa jarrupolkimella. 
Jarrut kuumenevat liikaa, jolloin jarrujen 
kitkapinnat ja jarrupalat kuluvat.

HUOMAUTUS
僅 Kun painat jarrupoljinta tietyiss쌹 ajo- 

tai s쌹쌹olosuhteissa, saatat huomata, 
ett쌹 autosta kuuluu vinkunaa tai 
muuta 쌹쌹nt쌹. T쌹m쌹 ei ole jarrujen toi-
mintah쌹iri쎨, vaan normaali ilmi쎨.

僅 Kun ajetaan tiell쌹, jolle on levitetty 
j쌹쌹t쌹 sulattavia kemikaaleja, auton 
jarruista saattaa kuulua 쌹쌹ni쌹 tai ren-
kaat saattavat kulua niiden vuoksi. 
K쌹yt쌹 jarruja turvallisessa ajotilan-
teessa poistaaksesi kemikaalit jarrule-
vyist쌹 ja -paloista.

Jarrujen k쌹ytt쎨

Toiminta
1. K쌹yt쌹 jarruja vakaasti ja j쌹m쌹k쌹sti.
2. Pys쌹yt쌹 auto turvallisesti.
3. Siirr쌹 vaihdevipu P-asentoon. Sam-

muta moottori ja kytke seisontajarru.
4. Tutki, onko jarrupolkimessa h쌹iri쎨it쌹.
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Toiminnan edellytykset
僅 Kaasupoljin on jumissa

HUOMAUTUS
Jos h쌹iri쎨it쌹 ei l쎨ydy ja ongelma jatkuu, 
hinauta autosi ammattihuoltoon tarkis-
tettavaksi. Suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Levyjarrujen kuluneisuuden 
ilmaisin
Etu- tai takajarrut vinkuvat, kun jarrupa-
lat ovat kuluneet. Vaihda aina etu- ja 
takajarrupalat pareittain.

VAROITUS
Jos jarruista kuuluu korkeaa vinkunaa, 
asiaa ei voi j쌹tt쌹쌹 huomiotta. Ellet huo-
mioi t쌹t쌹 varoitus쌹쌹nt쌹, jarrut saattavat 
lakata toimimasta, mist쌹 saattaa aiheu-
tua vakava onnettomuus.

HUOMIO
쉁l쌹 jatka ajamista kuluneilla jarrupaloilla. 
Jos ajamista jatketaan kuluneilla jarrupa-
loilla, jarruj쌹rjestelm쌹 saattaa vaurioitua, 
mik쌹 voi aiheuttaa kalliita korjauksia.

HUOMAUTUS
Vanteisiin saattaa kerty쌹 jarrutusp쎨ly쌹 
tavallisissakin ajo-olosuhteissa. Jonkin 
verran p쎨ly쌹 tulee v쌹ltt쌹m쌹tt쌹, kun jar-
rut kuluvat. Se lis쌹쌹 jarrujen 쌹쌹nek-
kyytt쌹.

Seisontajarru
Tarkista syttyyk쎨 jarrujen varoitusvalo 
( ), kun auto on START- tai ON-asen-
nossa. Varmista ennen ajamista, ett쌹 sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja 
varoitusvalo ( ) on sammunut.

S쌹hk쎨inen seisontajarru (EPB)
S쌹hk쎨isen seisontajarrun kytke-
minen manuaalisesti

Toiminta
僅 Paina jarrupoljin pohjaan ja ved쌹 s쌹h-

k쎨isen seisontajarrun kytkint쌹 yl쎨s 
kytke쌹ksesi seisontajarrun.

僅 Paina jarrupoljinta. Varmista, ett쌹 
vaihde on P-asennossa ja paina s쌹h-
k쎨isen seisontajarrun kytkin alas 
vapauttaaksesi seisontajarrun.

VAROITUS
僅 Autoon valvomatta j쌹tetyt lapset voi-

vat aiheuttaa onnettomuusriskin. Jos 
j쌹t쌹t lapsia yksin autoon, he voivat 
saada auton liikkeelle esimerkiksi seu-
raavasti:
- Vapauttamalla seisontajarrun.
- Siirt쌹m쌹ll쌹 vaihteen pois P-asen-

nosta.
- K쌹ynnist쌹m쌹ll쌹 moottorin. Lis쌹ksi 

he voivat k쌹ytt쌹쌹 auton muita lait-
teita.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lapsia ja el쌹imi쌹 
autoon ilman valvontaa.

僅 Kun poistut autosta, ota aina 쌹lyavain 
mukaasi ja lukitse auto.

ONQ5041008
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HUOMAUTUS
僅 Toimi seuraavasti, jos auto ei pysy 

paikallaan jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹 tai per쌹-
vaunua vedett쌹ess쌹:
- Kytke s쌹hk쎨toiminen seisontajarru.
- Ved쌹 s쌹hk쎨toimisen seisontajarrun 

kytkint쌹 yl쎨sp쌹in yli 3 sekunnin 
ajan.

僅 Kun s쌹hk쎨toiminen seisontajarru kyt-
ket쌹쌹n tai vapautetaan, saattaa kuu-
lua naksahdus tai jarrumoottorin 
vinkunaa. T쌹m쌹 on osa EPB-j쌹rjestel-
m쌹n normaalitoimintaa, kun j쌹rjes-
telm쌹 toimii oletetulla tavalla.

S쌹hk쎨isen seisontajarrun kytke-
minen automaattisesti

Toiminnan edellytykset
僅 Vaihdetaan P-asentoon m쌹ess쌹, jos 

autossa on johtimella vaihtava (SBW) 
vaihteenvalinnan s쌹쌹din.

僅 Auto on OFF-asennossa, kun AUTO 
HOLD on k쌹yt쎨ss쌹

僅 Kun auto liikkuu hieman P-asentoon 
jos autossa on johtimella vaihtava 
(SBW) vaihteenvalinnan s쌹쌹din

僅 Muu j쌹rjestelm쌹 pyyt쌹쌹 sen k쌹ytt쎨쌹
僅 Olosuhteet, joissa AUTO HOLD -toi-

minto aktivoidaan:
- Kuljettajan ovi avataan
- Konepelti avataan
- Takaluukun avataan
- Auto pys쌹htyy yli noin 10 minuutin 

ajaksi
- Auto pys쌹htyy jyrkk쌹쌹n rinteeseen
- Muu j쌹rjestelm쌹 pyyt쌹쌹 sen k쌹ytt쎨쌹

HUOMAUTUS
Jos s쌹hk쎨isell쌹 seisontajarrulla varuste-
tuissa autoissa k쌹ytet쌹쌹n AUTO HOLD -
toimintoa MOOTTORIN START/STOP-
painikkeen ollessa OFF-asennossa, s쌹h-
k쎨inen seisontajarru kytkeytyy auto-
maattisesti. Siksi AUTO HOLD -toiminto 
tulisi kytke쌹 pois p쌹쌹lt쌹 ennen ENGINE 
START/STOP-painikkeen asettamista 
OFF-asentoon.

S쌹hk쎨isen seisontajarrun vapaut-
taminen automaattisesti

Toiminta
僅 Vaihde P-asennossa
Kun moottori on k쌹ynniss쌹, paina jarru-
poljinta ja siirr쌹 vaihde pois P (pys쌹-
k쎨inti), R (peruutus) tai D-asennosta 
(ajo).
僅 Vaihde N-asennossa
Kun moottori on k쌹ynniss쌹, paina jarru-
poljinta ja siirr쌹 vaihde pois N (vapaa), R 
(peruutus) tai D-asennosta (ajo).

Toiminnan edellytykset
1. Varmista, ett쌹 turvavy쎨t ovat kytket-

tyin쌹 ja ett쌹 ovet, konepelti ja taka-
luukku on suljettu.

2. Kun moottori on k쌹ynniss쌹, paina jar-
rupoljinta ja siirr쌹 vaihde pois P-, R- tai 
D-asennosta tai manuaalinen vaih-
teensiirron asennosta.

3. Paina kaasupoljinta.
4. Varmista, ett쌹 seisontajarrun varoitus-

valo sammuu.
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HUOMIO
쉁l쌹 aja autolla, kun s쌹hk쎨inen seisonta-
jarru (EPB) on kytketty. T쌹m쌹 voi aiheut-
taa liiallista jarrupalojen ja -levyjen 
kulumista.

HUOMAUTUS
僅 쉁l쌹 noudata n쌹it쌹 ohjeita ajaessasi 

tasaisella tiepinnalla. Ajoneuvo saat-
taa liikkua odottamattomasti eteen-
p쌹in:
- L쌹htiess쌹si liikkeelle jyrk쌹ss쌹 ala-

m쌹ess쌹 tai peruuttaessasi paina 
turvallisuussyist쌹 jarrupoljin alas ja 
vapauta seisontajarru manuaali-
sesti s쌹hk쎨isen seisontajarrun kyt-
kimell쌹.

- Voit kytke쌹 s쌹hk쎨isen seisontajar-
run (EPB), vaikka auto on OFF-
asennossa, mutta turvallisuus-
syist쌹 et voi vapauttaa sit쌹.

僅 Tarkastuta jarruj쌹rjestelm쌹 ammatti-
huollossa, jos s쌹hk쎨toimisen seisonta-
jarrun (EPB) merkkivalo ei sammu, 
kun seisontajarru on vapautettu. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

S쌹hk쎨isen seisontajarrun varoi-
tusviesti

Toiminnan edellytykset
僅 Yritet쌹쌹n l쌹hte쌹 liikkeelle kaasupol-

jinta painamalla, kun s쌹hk쎨inen sei-
sontajarru on kytkettyn쌹

僅 Kuljettajan turvavy쎨t쌹 ei ole kiinnitetty 
ja auton konepelti, kuljettajan ovi tai 
takaluukku avataan

僅 Autossa ilmenee toimintah쌹iri쎨

僅 Siirtyminen AUTO HOLD -toimin-
nosta s쌹hk쎨toimiseen seisontajar-
ruun ei toimi asianmukaisesti

僅 S쌹hk쎨inen seisontajarru kytket쌹쌹n, 
kun AUTO HOLD -toiminto on k쌹y-
t쎨ss쌹 ESC-signaalin vuoksi

S쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) 
vian merkkivalo

Jos s쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) vian 
merkkivalo ei sammu tai ei syty, kun 
auto asetetaan On-asentoon, se tarkoit-
taa, ett쌹 s쌹hk쎨toimisessa seisontajar-
russa voi olla vikaa.
Tarkistuta autosi viipym쌹tt쌹 ammatti-
huoltoliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
僅 EPB-varoitusvalo saattaa sytty쌹, jos 

EPB-kytkin toimii ep쌹normaalisti. 
Sammuta moottori ja k쌹ynnist쌹 se 
uudelleen muutaman minuutin j쌹l-
keen. Varoitusvalo sammuu ja EPB-
kytkimen pit쌹isi toimia normaalisti. 
Jos EPB-varoitusvalo jatkaa kuitenkin 
palamista, tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Jos seisontajarrun varoitusvalo ei syty 
tai vilkkuu, vaikka EPB-kytkin on 
vedetty yl쎨s, EPB ei ole kytkeytynyt.

僅 Paina s쌹hk쎨toimisen seisontajarrun 
k쌹ytt쎨kytkin alas ja ved쌹 se yl쎨s, kun 
seisontajarrun varoitusvalo vilkkuu 

ONQ5H041017
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EPB-varoitusvalon palaessa. Paina se 
viel쌹 kerran alkuper쌹iseen asen-
toonsa ja ved쌹 se takaisin yl쎨s. Jos 
EPB-varoitusvalo ei sammu, tarkas-
tuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

H쌹t쌹jarrutus s쌹hk쎨toimisen sei-
sontajarrun kytkimell쌹
Ved쌹 s쌹hk쎨toimisen seisontajarrun kyt-
kint쌹 yl쎨s ja pid쌹 se vedettyn쌹 kytke쌹k-
sesi h쌹t쌹jarrutuksen.

VAROITUS
쉁l쌹 kytke s쌹hk쎨toimista seisontajarrua 
(EPB) auton liikkuessa, ellei kyseess쌹 ole 
h쌹t쌹tilanne. S쌹hk쎨toimisen seisontajar-
run kytkeminen normaalilla ajonopeu-
della ajettaessa voi johtaa auton 
hallinnan 쌹killiseen menetykseen. Kytke 
s쌹hk쎨toiminen seisontajarru eritt쌹in 
varovasti, jos sit쌹 t쌹ytyy k쌹ytt쌹쌹 auton 
pys쌹ytt쌹miseen.

HUOMAUTUS
Seisontajarrun varoitusvalon syttyminen 
h쌹t쌹jarrutuksen aikana osoittaa, ett쌹 j쌹r-
jestelm쌹 toimii.

Jos s쌹hk쎨toiminen seisontajarru 
ei vapaudu asianmukaisesti
Lastaa auto lavettiautolle ja kuljetuta se 
ammattihuoltoon j쌹rjestelm쌹n tarkista-
miseksi. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

AUTO HOLD -toiminto
AUTO HOLD -toiminto pit쌹쌹 auton pai-
kallaan ilman, ett쌹 jarrupoljinta paine-
taan.

AUTO HOLD -toiminnon k쌹ytt쎨

Toiminta
1. Paina AUTO HOLD -painiketta. AUTO 

HOLD -merkkivalo syttyy valkoisena.
2. AUTO HOLD -merkkivalon v쌹ri muut-

tuu valkoisesta vihre쌹ksi, kun auto 
pys쌹htyy.

3. AUTO HOLD -toiminto vapautetaan 
automaattisesti, kun kaasupoljinta 
painetaan D-, R- tai manuaalitilassa. 
AUTO HOLD -merkkivalo muuttuu 
vihre쌹st쌹 valkoiseksi.

4. Paina AUTO HOLD -painiketta uudel-
leen pit쌹en jarrupoljinta painettuna 
peruuttaaksesi AUTO HOLD -toimin-
non.

Olosuhteet, joissa toiminto ei 
toimi
僅 Vaihteenvalitsin on P-asennossa 

(Park).
僅 S쌹hk쎨toiminen seisontajarru kytke-

t쌹쌹n

ONQ5041010_2
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TIEDOTUS
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen AUTO 
HOLD -painike painettuna, AUTO HOLD 
on valmiustilassa.

VAROITUS
僅 V쌹hent쌹쌹ksesi onnettomuuden riski쌹, 

쌹l쌹 aktivoi AUTO HOLD -toimintoa 
alam쌹keen ajaessasi, peruuttaessasi 
tai pys쌹k쎨innin aikana.

僅 Jos autossa on vaihdevipu, AUTO 
HOLD -toiminto ei aktivoidu, kun 
vaihde on R-asennossa.

HUOMAUTUS
僅 Jos AUTO HOLD -merkkivalo syttyy 

keltaisena, AUTO HOLD -toiminto ei 
toimi oikein. Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Saatat kuulla naksahduksen tai sei-
sontajarrun moottorin vinkunaa, kun 
s쌹hk쎨toiminen seisontajarru vapaute-
taan. T쌹m쌹 on normaalia ja osoittaa 
ett쌹 s쌹hk쎨toiminen seisontajarru toi-
mii oikein.

AUTO HOLD -varoitusviestit
AUTO HOLD -toiminto n쌹ytt쌹쌹 varoitus-
viestin ja antaa 쌹쌹nimerkin tietyiss쌹 olo-
suhteissa:
僅 Kun s쌹hk쎨toiminen seisontajarru 

kytket쌹쌹n automaattisesti AUTO 
HOLD -tilassa

僅 Siirtyminen AUTO HOLD -toimin-
nosta s쌹hk쎨toimiseen seisontajar-
ruun ei toimi asianmukaisesti

僅 Jarrupoljinta ei paineta, kun AUTO 
HOLD -painiketta painetaan

Auton turvallisuusj쌹rjestelm쌹
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS) 
est쌹쌹 py쎨rien lukkiutumisen auton 
ohjaamisen helpottamiseksi ja vakautta-
miseksi.
Jos ABS-varoitusvalo ( ) j쌹쌹 pala-
maan, ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon 
mahdollisimman pian. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
僅 Moottoritilasta saattaa kuulua nap-

sahtava 쌹쌹ni, kun auto l쌹htee liik-
keelle. T쌹m쌹 on normaalia toimintaa 
ja tarkoittaa vain, ett쌹 lukkiutumaton 
jarruj쌹rjestelm쌹 toimii oikein.

僅 Jos k쌹ynnist쌹t autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, auto k쌹y 
ep쌹tasaisesti ja ABS-varoitusvalo 
saattaa sytty쌹 samanaikaisesti. T쌹m쌹 
johtuu alhaisesta akkuj쌹nnitteest쌹. Se 
ei tarkoita, ett쌹 ABS-j쌹rjestelm쌹ss쌹 
olisi toimintah쌹iri쎨.
- 쉁l쌹 pumppaa jarruja!
- Lataa akku ennen kuin ajat autol-

lasi.

Ajonvakausj쌹rjestelm쌹 (ESC)
Elektroninen ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 
(ESC) on suunniteltu vakauttamaan 
auton kulkua kaarteissa.
ESC ei korvaa turvallisia ajok쌹yt쌹nt쎨j쌹. 
Ajonopeus, tieolosuhteet ja kuljettajan 
ohjausliikkeet voivat vaikuttaa ESC-j쌹r-
jestelm쌹n ajonvakautuskykyyn.
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ESC OFF -painikkeen k쌹ytt쎨

Toiminta
1. Paina ESC OFF -painiketta noin puo-

len sekunnin ajan poistaaksesi ESC:n 
k쌹yt쎨st쌹. ESC OFF -merkkivalo ( ) 
syttyy, ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.

2. Pid쌹 ESC OFF -painiketta painettuna 
uudelleen noin 3 sekunnin ajan kyt-
ke쌹ksesi ESC-j쌹rjestelm쌹n ja luisto-
neston pois p쌹쌹lt쌹. ESC OFF -
merkkivalo ( ) syttyy, ja kuuluu varoi-
tus쌹쌹ni.

3. Kytke ESC-j쌹rjestelm쌹n uudelleen 
k쌹ytt쎨쎨n painamalla ESC OFF -paini-
ketta. ESC OFF ( ) -merkkivalo sam-
muu.

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 turvallisuuden maksimoimiseksi 

aina turvavy쎨t쌹. Mik쌹쌹n j쌹rjestelm쌹 ei 
voi kompensoida kaikkia kuljettajan 
tekemi쌹 ohjausvirheit쌹 ja/tai ajo-olo-
suhteita. Aja aina vastuullisesti.

僅 Aja aina varovasti, vaikka autossasi on 
ESC-j쌹rjestelm쌹. Se voi vain avustaa 
sinua hallinnan s쌹ilytt쌹misess쌹 tie-
tyiss쌹 olosuhteissa.

僅 쉁l쌹 paina ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n 
OFF-painiketta, kun ajonvakautusj쌹r-
jestelm쌹 on toiminnassa (ajonvakau-
tusj쌹rjestelm쌹n merkkivalo vilkkuu). 
Auto saattaa joutua hallitsematto-
maan sivuluisuun, jos ajonvakautus-
j쌹rjestelm쌹 kytket쌹쌹n pois k쌹yt쎨st쌹 
sen toimiessa.

HUOMAUTUS
僅 Moottoritilasta saattaa kuulua nap-

sahtava 쌹쌹ni, kun auto l쌹htee liik-
keelle. T쌹m쌹 on normaalia toimintaa 
ja tarkoittaa vain, ett쌹 elektroninen 
ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 toimii oikein.

僅 K쌹ytett쌹ess쌹 autoa jarrudynamomet-
rill쌹 varmista, ett쌹 ESC on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 (ESC OFF -valo on sytty-
nyt). Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 saattaa 
k쌹yt쎨ss쌹 ollessaan est쌹쌹 auton kiih-
dytt쌹misen, jolloin testitulokset v쌹쌹ris-
tyv쌹t.

僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) kyt-
keminen pois p쌹쌹lt쌹 ei vaikuta lukkiu-
tumattoman jarruj쌹rjestelm쌹n (ABS) 
toimintaan.

Alam쌹kihidastin (DBC)
Alam쌹kihidastin (DBC) avustaa kuljetta-
jaa jyrkk쌹쌹 alam쌹ke쌹 laskeuduttaessa, 
jolloin kuljettajan ei tarvitse painaa jarru-
poljinta.
Kytke alam쌹kihidastin aina pois p쌹쌹lt쌹 
normaaleilla teill쌹. Valmiustilassa oleva 
alam쌹kihidastin voi aktivoitua odotta-
matta, kun auto ylitt쌹쌹 kadulla olevan 
hidasteen tai k쌹쌹ntyy jyrk쌹sti.

Alam쌹kihidastimen k쌹ytt쎨

ONQ5041012

ONQ5041013
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Toiminta

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 Vaihteenvalitsin on P-asennossa.
僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) on 

k쌹yt쎨ss쌹.

TIEDOTUS
Kun alam쌹kihidastin on k쌹yt쎨ss쌹, ajono-
peutta voidaan s쌹쌹t쌹쌹 painamalla 
kaasupoljinta tai jarrupoljinta.

VAROITUS
Jos alam쌹kihidastimen (DBC) keltainen 
varoitusvalo syttyy, j쌹rjestelm쌹 on voinut 
ylikuumentua tai siin쌹 on toimintah쌹iri쎨. 
Jos varoitusvalo palaa edelleen alam쌹ki-
hidastimen j쌹쌹hdytty쌹, tarkastuta auto 
valtuutetussa Kia-huollossa mahdolli-
simman pian.

HUOMAUTUS
僅 Eritt쌹in jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹 alam쌹kihi-

dastin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 kytkeydy pois 
p쌹쌹lt쌹, vaikka jarru- tai kaasupoljinta 
painetaan.

僅 Alam쌹kihidastin on poissa k쌹yt쎨st쌹 
(OFF-tilassa), kun virta-avain k쌹쌹nne-
t쌹쌹n ON-asentoon.

僅 Jarruista saattaa aiheutua melua tai 
v쌹rin쌹쌹, kun DBC on kytketty.

僅 Jarruvalot syttyv쌹t, kun alam쌹kihidas-
tin on aktivoitunut.

M쌹kil쌹ht쎨avustin (HAC)
M쌹kil쌹ht쎨avustin (HAC) est쌹쌹 ajoneuvoa 
liikkumasta taaksep쌹in k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jar-
ruja automaattisesti noin 2 sekunnin 
ajan.
Jarrut vapautetaan, kun kaasupoljinta 
painetaan tai viimeist쌹쌹n noin 2 sekun-
nin j쌹lkeen.

VAROITUS
M쌹kil쌹ht쎨avustimesta huolimatta 
m쌹keen pys쌹hdytt쌹ess쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 
jarruja. Kun auto on pys쌹hdyksiss쌹, 
muista jarruttaa riitt쌹v쌹n voimakkaasti, 
jotta auto ei rullaa taaksep쌹in ja aiheuta 
onnettomuutta. 쉁l쌹 vapauta jarrupoljinta 
ennen kuin olet valmis kiihdytt쌹m쌹쌹n 
eteenp쌹in.

Toiminta-
tila Merkkivalo Olosuhteet

Standby 
(Valmius-

tila)
Palaa ( )

Paina DBC-painiketta, 
kun ajonopeus on alle 
60 km/h.

K쌹yt쎨ss쌹
Vilkkuu 
( )

僅 Auto on tietyss쌹 kal-
tevuuskulmassa

僅 Kaasupoljinta ei pai-
neta.

僅 Ajonopeus on 4–
40 km/h

僅 Aktivoitumisen nope-
usalueen 4–40 km/h 
puitteissa kuljettaja 
voi s쌹쌹dell쌹 ajonope-
utta jarru- tai kaasu-
polkimella.

Tilap쌹i-
sesti pois 
k쌹yt쎨st쌹

Palaa ( )

僅 Auto ei ole tietyss쌹 
kaltevuuskulmassa

僅 Kaasupoljinta paine-
taan.

僅 Ajonopeus on 40–
60 km/h

OFF-
asento

Ei pala 
( )

僅 Alam쌹kihidastimen 
painiketta painetaan 
uudelleen.

僅 Kun kaasupoljinta 
painetaan ja ajono-
peus on yli 60 km/h
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Monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarru-
tehostin (MCB) (jos varusteena)
Monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehostin 
ohjaa jarruja automaattisesti onnetto-
muustilanteessa, jossa turvatyyny lau-
keaa. T쌹ll쌹 pyrit쌹쌹n v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
seuraavat mahdolliset onnettomuudet.

J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쌹minen
僅 Heti turvatyynyn laukeamisen j쌹lkeen 

monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehos-
tin valvoo lyhyesti jarrupolkimen ja 
kaasupolkimen painamisvoimaa. J쌹r-
jestelm쌹 toimii, kun seuraavat ehdot 
t쌹yttyv쌹t:
- Ajonopeus on t쎨rm쌹yshetkell쌹 alle 

180 km/h.
- Jarru- ja kaasupoljinta painetaan 

vain hieman.
僅 Kun kuljettajan painaa jarrupoljinta 

tietyn tason yli monit쎨rm쌹ystilanteen 
h쌹t쌹jarrutehostimen ollessa k쌹yt쎨ss쌹, 
jarrutusvoima ylitt쌹쌹 monit쎨rm쌹ysti-
lanteen h쌹t쌹jarrutehostimen auto-
maattisen jarrutuksen. Jos kuljettaja 
nostaa jalkansa jarrupolkimelta moni-
t쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehostin 
yll쌹pit쌹쌹 automaattisen jarrutuksen.

J쌹rjestelm쌹 poiskytketty
僅 Monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehos-

tin peruutetaan seuraavissa tilan-
teissa:
- Kaasupoljinta painetaan tietyn 

tason yli.
- Auto pys쌹htyy.
- Ajonhallintaj쌹rjestelm쌹ss쌹 (ESC) tai 

s쌹hk쎨laitteissa on ollut vika.
- Tilanteessa, jossa j쌹rjestelm쌹 ei voi 

toimia normaalisti.

- On kulunut kymmenen sekuntia 
siit쌹, kun monit쎨rm쌹ystilanteen 
h쌹t쌹jarrutehostin on ohjannut jar-
ruja automaattisesti.

VAROITUS
僅 Monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehos-

tin v쌹hent쌹쌹 ajonopeutta t쎨rm쌹yksen 
j쌹lkeen ja pienent쌹쌹 toisen t쎨rm쌹yk-
sen riski쌹, mutta se ei est쌹 toista t쎨r-
m쌹yst쌹. Voit ajaa pois 
t쎨rm쌹yspaikalta v쌹ltt쌹쌹ksesi muita 
vaarallisia tilanteita kaasupoljinta pai-
namalla.

僅 Kun monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarru-
tehostin on pys쌹ytt쌹nyt auton, j쌹rjes-
telm쌹 lopettaa jarrujen ohjaamisen.
Kuljettajan tulee tilanteesta riippuen 
painaa jarru- tai kaasupoljinta est쌹쌹k-
seen muita onnettomuuksia.

Ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹 
(VSM)
Ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹 (VSM) 
parantaa auton vakautta ja ohjausvas-
tetta.

Ajovakauden hallintaj쌹rjestem쌹n 
k쌹ytt쎨

Toiminta
僅 Paina ESC OFF -painiketta kytke쌹k-

sesi ajovakausj쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹, 
jolloin ESC OFF -merkkivalo ( ) syt-
tyy.

僅 Paina ESC OFF -painiketta kytke쌹k-
sesi ajovakausj쌹rjestelm쌹 p쌹쌹lle, jol-
loin ESC OFF -merkkivalo ( ) 
sammuu.
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Toiminnan edellytykset
僅 Ajetaan liukkaalla tiell쌹
僅 Havaitaan kitkan muutos vasemmissa 

ja oikeissa py쎨riss쌹

Olosuhteet, joissa j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi
僅 Ajetaan kaltevalla alustalla
僅 Peruutetaan
僅 ESC OFF -merkkivalo ( ) j쌹쌹 pala-

maan
僅 EPS-varoitusvalo ( ) j쌹쌹 palamaan

VAROITUS
僅 Kun vaihdat renkaat ja vanteet, var-

mista, ett쌹 ne ovat samankokoiset 
kuin alkuper쌹iset. Eri kokoisilla ren-
kailla tai py쎨rill쌹 ajaminen voi v쌹hen-
t쌹쌹 ajovakauden 
hallintaj쌹rjestelm쌹st쌹 saatavia turvalli-
suushy쎨tyj쌹.

僅 Ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹
Aja aina varovasti, vaikka autossasi on 
ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹. Se 
voi vain avustaa sinua auton hallinnan 
s쌹ilytt쌹misess쌹 tietyiss쌹 olosuhteissa.

S쌹hk쎨isen seisontajarrun (VSM) 
vian merkkivalo
S쌹hk쎨inen seisontajarru voidaan pois-
taa k쌹yt쎨st쌹, kun s쌹hk쎨isen ohjauste-
hostimen j쌹rjestelm쌹ss쌹 tai VSM-
j쌹rjestelm쌹ss쌹 on havaittu toimintah쌹i-
ri쎨. Jos ESC-varoitusvalo ( ) tai EPS-
varoitusvalo ( ) jatkavat palamista, toi-
mita autosi ammattihuoltoon j쌹rjestel-
m쌹n tarkastamiseksi. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Jarruvalojen h쌹t쌹jarrutustoi-
minto (ESS)
Jarruvalojen h쌹t쌹jarrutustoiminto (ESS) 
varoittaa takana ajavia vilkuttamalla jar-
ruvaloja, kun jarrupoljinta painetaan 
쌹killisesti ja voimakkaasti.

Toiminnan edellytykset
僅 Ajoneuvo pys쌹htyy 쌹killisesti.
僅 ABS on k쌹yt쎨ss쌹 ja ajonopeus on yli 

55 km/h.
僅 H쌹t쌹vilkut kytkeytyv쌹t automaatti-

sesti p쌹쌹lle jarruvalojen vilkuttamisen 
j쌹lkeen, kun:
- Ajonopeus on alle 40 km/h
- ABS kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹
- 쉁killinen jarrutus p쌹쌹ttyy

僅 H쌹t쌹vilkut kytkeytyv쌹t pois p쌹쌹lt쌹, 
kun:
- Autolla ajetaan alhaista nopeutta 

tietyn aikaa.

HUOMAUTUS
Jarruvalojen h쌹t쌹jarrutustoiminto (ESS) 
ei kytkeydy, kun h쌹t쌹vilkut jo vilkkuvat.

Per쌹vaunun vakautusj쌹rjestelm쌹 
(TSA)
Per쌹vaunun vakautusj쌹rjestelm쌹 (TSA) 
toimii ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n쌹. Per쌹-
vaunun vakautusj쌹rjestelm쌹n tarkoituk-
sena on vakauttaa autoa ja per쌹vaunua, 
jos per쌹vaunu alkaa heilahdella tai huo-
jua.

H쌹t쌹jarrutustehostin (BAS)
H쌹t쌹jarrutustehostin (BAS) tunnistaa 
et쌹isyyden edell쌹 olevaan autoon tai 
jalankulkijaan antureiden avulla ja 
varoittaa kuljettajaa t쎨rm쌹ysvaarasta 
varoitusviestill쌹 tai h쌹lytyksell쌹.
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VAROITUS
H쌹t쌹jarruavustin on kuljettajaa avus-
tava j쌹rjestelm쌹, eik쌹 korvaa turvallista 
ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla 
ajonopeutta ja s쌹ilytt쌹쌹 asianmukainen 
turvav쌹li edess쌹 ajavaan autoon varmis-
taakseen, ett쌹 h쌹t쌹jarrutehostimen 
k쌹ytt쎨 on turvallista.

HUOMAUTUS
僅 J쌹rjestelm쌹n anturien toiminta-alue ja 

kyky tunnistaa esteit쌹 on rajallinen. 
Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN aja liian suurella nope-
udella tien kuntoon n쌹hden tai kaar-
reajossa.

僅 Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden mahdol-
lisuus. BAS-j쌹rjestelm쌹 ei pys쌹yt쌹 
autoa t쌹ydellisesti eik쌹 est쌹 t쎨r-
m쌹yst쌹.

Aktiivijousitusj쌹rjestelm쌹 (ECS) 
(jos varusteena)
S쌹hk쎨isesti ohjattu jousitus (ECS) ohjaa 
auton jousitusta automaattisesti ajomu-
kavuuden maksimoimiseksi. Se ottaa 
huomioon ajo-olosuhteet kuten nopeu-
den, tien pinnan, kaarteet, pys쌹htymis-
vaatimukset ja kiihdytyksen. Jos ECS:n 
varoitusviesti “Check Electronic Suspen-
sion” (Tarkista s쌹hk쎨isesti ohjattu jousi-
tus) n쌹ytet쌹쌹n, ECS-j쌹rjestelm쌹ss쌹 
saattaa olla vika. Tarkastuta auto t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹
AJOTILA
AJOTILAN valinta

Toiminta
僅 K쌹쌹nn쌹 DRIVE MODE -s쌹쌹dint쌹.

* : mik쌹li varusteena

TIEDOTUS
僅 ECO/SMART-tilaa yll쌹pidet쌹쌹n, kun 

auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen.
僅 SPORT-tila vaihtuu ECO-tilaksi, kun 

auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen.

HUOMAUTUS
Jos mittaristossa on vikaa, ajotilaa ei 
vaihdeta eik쌹 ajotilaa n쌹ytet쌹 normaa-
listi.

Tila Ominaisuudet

SCC Responsiveness 
(Mukautuvan vakiono-
peudens쌹쌹timen herk-

kyys)

ECO J쌹rjestelm쌹 toimii poltto-
ainetta s쌹쌹st쌹en. Normal (Tavallinen)

SPORT Urheilullinen ja j쌹m쌹kk쌹 
ajotuntuma Fast (Nopea)

SMART*
Valitsee sopivimman 

ajotilan ajotavan mukai-
sesti

Normal (Tavallinen)

ONQ5041015L
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ECO-tila
僅 Moottorin ja vaihteiston ohjauslogiik-

kaa muutetaan polttoainetaloudelli-
suuden maksimoimiseksi.

僅 ECO-merkkivalo syttyy.
僅 Kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-

leen, ajotila pysyy ECO-tilassa.

HUOMAUTUS
My쎨s kuljettajan ajotapa ja tieolosuhteet 
vaikuttavat polttoainetaloudellisuuteen.

SPORT-tila
僅 Ohjausvastetta sek쌹 moottorin ja 

vaihteiston ohjauslogiikkaa s쌹쌹de-
t쌹쌹n automaattisesti auton suori-
tuskyvyn parantamiseksi.

僅 SPORT-merkkivalo syttyy.
僅 Kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-

leen, ajotila siirtyy ECO-tilaan.
僅 J쌹rjestelm쌹 k쌹ytt쌹쌹 moottoria kor-

keammalla k쌹yntinopeudella (rpm) 
tietyn ajan kaasupolkimen vapautta-
misen j쌹lkeen.

僅 Vaihteensiirto suuremmalle vaihteelle 
tapahtuu kiihdytyksiss쌹 normaalitilaa 
suuremmalla viiveell쌹.

HUOMAUTUS
Polttoainetaloudellisuus saattaa huo-
nontua SPORT-tilassa.

SMART-tila (jos varusteena)
僅 Sopivin ajotila valitaan ECO- ja 

SMART-tilojen v쌹lilt쌹 kuljettajan ajota-
van perusteella.

僅 Vaihteiden vaihtamista ja moottorin 
v쌹쌹nt쎨쌹 ohjataan automaattisesti kul-
jettajan ajotapojen mukaan.

僅 SMART-merkkivalo syttyy.
僅 Kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-

leen, ajotila siirtyy SMART-tilaan.

SMART-tilan ominaisuudet
僅 Ajotila muuttuu automaattisesti ECO-

tilaksi, kun painat kaasupoljinta varo-
vaisesti.

僅 Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART ECO -tilaksi samoilla ajota-
voilla, kun autolla ajetaan yl쌹m쌹keen 
jolla on tietty kaltevuus. Ajotila palau-
tuu automaattisesti SMART ECO -
tilaan, kun auto tulee tasaiselle tielle.

僅 Ajotila vaihtuu automaattisesti SMART 
SPORT -tilaksi, kun kiihdyt쌹t 쌹killi-
sesti tai k쌹쌹nn쌹t ohjauspy쎨r쌹쌹 toistu-
vasti. T쌹ss쌹 tilassa auto k쌹ytt쌹쌹 
pienemp쌹쌹 vaihdetta nopeita kiihdy-
tyksi쌹/hidastuksia ja tehostaa mootto-
rijarrutusta.

僅 Voit edelleen tuntea moottorijarrutuk-
sen tehon, vaikka vapautat kaasupol-
kimen SMART SPORT -tilassa. T쌹m쌹 
johtuu siit쌹, ett쌹 auto on edelleen pie-
nemm쌹ll쌹 vaihteella tietyn ajan seu-
raavaa kiihdytyst쌹 varten. Kyseess쌹 
on siis normaali ajotilanne, eik쌹 
merkki toimintah쌹iri쎨st쌹.

僅 Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaksi vain vaativissa 
ajo-olosuhteissa. ECO/SMART-tilaa 
yll쌹pidet쌹쌹n, kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n 
uudelleen.

SMART-tilan rajoitukset
SMART-tilassa saattaa olla rajoituksia 
seuraavissa olosuhteissa.
僅 Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din voi 

poistaa SMART-tilan k쌹yt쎨st쌹, kun 
autoa ohjataan mukautuvan vakiono-
peuss쌹쌹timen asetusnopeuden 
mukaisesti. (SMART-tila ei poistu k쌹y-
t쎨st쌹 pelk쌹st쌹쌹n, kun vakionopeuden-
s쌹쌹din aktivoidaan.)
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僅 SMART-tila voidaan ottaa k쌹ytt쎨쎨n 
useimmissa normaaleissa ajotilan-
teissa. Eritt쌹in korkea tai alhainen 
vaihteisto쎨ljyn l쌹mp쎨tila voi kuitenkin 
poistaa SMART-tilan hetkellisesti k쌹y-
t쎨st쌹, sill쌹 vaihteisto ei ole normaa-
lissa toimintatilassa.

HUOMAUTUS
僅 Jos ajat autoa rauhallisesti SMART-

tilassa, ajotila muuttuu ECO-tilaksi 
polttoainetaloudellisuuden paranta-
miseksi. Todellinen polttoainetalou-
dellisuus saattaa kuitenkin muuttua 
ajotilanteen mukaan (esim. yl쌹-/ala-
m쌹ki, ajonopeuden hidastus/kiihdy-
tys).

僅 Kun ajat autoa dynaamisesti SMART-
tilassa, jarruttaen 쌹killisesti tai tehden 
jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹, ajotila muuttuu 
SPORT-tilaksi. T쌹m쌹 saattaa huonon-
taa polttoainetaloudellisuutta.

Nelivetoj쌹rjestelm쌹 (AWD) (jos 
varusteena)
Nelivetoj쌹rjestelm쌹 (AWD) jakaa mootto-
rin tehoa etu- ja takapy쎨riin parhaan 
mahdollisen pidon aikaansaamiseksi.
Nelivetoj쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쌹nn쎨llinen, 
kun ylim쌹쌹r쌹ist쌹 pitoa tarvitaan esimer-
kiksi liukkailla, mutaisilla, m쌹rill쌹 tai lumi-
silla teill쌹.
Jos kuitenkin j쌹rjestelm쌹 katsoo, ett쌹 
nelivetotilalle on tarvetta, moottorin teho 
v쌹littyy automaattisesti kaikille nelj쌹lle 
py쎨r쌹lle.

Maastotila (jos varusteena)
Maastotilan valitseminen

Toiminta
1. Paina DRIVE/TERRAIN-tilapainiketta.
2. Kierr쌹 s쌹쌹dint쌹 valitaksesi maastoti-

lant (Terrain Mode).
3. Valittu maastotila tulee mittariston 

n쌹yt쎨lle.
4. Paina DRIVE/TERRAIN-tilapainiketta 

uudelleen palataksesi ajotilaan (Drive 
Mode).

Tila Ominaisuudet

LUMI (SNOW)
Jakaa auton vetovoimat asianmukaisesti 
ja est쌹쌹 py쎨rien luistamisen, kun ajetaan 
lumisella tai liukkaalla tiell쌹.

MUTA (MUD)
Jakaa auton vetovoimat asianmukaisesti, 
kun ajetaan mutaisilla tai p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨-
mill쌹 teill쌹.

HIEKKA (SAND)
Jakaa auton vetovoimat asianmukaisesti, 
kun ajetaan hiekkateill쌹, sorateill쌹 tai p쌹쌹l-
lyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹.

ONQ5041016L
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HUOMAUTUS
Vaikka sammutat auton maastotilassa, 
ajotila on valittuna, kun k쌹ynnist쌹t auton 
uudelleen.

4WD Lock -tila (jos varusteena)
AWD Lock -tilan p쌹쌹asiallinen tarkoitus 
on tuottaa mahdollisimman hyv쌹 pito 
vaikeissa ajo-olosuhteissa kuten maas-
toajossa, hiekkatiell쌹 ja mutaisilla teill쌹.

4WD Lock -tilan valitseminen

Toiminta
1. Paina 4WD Lock -tilan painiketta. Mit-

taristoon syttyy 4WD Lock -tilan 
merkkivalo ( ).

2. Paina 4WD Lock -tilan painiketta 
uudelleen kytke쌹ksesi 4WD Lock -
tilan pois k쌹yt쎨st쌹. 4WD Lock -tilan 
merkkivalo ( ) sammuu.

Jarrutus jyrkiss쌹 kaarteissa
T쌹m쌹 on nelivetoisen auton uniikki omi-
naisuus, kun k쌹쌹nnyt쌹쌹n hiljaa 4WD 
Lock -tilassa. Kuljettajasta tuntuu renkai-
den py쎨rimisess쌹 tapahtuvan eron 
vuoksi, ett쌹 jarruja k쌹ytett쌹isiin. Ohjaa-
minen jyrkiss쌹 kaarteissa p쌹쌹llystetyill쌹 
teill쌹 voi olla vaikeampaa 4WD Lock 
-tilassa.

VAROITUS
쉁l쌹 tee nopeita jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹, kun 
4WD Lock -tila on k쌹yt쎨ss쌹. Ohjaaminen 
voi olla vaikeaa ja voit aiheuttaa onnet-
tomuuden.

Nelivedon (4WD) hy쎨dyt
僅 Parempi turvallisuus suoraan ajet-

taessa.
僅 Parempi suorituskyky kaarreajossa.
僅 Varmistaa toimintakyvyn vaikeissa 

olosuhteissa kuten lumessa, sateessa, 
hiekassa jne.

VAROITUS
僅 T쌹m쌹 auto on suunniteltu ensisijai-

sesti maantiek쌹ytt쎨쎨n, mutta sill쌹 voi-
daan ajaa my쎨s maastossa. 
Kuitenkaan sit쌹 ei ole suunniteltu ajet-
tavaksi haastavissa maasto-olosuh-
teissa. Ajaminen olosuhteissa, joihin 
ajoneuvoa ei ole varsinaisesti suunni-
teltu ajettavaksi tai joista kuljettajalla 
ei ole riitt쌹v쌹sti kokemusta, voi johtaa 
vakaviin tai jopa kohtalokkaisiin louk-
kaantumisiin.

僅 Jos AWD-j쌹rjestelm쌹n merkkivalo ( ) 
j쌹쌹 palamaan mittaristoon, autosi 
AWD-j쌹rjestelm쌹ss쌹 saattaa olla toi-
mintah쌹iri쎨. Tarkastuta autosi ammat-
tihuoltoliikkeess쌹. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 VAKAVIEN tai HENGENVAARALLIS-
TEN VAMMOJEN VAARAN v쌹hent쌹-
miseksi:
- 쉁l쌹 aja olosuhteissa, jotka ylitt쌹v쌹t 

auton suunnitellun k쌹ytt쎨tarkoituk-
sen, kuten vaiheissa maasto-olo-
suhteissa.

- V쌹lt쌹 kovia nopeuksia kaarreajossa 
ja k쌹쌹nn쎨ksiss쌹.

ONQ5041131
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- 쉁l쌹 tee nopeita ohjausliikkeit쌹, 
kuten 쌹killisi쌹 kaistanvaihtoja tai 
nopeita, jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

- Nurinajon riski kasvaa huomatta-
vasti, jos menet쌹t auton hallinnan 
kovassa nopeudessa.

- Auton hallinta menetet쌹쌹n usein, 
kun v쌹hint쌹쌹n kaksi py쎨r쌹쌹 joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yritt쌹쌹 palata ajoradalle tekem쌹ll쌹 
liian jyrk쌹n ohjausliikkeen.

- 쉁l쌹 tee jyrkk쌹쌹 ohjausliikett쌹, jos 
joudut ajoradan ulkopuolelle. 
Hidasta sen sijaan ajonopeutta 
ennen takaisin tielle siirtymist쌹.

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 Drive-tilaa ajaessasi normaa-

lissa kunnossa olevilla teill쌹.
僅 Jos tavallisilla teill쌹 ajetaan maastoti-

laa tai 4WD Lock -tilaa k쌹ytt쌹en, se 
voi aiheuttaa mekaanista v쌹rin쌹쌹 tai 
melua ja nelivetoj쌹rjestelm쌹 voi vauri-
oittua.

僅 Ajettaessa hyv쌹kuntoisilla teill쌹 (erityi-
sesti kaarreajossa) maastotilan / 4WD 
Lock -tilan ollessa k쌹yt쎨ss쌹 kuljettaja 
saattaa havaita mekaanista v쌹rin쌹쌹 
tai melua. T쌹m쌹 on t쌹ysin normaalia 
eik쌹 kyse ole toimintah쌹iri쎨st쌹. Kun 
maastotila / 4WD Lock -tila poistetaan 
k쌹yt쎨st쌹, melu ja v쌹rin쌹 lakkaavat 
v쌹litt쎨m쌹sti.

僅 Kun kytket maastotilan / 4WD Lock -
tilan pois p쌹쌹lt쌹, se voi aiheuttaa pie-
ni쌹 t쌹r쌹hdyksi쌹, mutta se on normaa-
lia ja loppuu, kun auton etu- ja 
takaosaan kohdistuvat k쌹ytt쎨voimat 
vapautetaan.

Turvallinen nelivedon k쌹ytt쎨
僅 쉁l쌹 yrit쌹 ajaa syvist쌹 vesi- tai mutaes-

teist쌹, koska moottori voi sammua ja 
pakoputket tukkiutua.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 ajaa hyvin jyrkk쌹쌹 rinnett쌹 
alas, koska se edellytt쌹쌹 poikkeuksel-
lisia taitoja auton hallinnan s쌹ilytt쌹mi-
seksi.

僅 Kun ajat yl쌹- tai alam쌹ki쌹, pid쌹 auto 
mahdollisimman suorassa. Noudata 
쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta jyrk쌹ss쌹 
yl쌹- tai alam쌹ess쌹, sill쌹 auto voi kaa-
tua m쌹en jyrkkyyden, maaston muo-
tojen tai veden tai liejun vuoksi.

僅 Sinun on harjoiteltava kaarreajoa neli-
vetoisella ajoneuvolla. 쉁l쌹 luota koke-
mukseesi tavanomaisista 
etuvetoautoista, kun ajat kaarteessa 
nelivetotilaa k쌹ytt쌹en. Aloittaessasi 
sinun tulee ajaa tavallista hitaammin 
nelivetotilassa.

僅 Pid쌹 tiukasti kiinni ohjauspy쎨r쌹st쌹 
p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹 ajaessasi.

僅 Varmista, ett쌹 kaikki matkustajat 
k쌹ytt쌹v쌹t turvav쎨it쌹.

VAROITUS
僅 Nelivetoa vaativat olosuhteet maan-

tiell쌹 tai maastossa rasittavat auton 
kaikkia toimintoja paljon enemm쌹n 
kuin normaalit ajo-olosuhteet. Hidasta 
nopeutta ja varaudu siihen, ett쌹 ren-
kaiden alla olevan pinnan ominaisuu-
det ja renkaiden pito voivat muuttua. 
Jos et ole varma ajo-olosuhteiden tur-
vallisuudesta, pys쌹hdy ja mieti, mik쌹 
on paras tapa jatkaa matkaa.
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僅 Ajaminen poikittain jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹 
voi olla 쌹쌹rimm쌹isen vaarallista. Vaara 
voi piill쌹 py쎨r쌹n kulman hienoisissa 
muutoksissa, joka voivat johtaa auton 
ep쌹tasapainoon. Voi my쎨s k쌹yd쌹 niin, 
ett쌹 auto pysyy tasapainossa olles-
saan liikkeell쌹, mutta joutuu ep쌹tasa-
painoon pys쌹htyess쌹쌹n. Auto voi 
kaatua t쌹ysin varoittamatta, jolloin 
korjaaviin toimenpiteisiin ei ole mah-
dollisuutta. Seurauksena voi olla 
vakava loukkaantuminen tai kuolema.

僅 Hidasta nopeutta kaarteisiin. Hidasta 
ajonopeutta kaarteissa. Nelivetoisten 
autojen painopiste on korkeammalla 
kuin tavallisissa etu- tai takavetoisissa 
autoissa, joten ne kaatuvat helpom-
min kaarteessa liian suurella nopeu-
della ajettaessa.

僅 쉁l쌹 pid쌹 k쌹si쌹si ohjauspy쎨r쌹n sis쌹ke-
h쌹ll쌹, kun ajat p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 
teill쌹 Voit satuttaa k쌹tesi ohjauspy쎨-
r쌹n liikahtaessa 쌹killisesti ja rajusti, 
kun py쎨r쌹t osuvat maaston ep쌹tasai-
suuksiin. Voit my쎨s menett쌹쌹 otteen 
ohjauspy쎨r쌹st쌹.

僅 Jos ajat kovassa tuulessa, ajoneuvon 
korkea painopiste heikent쌹쌹 ohjauso-
minaisuuksia, jolloin sinun on hidas-
tettava nopeutta.

僅 Aja hitaasti. Jos ajat vedess쌹 liian suu-
rella nopeudella, vesi voi p쌹쌹st쌹 moot-
toritilaan ja kastella 
sytytysj쌹rjestelm쌹n aiheuttaen moot-
torin sammumisen 쌹killisesti. Jos n쌹in 
k쌹y ja auto on kallellaan, se voi kaa-
tua.

僅 V쌹lt쌹 kaarteiden ajamista kovalla 
nopeudella.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjausliikkeit쌹, kuten 
쌹killisi쌹 kaistanvaihtoja tai nopeita, 
jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Nurinajon riski kasvaa huomattavasti, 
jos menet쌹t auton hallinnan kovassa 
nopeudessa.

僅 T쎨rm쌹yksess쌹 henkil쎨, joka ei k쌹yt쌹 
turvavy쎨t쌹, on huomattavasti suu-
remmassa hengenvaarassa kuin tur-
vavy쎨t쌹 k쌹ytt쌹v쌹 henkil쎨.

僅 Auton hallinnan menetys aiheutuu 
usein siit쌹, kun kaksi rengasta tai 
useampi ajautuu pois tiepinnalta ja 
kuljettaja yritt쌹쌹 korjata liian suurella 
ohjausliikkeell쌹 auton takaisin tielle. 
쉁l쌹 tee jyrkk쌹쌹 ohjausliikett쌹, jos jou-
dut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta sen 
sijaan ajonopeutta ennen takaisin 
tielle siirtymist쌹.

HUOMIO
Jos toinen etu- tai takapy쎨rist쌹 alkaa 
sutia liejussa tai lumessa, auto on mah-
dollista saada irti painamalla kaasupol-
jinta lis쌹쌹. V쌹lt쌹 kuitenkin moottorin 
jatkuvaa k쌹ytt쎨쌹 suurella kierrosnopeu-
della, koska nelivetoj쌹rjestelm쌹 voi vau-
rioitua.

HUOMAUTUS
僅 쉁l쌹 aja vedess쌹, jos syvyys on suu-

rempi kuin auton maavara.
僅 Tarkasta jarrujen kunto, kun olet 

lopettanut mudassa tai vedess쌹 aja-
misen. Paina jarrupoljinta useita ker-
toja ajaen hitaalla nopeudella, kunnes 
tunnet jarrujen normaalin tehon 
palautuvan
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僅 Lyhenn쌹 m쌹쌹r쌹aikaishuollon huolto-
v쌹lej쌹, jos joudut ajamaan maasto-
olosuhteissa, kuten hiekassa, liejussa 
tai vedess쌹. Katso ohjeet kohdasta 
“M쌹쌹r쌹aikaishuolto“ sivulla 8-9. Pese 
autosi aina huolellisesti maastok쌹y-
t쎨n j쌹lkeen. Puhdista erityisen huolel-
lisesti auton pohja.

僅 Koska nelivedon ollessa k쌹yt쎨ss쌹, 
v쌹쌹nt쎨momentti v쌹littyy jatkuvasti 
kaikille nelj쌹lle py쎨r쌹lle, nelivetoisen 
ajoneuvon suorituskyky riippuu huo-
mattavasti renkaiden kunnosta. 
Autossa pit쌹쌹 aina olla nelj쌹 saman-
tyyppist쌹 ja -kokoista rengasta.

僅 Nelivetoautoa ei voida hinata tavalli-
sella hinausautolla. Auto on kuljetet-
tava hinausauton lavalle nostettuna.

Ajaminen hiekkatiell쌹 ja liejussa
僅 Aja hitaasti ja tasaisella ajonopeudella 

K쌹yt쌹 kaasupoljinta hitaasti, jotta aja-
minen olisi turvallista (est쌹 py쎨rien 
luisto).

僅 S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹 turvav쌹li edell쌹 ajavaan 
autoon.

僅 V쌹henn쌹 ajonopeutta ja tarkista aina 
tieolosuhteet.

僅 V쌹lt쌹 ylinopeutta, rajuja kiihdytyksi쌹, 
쌹killisi쌹 jarrutuksia ja jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨k-
si쌹, jotta auto ei juutu kiinni.

僅 Kun auto on juuttunut lumeen, hiek-
kaan tai mutaan, renkaat eiv쌹t ehk쌹 
toimi. T쌹ll쌹 suojataan vaihteistoa, eik쌹 
kyseess쌹 ole toimintah쌹iri쎨.

H쌹t쌹tilanteen varotoimet
Renkaat
僅 K쌹yt쌹 kaikissa py쎨riss쌹 kooltaan, tyy-

pilt쌹쌹n, rengaskuvioltaan, merkilt쌹쌹n 
ja kantavuudeltaan samanlaisia ren-
kaita.

僅 쉁l쌹 asenna renkaita ja vanteita, jotka 
ovat eri kokoiset tai tyyppiset kuin 
auton alkuper쌹iset renkaat ja vanteet.

僅 Vaihda etu- ja takarenkaiden paikkaa 
10 000 kilometrin v쌹lein.

僅 Tarkista kaikki renkaat kuukausittain 
kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹. T쌹yt쌹 renkaat suosi-
teltuun t쌹ytt쎨paineeseen. Katso kohta 
“Renkaat ja vanteet“ sivulla 9-5.

僅 Asenna lumiketjut eturenkaisiin. Pid쌹 
ajomatka mahdollisimman lyhyen쌹, 
sill쌹 t쌹m쌹 voi vaurioittaa nelivetoj쌹r-
jestelm쌹쌹. Katso kohta “Lumiketjut“ 
sivulla 6-177.

Hinaaminen

Nelivetoajoneuvoa ei saa koskaan hinata 
py쎨rien ollessa maassa. Autoasi on 
hinattava lavettiautolla kaikkien py쎨rien 
ollessa irti maasta tai kuljetusalustalla ja 
py쎨r쌹dollyill쌹 (1).
Katso lis쌹tietoja kohdasta “Per쌹vaunun 
vet쌹minen (jos varusteena)“ sivulla 6-
180.
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VAROITUS
僅 Autosi on varustettu renkailla, jotka 

varmistavat turvallisen ajon ja hyv쌹n 
hallittavuuden. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaita ja 
vanteita, jotka ovat eri kokoiset tai 
tyyppiset kuin auton alkuper쌹iset ren-
kaat ja vanteet. Ne saattavat huonon-
taa auton suorituskyky쌹 ja vaarantaa 
ajoturvallisuuden, jolloin saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan tai auto voi 
kaatua. T쌹ll쎨in seurauksena voi olla 
vakava loukkaantuminen. K쌹yt쌹 kai-
kissa py쎨riss쌹 kooltaan, tyypilt쌹쌹n, 
rengaskuvioltaan, merkilt쌹쌹n ja kan-
tavuudeltaan samanlaisia renkaita.

僅 Kun jatkuvalla nelivedolla varustettua 
ajoneuvoa nostetaan tunkilla, 쌹l쌹 mis-
s쌹쌹n tapauksessa k쌹ynnist쌹 mootto-
ria tai tee mit쌹쌹n, mik쌹 aiheuttaisi 
renkaiden py쎨rimist쌹. Vaarana on, 
ett쌹 maassa oleva py쎨r쌹 alkaa py쎨ri쌹, 
jolloin auto voi l쌹hte쌹 liikkeelle ja 
pudota pois tunkin p쌹쌹lt쌹.

HUOMIO
僅 Nelivetoista autoa ei voi hinata hina-

usk쎨ytt쌹 tai -vaijeria k쌹ytt쌹en. Auton 
hinaamiseen pit쌹쌹 k쌹ytt쌹쌹 kuljetus-
alustaa tai eturenkaat t쌹ytyy nostaa 
irti tienpinnasta.

僅 Kun ajoneuvoa nostetaan, 쌹l쌹 py쎨rit쌹 
tai k쌹yt쌹 etu- ja takarenkaita erikseen. 
Kaikkia nelj쌹쌹 py쎨r쌹쌹 tulee py쎨ritt쌹쌹 
samanaikaisesti.

僅 Jos sinun on py쎨ritett쌹v쌹 etu- ja taka-
rengasta ajoneuvoa nostettaessa, 
sinun on vapautettava seisontajarru.

Testaaminen alustadynamomet-
rilla
Nelivetoisten autojen dynamometritestit 
on suoritettava erityisell쌹, nelivetoj쌹rjes-
telm쌹쌹 tukevalla laitteistolla.
Jos on k쌹ytett쌹v쌹 etu- tai takavetoj쌹rjes-
telmien dynamometria, toimi seuraa-
vasti.

A: Rulladynamometri (nopeusmittari)
B: Tilap쌹iset vapaasti py쎨riv쌹t rullat

Toiminta
1. Tarkista autollesi suositellut rengas-

paineet.
2. Aseta etupy쎨r쌹t dynamometrin nope-

utta mittaaville rullille (A) kuvan 
mukaisesti.

3. Vapauta seisontajarru.
4. Aseta takapy쎨r쌹t tilap쌹isille vapaarul-

lille kuvan mukaisesti.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna autoon renkaita ja van-

teita, joiden koko ja tyyppi poikkeaa 
alkuper쌹isest쌹 koosta. Ne saattavat 
huonontaa auton suorituskyky쌹 ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden, jolloin 
saatat menett쌹쌹 auton hallinnan tai 
auto voi kaatua. T쌹ll쎨in seurauksena 
voi olla vakava loukkaantuminen.
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Aktiivinen ilmasiiveke

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹ynnist쌹 tai k쌹yt쌹 neli-
vetoautoa, kun se on tunkin varassa. 
Auto voi luiskahtaa tai vieri쌹 pois tun-
kin p쌹쌹lt쌹 ja aiheuttaa vakavia ja hen-
genvaarallisia vammoja.

僅 쉁l쌹 mene auton eteen, kun se on 
dynamometritestauksessa. Auton 
edess쌹 oleskelu on hyvin vaarallista, 
sill쌹 auto voi nytk쌹ht쌹쌹 eteenp쌹in, jol-
loin seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen tai kuolema.

HUOMAUTUS
쉁l쌹 koskaan kytke seisontajarrua suorit-
taessasi n쌹it쌹 testej쌹.

Aktiivinen ilmasiiveke

Aktiivinen ilmasiivekej쌹rjestelm쌹 ohjaa 
etupuskurin alla olevaa ilmasiivekett쌹 
j쌹쌹hdytt쌹쌹kseen auton osia ja paran-
taakseen energiatehokkuutta.

Aktiivisen ilmasiivekkeen toimin-
tah쌹iri쎨

A: Check Active Air Flap System (Tar-
kista etus쌹leik쎨n aktiivisen ilmanoh-
jausl쌹pp쌹j쌹rjestelm쌹n toiminta)
Aktiivinen ilmasiivekej쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 
toimi normaalisti, jos aktiivinen ilmasii-
veke avataan hetkellisesti ulkoisten teki-
j쎨iden vuoksi tai jos ohjaimessa on lunta 
tai sadevett쌹 tms.
Kun viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, pys쌹yt쌹 auto 
turvalliseen paikkaan ja tarkista ilmasii-
vekkeen tila.
K쌹ynnist쌹 auto kun olet tehnyt tarpeelli-
set toimenpiteet, kuten vierasaineen 
poiston ja olet odottanut 10 minuuttia. 
Jos viesti j쌹쌹 n쌹kyviin, tarkastuta auto 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
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Ajaminen T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

HUOMIO
僅 Viestist쌹 huolimatta, jos ilmasiivekkeet 

eiv쌹t ole samassa asennossa, pys쌹yt쌹 
auto, odota 10 minuuttia, k쌹ynnist쌹 
auto ja tarkista ilmasiiveke.

僅 Aktiivista ilmasiivekej쌹rjestelm쌹쌹 k쌹y-
tet쌹쌹n moottoreilla. 쉁l쌹 h쌹iritse toi-
mintaa tai k쌹yt쌹 liiallista voimaa. 
T쌹m쌹 voi aiheuttaa toimintah쌹iri쎨n.

HUOMAUTUS
Aktiivinen ilmasiivekej쌹rjestelm쌹 voi olla 
aktiivinen auton tilasta huolimatta. 
(Pys쌹k쎨ity, ajetaan, ladataan jne.)

T쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu auttamaan edell쌹 ajavan ajo-
neuvon tunnistamisessa tai tarkkailemi-
sessa tai auttamaan ajotiell쌹 olevan 
jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n tunnistami-
sessa ja varoittamaan kuljettajaa t쎨r-
m쌹ysvaarasta varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 suorittamaan 
h쌹t쌹jarrutus.

Tunnistusanturi
Etukamera

Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan pura tunnistusanturia tai 

anturikokonaisuutta taikka kohdista 
siihen iskuja.

ONQ5041017L
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

僅 Jos tunnistusantureita on vaihdettu tai 
korjattu, tarkastuta auto ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Tuulilasiin ei koskaan saa kiinnitt쌹쌹 
lis쌹varusteita eik쌹 tarroja, eik쌹 tuulila-
sia saa s쌹vytt쌹쌹.

僅 Pyri pit쌹m쌹쌹n etukamera kuivana.
僅 쉁l쌹 koskaan aseta kojelaudan p쌹쌹lle 

mit쌹쌹n valoa heijastavaa (esim. val-
koinen paperi, peili).

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n asetukset
Asetustoiminnot

Forward Safety (Etuturvallisuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Forward safety (Etuturvallisuus)
2 Active Assist (Aktiivinen avustus)
3 Warning Only (Vain varoitus)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)

Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Forward 
safety (Etuturvallisuus) valitaksesi mit쌹 
toimintoja k쌹ytet쌹쌹n.
僅 Active Assist (Aktiivinen avustus): 

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena) t쎨r-
m쌹yksen riskitason mukaisesti. 
Jarruavustinta k쌹ytet쌹쌹n t쎨rm쌹ysris-
kist쌹 riippuen.

僅 Warning Only (Vain varoitus): T쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena) t쎨r-
m쌹yksen riskitason mukaisesti. 
Jarrutusta ei avusteta. Kuljettajan on 
tarvittaessa painettava jarrupoljinta.

僅 Off (pois p쌹쌹lt쌹): T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 sammuu. 
Varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon.

Kuljettaja voi valvoa t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustetun automaattisen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹n ON/OFF-tilaa 
asetusvalikosta. Jos varoitusvalo ( ) 
palaa edelleen, kun t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarrutus-
j쌹rjestelm쌹 on p쌹쌹ll쌹, tarkastuta auto 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
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Ajaminen T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

VAROITUS
Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu automaat-
tinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 kytkeytyy 
aina p쌹쌹lle. Jos Off (Pois k쌹yt쎨st쌹) on 
valittuna, kuljettajan tulee aina huomi-
oida ymp쌹rist쎨 ja ajaa varovasti.

HUOMIO
僅 Jos Warning Only (Vain varoitus) on 

valittuna, jarrutusta ei avusteta.
僅 Ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹 (jos varusteena) 

voidaan kytke쌹 p쌹쌹lle tai pois. Valitse 
tai poista valinta asetusvalikon koh-
dasta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Haptic 
warning (Haptinen varoitus).

HUOMAUTUS
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 sam-
muu, kun ESC kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
pit쌹m쌹ll쌹 ESC OFF -painiketta painet-
tuna. Varoitusvalo ( ) syttyy mittaris-
toon.

Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
(FCA) alkuper쌹isen varoituksen aktivoin-
tiajan.
僅 Standard (Tavallinen): K쌹yt쌹 normaa-

lissa ajoymp쌹rist쎨ss쌹. Jos toiminto on 
liian herkk쌹, aseta varoituksen ajoi-
tukseksi Late (my쎨h쌹inen).

僅 Late (my쎨h쌹inen): Varoituksen ajoitus 
on hidas.
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi t쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tetun automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), 
Low (alhainen) tai Off (pois).

HUOMIO
僅 Varoituksen ajoituksen ja varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuuden asetukset kos-
kevat kaikkia t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustetun automaattisen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹n toimintoja.

僅 Vaikka varoituksen ajoitukseksi on 
valittu Standard (Tavallinen), varoi-
tus aktivointi saattaa vaikuttaa my쎨-
h쌹iselt쌹, jos edell쌹 oleva auto 
pys쌹htyy 쌹killisesti.

僅 Valitse varoituksen ajoitukseksi Late 
(My쎨h쌹inen), kun liikenne on v쌹h쌹ist쌹 
ja ajonopeus on alhainen.

HUOMAUTUS
僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, 

varoituksen ajoitus ja varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus pysyv쌹t viimeisim-
m쌹ss쌹 asetuksessa.

僅 Vaikka Off (Pois k쌹yt쎨st쌹) olisi valit-
tuna, t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹n varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
ole mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hil-
jaisena Low.

僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toiminta
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
perustoiminto on varoittaa ja hallita 
autoa seuraavien tasojen mukaisesti.
僅 Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
僅 Emergency Braking (h쌹t쌹jarrutus)
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Ajaminen T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

僅 Stopping vehicle and ending brake 
control (Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarru-
jen ohjauksen lopettaminen)

Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroi-
tus)

A: Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 
varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimerkill쌹 ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena). Jos 
Active Assist (aktiivinen avustus) on 
valittuna, jarrutusta voidaan avustaa.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 5–180 km/h
僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: 5–80 km/h

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Kuljettajaa varoitetaan avustetusta h쌹t쌹-
jarrutuksesta varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimer-
kill쌹 ja ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos 
varusteena). H쌹t쌹jarrutehostin aktivoi-
tuu ja auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen 
autoon, jalankulkijaan tai py쎨r쌹ilij쌹쌹n.
H쌹t쌹jarrutehostin aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 5–60 km/h
僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: 5–60 km/h

Stopping vehicle and ending 
brake control (Auton pys쌹ytt쌹mi-
nen ja jarrujen ohjauksen lopetta-
minen)

A: Drive carefully (Aja varovasti)
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutustilan-
teessa, mittaristoon tulee varoitusviesti.
Turvallisuussyist쌹 kuljettajan tulee pai-
naa jarrupoljinta v쌹litt쎨m쌹sti ja tarkistaa 
ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy auton pys쌹h-

tymisen j쌹lkeen noin 2 sekunnin 
kuluttua.

VAROITUS
僅 Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 

vasta kun olet pys쌹k쎨inyt auton tur-
valliseen paikkaan.

僅 Kun Active Assist (aktiivinen avustus) 
tai Warning only (vain varoitus) on 
valittuna ja ESC-j쌹rjestelm쌹 kytke-
t쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 pit쌹m쌹ll쌹 ESC OFF 
-painiketta painettuna, t쎨rm쌹ysvaroit-
timella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 sammuu 
automaattisesti. T쌹ss쌹 tapauksessa 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettua 
automaattista h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹쌹 ei voi asettaa asetusvalikosta ja 
varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon. 
T쌹m쌹 on normaalia. Jos ESC kytke-
t쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 painamalla ESC OFF 
-painiketta uudelleen, t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 s쌹ilytt쌹쌹 
viimeisimm쌹t asetukset.
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera)

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 sill쌹 
voida v쌹ltt쌹쌹 kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Kuljettaja on aina vastuussa auton 
hallinnasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
toimintaan. S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹t turvav쌹lit, 
jotta pystyt jarruttamaan ja pys쌹ytt쌹-
m쌹쌹n auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella tai pys쌹yt쌹 
auto aina kun se on tarpeen.

僅 쉁l쌹 koskaan tarkoituksella testaa t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettua auto-
maattista h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹쌹 
ihmisiin tai muihin kohteisiin. Siit쌹 voi 
aiheutua vakavia tai jopa hengenvaa-
rallisia vammoja.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi, jos kuljettaja jarruttaa t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi.

僅 Tie- ja ajo-olosuhteista johtuen t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa varoittaa kuljettajaa my쎨h쌹쌹n, 
tai j쌹tt쌹쌹 kokonaan varoittamatta.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹n toiminnan aikana auto saattaa 
pys쌹hty쌹 쌹killisesti, jolloin matkustajat 
saattavat loukkaantua ja irralliset esi-
neet saattavat siirty쌹. Kiinnit쌹 aina 
turvavy쎨 ja pid쌹 irralliset esineet kiin-
nitettyin쌹.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustetun automaattisen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹n varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 
n쌹ytet쌹 ja varoitus쌹쌹nimerkki쌹 ei 
ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule etut쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹n varoitus쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹-
rist쎨 on meluisa.

僅 Tieolosuhteista ja ymp쌹rist쎨st쌹 joh-
tuen t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 saattaa sammua, ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti tai saattaa toimia tur-
haan.

僅 Vaikka etut쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 olisi vikaa, auton tavalliset jar-
rut toimivat normaalisti.

僅 H쌹t쌹jarrutuksen aikana t쎨rm쌹ysva-
roittimella varustetun automaattisen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n jarrujen 
ohjaus loppuu automaattisesti, kun 
kuljettaja painaa voimakkaasti kaasu-
poljinta tai ohjaa autoa ter쌹v쌹sti.

HUOMIO
Auton, edell쌹 olevan jalankulkijan, py쎨-
r쌹ilij쌹n ja ymp쌹rist쎨n tilasta riippuen t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
toiminnan nopeusalue saattaa pienen-
ty쌹. T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa vain varoittaa kuljettajaa tai se ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi.

HUOMAUTUS
僅 Jos t쎨rm쌹ys on pian tapahtumassa, 

t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa avustaa jarrutusta, jos kuljet-
taja ei jarruta tarpeeksi.

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨t ja rajoituk-
set
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista etuturvallisuusj쌹rjestelm쌹
Kun t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi asianmukaisesti, n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitusviesti ja varoitusvalot ( ) ja ( ) 
syttyv쌹t mittaristoon.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹

A: Forward safety system disabled 
(Etuturvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹). Camera obscured (kamera pei-
tossa)
Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, 
on lian, lumen tai sadeveden peitossa, 
tunnistusteho saattaa hetkellisesti alen-
tua ja t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa toimia rajoitetusti tai poistua 
k쌹yt쎨st쌹.

Jos n쌹in tapahtuu, varoitusvalo sek쌹 
varoitusvalot ( ) ja ( ) syttyv쌹t mitta-
ristoon. T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
toimii normaalisti, kun lumi, sadevesi tai 
lika on poistettu. Pid쌹 se aina puhtaana.
Jos t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi normaalisti h쌹iri쎨tekij쎨iden (lumen, 
sadeveden tai roskien) poistamisen j쌹l-
keen, tarkastuta auto ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitus-

viesti쌹 tai varoitusvaloa, t쎨rm쌹ysva-
roittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi asianmukaisesti pai-
kassa (esim. avoimessa maastossa) 
jossa kamera-anturi ei havaitse 
mit쌹쌹n kohteita, kun auto k쌹ynniste-
t쌹쌹n.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n rajoitukset
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti, tai saattaa 
toimia odottamattomasti seuraavissa 
olosuhteissa:
僅 Tunnistusanturi tai sen ymp쌹rist쎨 on 

likaantunut tai vaurioitunut
僅 Etukameran ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 

korkea tai alhainen ymp쌹rist쎨st쌹 joh-
tuen
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僅 Kameran linssiss쌹 on h쌹iri쎨 s쌹vytetyn, 
kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, hy쎨nteinen tms.) 
vuoksi.

僅 Tuulilasin kosteutta ei ole poistettu tai 
se on j쌹쌹tynyt lasiin

僅 Lasinpesunestett쌹 suihkutetaan jatku-
vasti tai pyyhin on p쌹쌹ll쌹

僅 Runsas vesi- tai lumisade tai sankka 
sumu

僅 Auringonvalo h쌹ik쌹isee etukameran 
n쌹k쎨kent쌹n

僅 Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 tienpinnasta 
tai l쌹t쌹k쎨st쌹

僅 Kojelaudalla on jokin esine
僅 Autoasi hinataan
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in kirkas
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in pime쌹 (esim. 

tunneli tms.)
僅 Valon m쌹쌹r쌹 muuttuu 쌹killisesti esim. 

ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 pois
僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja ajovalot eiv쌹t ole 

p쌹쌹ll쌹 tai ne eiv쌹t ole kirkkaat
僅 Vain osa autosta, jalankulkijasta tai 

py쎨r쌹ilij쌹st쌹 tunnistetaan
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on bussi, iso 

kuorma-auto, ep쌹tavallisen muotoi-
sessa lastissa oleva kuorma-auto, 
per쌹vaunu tms.

僅 Edell쌹 ajavassa autossa ei ole takava-
loja, takavalot ovat ep쌹tavallisessa 
paikassa jne.

僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja takavalot eiv쌹t 
ole p쌹쌹ll쌹 tai ne eiv쌹t ole kirkkaat

僅 Edell쌹 olevan auton takaosa on pieni 
tai ajoneuvo ei n쌹yt쌹 normaalilta, sill쌹 
se on esimerkiksi kallellaan, k쌹쌹ntynyt 
tai se n쌹kyy sivulta p쌹in jne.

僅 Edell쌹 ajavan ajoneuvon maavara on 
matala tai korkea

僅 Ajoneuvo, jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
siirtyy 쌹killisesti auton eteen

僅 Edell쌹 ajava auton havaitaan my쎨-
h쌹쌹n

僅 Jokin este peitt쌹쌹 쌹killisesti edell쌹 aja-
van ajoneuvon

僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo vaihtaa 쌹killi-
sesti kaistaa tai jarruttaa 쌹killisesti

僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo on ep쌹tavalli-
sen muotoinen

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa nopeasti 
tai hitaasti

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ohjaa autosi 
ajosuuntaan n쌹hden vastakkaiseen 
suuntaan t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi.

僅 Kun edell쌹 on ajoneuvo, autosi vaih-
taa kaistaa alhaisella nopeudella

僅 Edess쌹 oleva auto on lumen peitossa
僅 Olet poistumassa kaistalta tai palaa-

massa sille
僅 Ajetaan ep쌹vakaasti
僅 Olet liikenneympyr쌹ss쌹 ja edell쌹 ole-

vaa ajoneuvoa ei tunnisteta
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹쌹
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo on ep쌹tavalli-

sen muotoinen
僅 Edell쌹 oleva auto ajaa yl쌹- tai alam쌹-

keen
僅 Esimerkiksi kumartunutta tai kuma-

rassa kulkevaa jalankulkijaa tai py쎨-
r쌹ilij쌹쌹 ei tunnisteta kokonaan

僅 Jalankulkijaa tai py쎨r쌹ilij쌹쌹 on vaate-
tuksen tai muun varustuksen vuoksi 
vaikea tunnistaa jalankulkijaksi tai 
py쎨r쌹ilij쌹ksi
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Alla olevassa kuvassa n쌹kyy etukame-
ran n쌹kym쌹, kun se tunnistaa auton, 

jalankulkijan ja py쎨r쌹ilij쌹n.

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
liikkuu eritt쌹in nopeasti

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
on lyhyt tai on matalassa asennossa

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
on liikuntarajoitteinen

僅 Edess쌹 kulkevan jalankulkija tai py쎨-
r쌹ilij쌹n liikesuunta riste쌹쌹 ajosuunnan 
kanssa

僅 Jalankulkijat tai py쎨r쌹ilij쌹t liikkuvat 
ryhm쌹ss쌹, tai edess쌹 on suuri v쌹ki-
joukko

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 vaat-
teita, joiden v쌹rit maastoutuvat taus-
taan, mink쌹 vuoksi tunnistaminen on 
vaikeaa

僅 Jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n tunnista-
minen on vaikeaa, sill쌹 ymp쌹rist쎨n 
muodot ovat saman tyyppisi쌹

僅 Ajat jalankulkijan, py쎨r쌹ilij쌹n, liikenne-
merkkien, rakenteiden tms. l쌹hell쌹 ris-
teyksess쌹.

僅 Kun ajetaan seuraavissa olosuhteissa
- Ajetaan h쎨yryn, savun tai varjoisan 

alueen l쌹pi
- Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
- Ajetaan aukealla alueella, jossa on 

hyvin v쌹h쌹n ajoneuvoja tai raken-
teita (esim. aavikolla, niityll쌹, esi-
kaupunkialueella jne.)

- Ajetaan parkkipaikalla

- Ajetaan metallirakenteiden ohi (esi-
merkiksi rakennusty쎨maa, rautatie 
tai vastaava).

- Ajetaan yl쌹- tai alam쌹ess쌹, kaar-
teessa tms.

- Ajetaan tien vartta, jossa on puita 
tai katuvaloja

- Ajettaessa kapealla tiell쌹, jonka lai-
doilla on pitk쌹쌹 ruohoa tai puita

- S쌹hk쎨magneettiset aallot aiheutta-
vat h쌹iri쎨it쌹 ajettaessa esimerkiksi 
alueella, jolla on voimakkaita 
radioaaltoja tai s쌹hk쎨h쌹iri쎨it쌹

僅 Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa t쌹rin쌹쌹 ajettaessa

僅 Auton korkeus on noussut tai laskenut 
esimerkiksi raskaan kuorman tai v쌹쌹-
r쌹n rengaspaineen takia.

VAROITUS
僅 Ajettaessa mutkaisella tiell쌹

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista auton edess쌹 
olevia muita ajoneuvoja, jalankulki-
joita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 kun ajat yl쌹- tai 
alam쌹ess쌹 mik쌹 h쌹iritsee antureiden 
toimintaa. T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 anna varoitusta tai jar-
rutusavustusta tarvittaessa.
Kun ajat kaartuvaa tiet쌹, sinun t쌹ytyy 
s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 turvav쌹li edell쌹 
ajavaan ajoneuvoon, ohjattava autoa 
ja tarvittaessa hidastettava ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla riitt쌹v쌹n 
turvav쌹lin s쌹ilytt쌹miseksi.

OCV061029L
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa havaita auton, jalankulkijan tai 
py쎨r쌹ilij쌹n kaistan ulkopuolella, jos 
ajetaan kaarteessa.
Jos n쌹in tapahtuu, t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 saattaa varoittaa 
kuljettajaa turhaan ja ohjata jarruja. 
Tarkista aina liikenneolosuhteet.

僅 Ajettaessa m쌹kisell쌹 tiell쌹

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista auton edess쌹 
olevia muita ajoneuvoja tai jalankulki-
joita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 kun ajat yl쌹- tai 
alam쌹ess쌹, mik쌹 h쌹iritsee antureiden 
toimintaa.
T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjestelm쌹 saattaa 
varoittaa tai avustaa jarrutusta tar-
peettomasti tai se ei ehk쌹 anna varoi-
tusta tai jarrutusavustusta 
tarvittaessa.
Ajonopeus saattaa my쎨s 쌹killisesti 
hidastua, jos edell쌹 oleva ajoneuvo, 
jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 havaitaan 
yht쌹kki쌹.

Pid쌹 aina katseesi tiess쌹, kun ajat yl쌹- 
tai alam쌹keen ja ohjaa tarvittaessa 
autoa ja paina jarrupoljinta v쌹hen-
t쌹쌹ksesi ajonopeuttasi riitt쌹v쌹n turva-
v쌹lin s쌹ilytt쌹miseksi.

僅 Kaistanvaihto

[A]: Oma autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
auto
Kun auto (B) siirtyy kaistallesi vierei-
selt쌹 kaistalta, anturi ei ehk쌹 havaitse 
sit쌹, ennen kuin se on anturin tunnis-
tusalueella. T쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti 
tunnista ajoneuvoa, kun se vaihtaa 
kaistaa 쌹killisesti. N쌹iss쌹 tilanteissa 
sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 jar-
rutuset쌹isyys edell쌹 ajavaan ajoneu-
voon ja tarvittaessa ohjata autoasi ja 
hidastaa ajonopeutta jarrupoljinta pai-
namalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹ilytt쌹mi-
seksi.
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[A]: Oma autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
auto,
[C]: Samalla kaistalla oleva auto
Kun edell쌹 ajava auto (B) siirtyy pois 
kaistalta, t쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tettu automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti havaitse 
autoa (C), joka on nyt edess쌹si. N쌹iss쌹 
tilanteissa sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse 
riitt쌹v쌹 jarrutuset쌹isyys edell쌹 ajavaan 
ajoneuvoon ja tarvittaessa ohjata 
autoasi ja hidastaa ajonopeutta jarru-
poljinta painamalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin 
s쌹ilytt쌹miseksi.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

Jos edell쌹 ajavassa ajoneuvossa on 
pitk쌹 kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen. T쎨rm쌹ysva-
roittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei mahdolli-
sesti tunnista pitk쌹lle auton taakse 
ulottuvaa kuormaa. N쌹iss쌹 tilanteissa 
sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 tur-
vav쌹li edell쌹 ajavaan ajoneuvoon, 
ohjattava autoasi ja tarvittaessa 
hidastettava ajonopeutta jarrupoljinta 
painamalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹ilyt-
t쌹miseksi.
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h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 tutka-anturiin)

VAROITUS
僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa ryhty쌹 toimiin, jos se havait-
see muodoltaan tai ominaisuuksiltaan 
auton, jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n kal-
taisen kohteen.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
tunnista polkupy쎨ri쌹, moottoripy쎨ri쌹 
tai pienempi py쎨rill쌹 liikkuvia kohteita, 
kuten vetolaukkuja, ostosk쌹rryj쌹 tai 
lastenrattaita.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti jos voi-
makkaat s쌹hk쎨magneettiset aallot 
h쌹iritsev쌹t sit쌹.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi 15 sekuntia auton k쌹ynnis-
t쌹misen tai etukameran alustuksen 
j쌹lkeen.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 (FCA) 
(yhdistettyn쌹 tutka-anturiin) 
(jos varusteena)

Perustoiminto

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu auttamaan edell쌹 ajavan ajo-
neuvon tunnistamisessa tai tarkkailemi-
sessa tai auttamaan ajotiell쌹 olevan 
jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n tunnistami-
sessa ja varoittamaan kuljettajaa t쎨r-
m쌹ysvaarasta varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 suorittamaan 
h쌹t쌹jarrutus.

Risteystoiminto

Risteystoiminto auttaa h쌹t쌹jarrutuksella 
v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen viereiselt쌹 kais-
talta vastaantulevan ajoneuvon kanssa 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹 vasemmalle (vasemman-
puoleinen ohjaus) tai oikealle (oikean-
puoleinen ohjaus) risteyksess쌹, kun 
suuntavilkkua n쌹ytet쌹쌹n.
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Tunnistusanturi
Etukamera

Etututka

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan pura tunnistusanturia tai 

anturikokonaisuutta taikka kohdista 
siihen iskuja.

僅 Jos tunnistusantureita on vaihdettu tai 
korjattu, tarkastuta auto ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Tuulilasiin ei koskaan saa kiinnitt쌹쌹 
lis쌹varusteita eik쌹 tarroja, eik쌹 tuulila-
sia saa s쌹vytt쌹쌹.

僅 Pyri pit쌹m쌹쌹n etukamera kuivana.
僅 쉁l쌹 koskaan aseta kojelaudan p쌹쌹lle 

mit쌹쌹n valoa heijastavaa (esim. val-
koinen paperi, peili).

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 etututkan suojuksen 
l쌹helle esimerkiksi rekisterikilven taus-
talevy쌹, tarroja tai puskurinsuojuksia.

僅 Pid쌹 etututka ja suojus aina puhtaana, 
poista lika ja roskat.

K쌹yt쌹 auton pesuun ainoastaan peh-
me쌹쌹 liinaa. 쉁l쌹 kohdista painepesu-
rin suihkua suoraan tutka-anturiin tai 
sen suojuksiin.

僅 Jos tutkaan tai sen ymp쌹rist쎨쎨n on 
kohdistunut liiallista voimaa, t쎨rm쌹ys-
varoittimella varustettu automaatti-
nen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti, vaikka mittaris-
toon ei tule varoitusviesti쌹. Tarkastuta 
auto ammattihuoltoliikkeess쌹. Suosit-
telemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 K쌹yt쌹 ainoastaan alkuper쌹isi쌹 osia 
etututkan tai sen suojuksen korjaami-
seen ja vaihtamiseen. 쉁l쌹 peit쌹 etutut-
kan suojusta maalilla.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n asetukset
Asetustoiminnot

Forward Safety (Etuturvallisuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Forward safety (Etuturvallisuus)

ONQ5EP051040L
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2 Active Assist (Aktiivinen avustus)
3 Warning Only (Vain varoitus)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Forward 
safety (Etuturvallisuus) valitaksesi mit쌹 
toimintoja k쌹ytet쌹쌹n.
僅 Active Assist (Aktiivinen avustus): 

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena) t쎨r-
m쌹yksen riskitason mukaisesti. 
Jarruavustinta k쌹ytet쌹쌹n t쎨rm쌹ysris-
kist쌹 riippuen.

僅 Warning Only (Vain varoitus): T쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestill쌹, 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena) t쎨r-
m쌹yksen riskitason mukaisesti. 
Jarrutusta ei avusteta. Kuljettajan on 
tarvittaessa painettava jarrupoljinta.

僅 Off (pois p쌹쌹lt쌹): T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 sammuu. 
Varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon.

Kuljettaja voi valvoa t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustetun automaattisen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹n ON/OFF-tilaa 
asetusvalikosta. Jos varoitusvalo ( ) 
palaa edelleen, kun t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarrutus-
j쌹rjestelm쌹 on p쌹쌹ll쌹, tarkastuta auto 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu automaat-
tinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 kytkeytyy 
aina p쌹쌹lle. Jos Off (Pois k쌹yt쎨st쌹) on 
valittuna, kuljettajan tulee aina huomi-
oida ymp쌹rist쎨 ja ajaa varovasti.

HUOMIO
僅 Jos Warning Only (Vain varoitus) on 

valittuna, jarrutusta ei avusteta.
僅 Etuturvallisuuden asetuksiin kuluvat 

”perustoiminto” ja ”risteyksess쌹 k쌹쌹n-
tyminen”.

僅 Ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹 (jos varusteena) 
voidaan kytke쌹 p쌹쌹lle tai pois. Valitse 
tai poista valinta asetusvalikon koh-
dasta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Haptic 
warning (Haptinen varoitus).

HUOMAUTUS
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 sam-
muu, kun ESC kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
pit쌹m쌹ll쌹 ESC OFF -painiketta painet-
tuna. Varoitusvalo ( ) syttyy mittaris-
toon.
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Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
(FCA) alkuper쌹isen varoituksen aktivoin-
tiajan.
僅 Standard (Tavallinen): K쌹yt쌹 normaa-

lissa ajoymp쌹rist쎨ss쌹. Jos toiminto on 
liian herkk쌹, aseta varoituksen ajoi-
tukseksi Late (my쎨h쌹inen).

僅 Late (my쎨h쌹inen): Varoituksen ajoitus 
on hidas.

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi t쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tetun automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), 
Low (alhainen) tai Off (pois).

HUOMIO
僅 Varoituksen ajoituksen ja varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuuden asetukset kos-
kevat kaikkia t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustetun automaattisen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹n toimintoja.

僅 Vaikka varoituksen ajoitukseksi on 
valittu Standard (Tavallinen), varoi-
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tus aktivointi saattaa vaikuttaa my쎨-
h쌹iselt쌹, jos edell쌹 oleva auto 
pys쌹htyy 쌹killisesti.

僅 Valitse varoituksen ajoitukseksi Late 
(My쎨h쌹inen), kun liikenne on v쌹h쌹ist쌹 
ja ajonopeus on alhainen.

HUOMAUTUS
僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, 

varoituksen ajoitus ja varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus pysyv쌹t viimeisim-
m쌹ss쌹 asetuksessa.

僅 Vaikka Off (Pois k쌹yt쎨st쌹) olisi valit-
tuna, t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹n varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
ole mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hil-
jaisena Low.

僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toiminta
Perustoiminto
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
perustoiminto on varoittaa ja hallita 
autoa seuraavien tasojen mukaisesti.
僅 Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
僅 Emergency Braking (h쌹t쌹jarrutus)
僅 Stopping vehicle and ending brake 

control (Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarru-
jen ohjauksen lopettaminen)

Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroi-
tus)

A: Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 
varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimerkill쌹 ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena). Jos 
Active Assist (aktiivinen avustus) on 
valittuna, jarrutusta voidaan avustaa.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 5–180 km/h
僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: 5–85 km/h

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Kuljettajaa varoitetaan avustetusta h쌹t쌹-
jarrutuksesta varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimer-
kill쌹 ja ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos 
varusteena). H쌹t쌹jarrutehostin aktivoi-
tuu ja auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen 
autoon, jalankulkijaan tai py쎨r쌹ilij쌹쌹n.
H쌹t쌹jarrutehostin aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 5–85 km/h (Toiminnon 

toimintaet쌹isyys saattaa alentua 
edess쌹 olevan liikenteen tai auton 
ymp쌹rist쎨n vuoksi.)

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: 5–65 km/h

ONQ5041132L
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Stopping vehicle and ending 
brake control (Auton pys쌹ytt쌹mi-
nen ja jarrujen ohjauksen lopetta-
minen)

A: Drive carefully (Aja varovasti)
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutustilan-
teessa, mittaristoon tulee varoitusviesti.
Turvallisuussyist쌹 kuljettajan tulee pai-
naa jarrupoljinta v쌹litt쎨m쌹sti ja tarkistaa 
ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy auton pys쌹h-

tymisen j쌹lkeen noin 2 sekunnin 
kuluttua.

Risteystoiminto
Varoitukset ja hallintalaitteet
Risteystoiminnon perustoiminto on 
varoitus ja ohjaus seuraavien tasojen 
mukaisesti.
僅 Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
僅 Emergency Braking (h쌹t쌹jarrutus)
僅 Stopping vehicle and ending brake 

control (Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarru-
jen ohjauksen lopettaminen)

Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroi-
tus)

A: Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 
varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimerkill쌹 ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena). Jos 
Active Assist (aktiivinen avustus) on 
valittuna, jarrutusta voidaan avustaa.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 7–30 km/h
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

25–70 km/h

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Kuljettajaa varoitetaan avustetusta h쌹t쌹-
jarrutuksesta varoitusviestill쌹, 쌹쌹nimer-
kill쌹 ja ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos 
varusteena). H쌹t쌹jarrutehostin aktivoi-
tuu ja auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen 
autoon.
H쌹t쌹jarrutehostin aktivoidaan seuraa-
vissa tilanteissa.
僅 Ajonopeus: 7–30 km/h
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

25–70 km/h
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Stopping vehicle and ending 
brake control (Auton pys쌹ytt쌹mi-
nen ja jarrujen ohjauksen lopetta-
minen)

A: Drive carefully (Aja varovasti)
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutustilan-
teessa, mittaristoon tulee varoitusviesti.
Turvallisuussyist쌹 kuljettajan tulee pai-
naa jarrupoljinta v쌹litt쎨m쌹sti ja tarkistaa 
ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy auton pys쌹h-

tymisen j쌹lkeen noin 2 sekunnin 
kuluttua.

HUOMIO
Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, risteystoiminto toimii vain kul-
jettajan k쌹쌹ntyess쌹 vasemmalle. Jos kul-
jettajan istuin on oikealla puolella, 
toiminto toimii vain, kun k쌹쌹nnyt 
oikealle.

VAROITUS
僅 Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 

vasta kun olet pys쌹k쎨inyt auton tur-
valliseen paikkaan.

僅 Kun Active Assist (aktiivinen avustus) 
tai Warning only (vain varoitus) on 
valittuna ja ESC-j쌹rjestelm쌹 kytke-
t쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 pit쌹m쌹ll쌹 ESC OFF 
-painiketta painettuna, t쎨rm쌹ysvaroit-
timella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 sammuu 
automaattisesti. T쌹ss쌹 tapauksessa 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettua 
automaattista h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹쌹 ei voi asettaa asetusvalikosta ja 
varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon. 
T쌹m쌹 on normaalia. Jos ESC kytke-
t쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 painamalla ESC OFF -
painiketta uudelleen, t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 s쌹ilytt쌹쌹 
viimeisimm쌹t asetukset.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 sill쌹 
voida v쌹ltt쌹쌹 kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Kuljettaja on aina vastuussa auton 
hallinnasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
toimintaan. S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹t turvav쌹lit, 
jotta pystyt jarruttamaan ja pys쌹ytt쌹-
m쌹쌹n auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella tai pys쌹yt쌹 
auto aina kun se on tarpeen.

僅 쉁l쌹 koskaan tarkoituksella testaa t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettua auto-
maattista h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹쌹 
ihmisiin tai muihin kohteisiin. Siit쌹 voi 
aiheutua vakavia tai jopa hengenvaa-
rallisia vammoja.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
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ehk쌹 toimi, jos kuljettaja jarruttaa t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi.

僅 Tie- ja ajo-olosuhteista johtuen t쎨r-
m쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa varoittaa kuljettajaa my쎨h쌹쌹n, 
tai j쌹tt쌹쌹 kokonaan varoittamatta.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹n toiminnan aikana auto saattaa 
pys쌹hty쌹 쌹killisesti, jolloin matkustajat 
saattavat loukkaantua ja irralliset esi-
neet saattavat siirty쌹. Kiinnit쌹 aina 
turvavy쎨 ja pid쌹 irralliset esineet kiin-
nitettyin쌹.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, t쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustetun automaattisen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹n varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 
n쌹ytet쌹 ja varoitus쌹쌹nimerkki쌹 ei 
ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule etut쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹n varoitus쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹-
rist쎨 on meluisa.

僅 Tieolosuhteista ja ymp쌹rist쎨st쌹 joh-
tuen t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 saattaa sammua, ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti tai saattaa toimia tur-
haan.

僅 Vaikka etut쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 olisi vikaa, auton tavalliset jar-
rut toimivat normaalisti.

僅 H쌹t쌹jarrutuksen aikana t쎨rm쌹ysva-
roittimella varustetun automaattisen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n jarrujen 
ohjaus loppuu automaattisesti, kun 
kuljettaja painaa voimakkaasti kaasu-
poljinta tai ohjaa autoa ter쌹v쌹sti.

HUOMIO
僅 Auton, edell쌹 olevan jalankulkijan, 

py쎨r쌹ilij쌹n ja ymp쌹rist쎨n tilasta riip-
puen t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestel-
m쌹n toiminnan nopeusalue saattaa 
pienenty쌹. T쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 saattaa vain varoittaa 
kuljettajaa tai se ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 toi-
mii tietyiss쌹 olosuhteissa arvioimalla 
riskitason vastaantulevan auton tilan, 
ajosuunnan, nopeuden ja ymp쌹rist쎨n 
mukaan.

HUOMAUTUS
僅 Jos t쎨rm쌹ys on pian tapahtumassa, 

t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa avustaa jarrutusta, jos kuljet-
taja ei jarruta tarpeeksi.

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 tutka-anturiin)

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨t ja rajoituk-
set
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista etuturvallisuusj쌹rjestelm쌹
Kun t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi asianmukaisesti, n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitusviesti ja varoitusvalot ( ) ja ( ) 
syttyv쌹t mittaristoon.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹

A: Forward safety system disabled 
(Etuturvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹). Tutkan toiminta estetty.

A: Forward safety system disabled 
(Etuturvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹). Camera obscured (kamera pei-
tossa)
Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, 
etututkan kansi tai anturi on lian, lumen 
tai sadeveden peitossa, tunnistusteho 
saattaa hetkellisesti alentua ja t쎨rm쌹ys-
varoittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 saattaa toimia 
rajoitetusti tai poistua k쌹yt쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, varoitusvalo sek쌹 
varoitusvalot ( ) ja ( ) syttyv쌹t mitta-
ristoon.
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 toimii 
normaalisti, kun lumi, sadevesi tai lika on 
poistettu. Pid쌹 se aina puhtaana.
Jos t쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 
automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
toimi normaalisti h쌹iri쎨tekij쎨iden (lumen, 
sadeveden tai roskien) poistamisen j쌹l-
keen, tarkastuta auto ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitus-

viesti쌹 tai varoitusvaloa, t쎨rm쌹ysva-
roittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi asianmukaisesti pai-
kassa (esim. avoimessa maastossa) 
jossa kamera-anturi ei havaitse 
mit쌹쌹n kohteita, kun auto k쌹ynniste-
t쌹쌹n.

ONQ5041136L
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Ajaminen T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 tutka-anturiin)

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun 
automaattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹n rajoitukset
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti, tai saattaa 
toimia odottamattomasti seuraavissa 
olosuhteissa:
僅 Tunnistusanturi tai sen ymp쌹rist쎨 on 

likaantunut tai vaurioitunut
僅 Etukameran ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 

korkea tai alhainen ymp쌹rist쎨st쌹 joh-
tuen

僅 Kameran linssiss쌹 on h쌹iri쎨 s쌹vytetyn, 
kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, hy쎨nteinen tms.) 
vuoksi.

僅 Tuulilasin kosteutta ei ole poistettu tai 
se on j쌹쌹tynyt lasiin

僅 Lasinpesunestett쌹 suihkutetaan jatku-
vasti tai pyyhin on p쌹쌹ll쌹

僅 Runsas vesi- tai lumisade tai sankka 
sumu

僅 Auringonvalo h쌹ik쌹isee etukameran 
n쌹k쎨kent쌹n

僅 Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 tienpinnasta 
tai l쌹t쌹k쎨st쌹

僅 Kojelaudalla on jokin esine
僅 Autoasi hinataan
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in kirkas
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in pime쌹 (esim. 

tunneli tms.)
僅 Valon m쌹쌹r쌹 muuttuu 쌹killisesti esim. 

ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 pois
僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja ajovalot eiv쌹t ole 

p쌹쌹ll쌹 tai ne eiv쌹t ole kirkkaat
僅 Vain osa autosta, jalankulkijasta tai 

py쎨r쌹ilij쌹st쌹 tunnistetaan

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on bussi, iso 
kuorma-auto, ep쌹tavallisen muotoi-
sessa lastissa oleva kuorma-auto, 
per쌹vaunu tms.

僅 Edell쌹 ajavassa autossa ei ole takava-
loja, takavalot ovat ep쌹tavallisessa 
paikassa jne.

僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja takavalot eiv쌹t 
ole p쌹쌹ll쌹 tai ne eiv쌹t ole kirkkaat

僅 Edell쌹 olevan auton takaosa on pieni 
tai ajoneuvo ei n쌹yt쌹 normaalilta, sill쌹 
se on esimerkiksi kallellaan, k쌹쌹ntynyt 
tai se n쌹kyy sivulta p쌹in jne.

僅 Edell쌹 ajavan ajoneuvon maavara on 
matala tai korkea

僅 Ajoneuvo, jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
siirtyy 쌹killisesti auton eteen

僅 Puskuri on vaurioitunut etututkan 
ymp쌹rilt쌹 tai etututka  on pois paikal-
taan

僅 Etututkan ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 
korkea tai alhainen

僅 Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
僅 Ajetaan aukealla alueella, jossa on 

hyvin v쌹h쌹n ajoneuvoja tai rakenteita 
(esim. aavikolla, niityll쌹, esikaupunki-
alueella jne.)

僅 Ajetaan metallirakenteiden ohi (esi-
merkiksi rakennusty쎨maa, rautatie tai 
vastaava).

僅 Jokin l쌹hell쌹 oleva materiaali heijastuu 
eritt쌹in voimakkaasti etututkaan 
(esim. suojakaide tai l쌹hell쌹 oleva ajo-
neuvo)

僅 Auton edell쌹 oleva py쎨r쌹ilij쌹 ajaa py쎨-
r쌹ll쌹, joka on sellaista materiaalia, ettei 
se heijastu etututkassa

僅 Edell쌹 ajava auton havaitaan my쎨-
h쌹쌹n

僅 Jokin este peitt쌹쌹 쌹killisesti edell쌹 aja-
van ajoneuvon
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T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 tutka-anturiin)

僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo vaihtaa 쌹killi-
sesti kaistaa tai jarruttaa 쌹killisesti

僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo on ep쌹tavalli-
sen muotoinen

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa nopeasti 
tai hitaasti

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ohjaa autosi 
ajosuuntaan n쌹hden vastakkaiseen 
suuntaan t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi.

僅 Kun edell쌹 on ajoneuvo, autosi vaih-
taa kaistaa alhaisella nopeudella

僅 Edess쌹 oleva auto on lumen peitossa
僅 Olet poistumassa kaistalta tai palaa-

massa sille
僅 Ajetaan ep쌹vakaasti
僅 Olet liikenneympyr쌹ss쌹 ja edell쌹 ole-

vaa ajoneuvoa ei tunnisteta
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹쌹
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo on ep쌹tavalli-

sen muotoinen
僅 Edell쌹 oleva auto ajaa yl쌹- tai alam쌹-

keen
僅 Esimerkiksi kumartunutta tai kuma-

rassa kulkevaa jalankulkijaa tai py쎨-
r쌹ilij쌹쌹 ei tunnisteta kokonaan

僅 Jalankulkijaa tai py쎨r쌹ilij쌹쌹 on vaate-
tuksen tai muun varustuksen vuoksi 
vaikea tunnistaa jalankulkijaksi tai 
py쎨r쌹ilij쌹ksi

Alla olevassa kuvassa n쌹kyy etukame-
ran ja etututkan n쌹kym쌹, kun ne tunnis-
tavat auton, jalankulkijan ja py쎨r쌹ilij쌹n.

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
liikkuu eritt쌹in nopeasti

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
on lyhyt tai on matalassa asennossa

僅 Edell쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
on liikuntarajoitteinen

僅 Edess쌹 kulkevan jalankulkija tai py쎨-
r쌹ilij쌹n liikesuunta riste쌹쌹 ajosuunnan 
kanssa

僅 Jalankulkijat tai py쎨r쌹ilij쌹t liikkuvat 
ryhm쌹ss쌹, tai edess쌹 on suuri v쌹ki-
joukko

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 vaat-
teita, joiden v쌹rit maastoutuvat taus-
taan, mink쌹 vuoksi tunnistaminen on 
vaikeaa

僅 Jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n tunnista-
minen on vaikeaa, sill쌹 ymp쌹rist쎨n 
muodot ovat saman tyyppisi쌹

僅 Ajat jalankulkijan, py쎨r쌹ilij쌹n, liikenne-
merkkien, rakenteiden tms. l쌹hell쌹 ris-
teyksess쌹.

僅 Kun ajetaan seuraavissa olosuhteissa
- Ajetaan h쎨yryn, savun tai varjoisan 

alueen l쌹pi
- Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
- Ajetaan aukealla alueella, jossa on 

hyvin v쌹h쌹n ajoneuvoja tai raken-
teita (esim. aavikolla, niityll쌹, esi-
kaupunkialueella jne.)

- Ajetaan parkkipaikalla

OCV061029L
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Ajaminen T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu automaattinen
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 tutka-anturiin)

- Ajetaan tietullin l쌹pi, rakennusty쎨-
maalla, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tiell쌹, 
osittain p쌹쌹llystetyll쌹 tiell쌹, ep쌹ta-
saisella tiell쌹, hidastet쎨yssyjen koh-
dalla jne.

- Ajetaan metallirakenteiden ohi (esi-
merkiksi rakennusty쎨maa, rautatie 
tai vastaava).

- Ajetaan yl쌹- tai alam쌹ess쌹, kaar-
teessa tms.

- Ajetaan tien vartta, jossa on puita 
tai katuvaloja

- Ajettaessa kapealla tiell쌹, jonka lai-
doilla on pitk쌹쌹 ruohoa tai puita

- S쌹hk쎨magneettiset aallot aiheutta-
vat h쌹iri쎨it쌹 ajettaessa esimerkiksi 
alueella, jolla on voimakkaita 
radioaaltoja tai s쌹hk쎨h쌹iri쎨it쌹

僅 Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa t쌹rin쌹쌹 ajettaessa

僅 Auton korkeus on noussut tai laskenut 
esimerkiksi raskaan kuorman tai v쌹쌹-
r쌹n rengaspaineen takia.

VAROITUS
僅 Ajettaessa mutkaisella tiell쌹

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista auton edess쌹 
olevia muita ajoneuvoja, jalankulki-
joita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 kun ajat yl쌹- tai 
alam쌹ess쌹 mik쌹 h쌹iritsee antureiden 
toimintaa. T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 anna varoitusta tai jar-
rutusavustusta tarvittaessa.

Kun ajat kaartuvaa tiet쌹, sinun t쌹ytyy 
s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 turvav쌹li edell쌹 
ajavaan ajoneuvoon, ohjattava autoa 
ja tarvittaessa hidastettava ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla riitt쌹v쌹n 
turvav쌹lin s쌹ilytt쌹miseksi.

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa havaita auton, jalankulkijan tai 
py쎨r쌹ilij쌹n kaistan ulkopuolella, jos 
ajetaan kaarteessa.
Jos n쌹in tapahtuu, t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹-
jarrutusj쌹rjestelm쌹 saattaa varoittaa 
kuljettajaa turhaan ja ohjata jarruja. 
Tarkista aina liikenneolosuhteet.

僅 Ajettaessa m쌹kisell쌹 tiell쌹

T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista auton edess쌹 
olevia muita ajoneuvoja tai jalankulki-
joita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 kun ajat yl쌹- tai 
alam쌹ess쌹, mik쌹 h쌹iritsee antureiden 
toimintaa.
T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjestelm쌹 saattaa 
varoittaa tai avustaa jarrutusta tar-
peettomasti tai se ei ehk쌹 anna varoi-
tusta tai jarrutusavustusta 
tarvittaessa.

ONQ5041018_3
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Ajonopeus saattaa my쎨s 쌹killisesti 
hidastua, jos edell쌹 oleva ajoneuvo, 
jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 havaitaan 
yht쌹kki쌹.
Pid쌹 aina katseesi tiess쌹, kun ajat yl쌹- 
tai alam쌹keen ja ohjaa tarvittaessa 
autoa ja paina jarrupoljinta v쌹hen-
t쌹쌹ksesi ajonopeuttasi riitt쌹v쌹n turva-
v쌹lin s쌹ilytt쌹miseksi.

僅 Kaistanvaihto

[A]: Oma autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
auto
Kun auto (B) siirtyy kaistallesi vierei-
selt쌹 kaistalta, anturi ei ehk쌹 havaitse 
sit쌹, ennen kuin se on anturin tunnis-
tusalueella. T쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti 
tunnista ajoneuvoa, kun se vaihtaa 
kaistaa 쌹killisesti. N쌹iss쌹 tilanteissa 
sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 jar-
rutuset쌹isyys edell쌹 ajavaan ajoneu-
voon ja tarvittaessa ohjata autoasi ja 
hidastaa ajonopeutta jarrupoljinta pai-
namalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹ilytt쌹mi-
seksi.

[A]: Oma autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
auto,
[C]: Samalla kaistalla oleva auto
Kun edell쌹 ajava auto (B) siirtyy pois 
kaistalta, t쎨rm쌹ysvaroittimella varus-
tettu automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti havaitse 
autoa (C), joka on nyt edess쌹si. N쌹iss쌹 
tilanteissa sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse 
riitt쌹v쌹 jarrutuset쌹isyys edell쌹 ajavaan 
ajoneuvoon ja tarvittaessa ohjata 
autoasi ja hidastaa ajonopeutta jarru-
poljinta painamalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin 
s쌹ilytt쌹miseksi.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

ONQ5041022
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Ajaminen Aktiivinen kaistavahti (LKA)

Jos edell쌹 ajavassa ajoneuvossa on 
pitk쌹 kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen. T쎨rm쌹ysva-
roittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei mahdolli-
sesti tunnista pitk쌹lle auton taakse 
ulottuvaa kuormaa. N쌹iss쌹 tilanteissa 
sinun t쌹ytyy s쌹ilytt쌹쌹 itse riitt쌹v쌹 tur-
vav쌹li edell쌹 ajavaan ajoneuvoon, 
ohjattava autoasi ja tarvittaessa 
hidastettava ajonopeutta jarrupoljinta 
painamalla riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹ilyt-
t쌹miseksi.

VAROITUS
僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n t쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustetun automaattisen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n pois p쌹쌹lt쌹.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 
saattaa ryhty쌹 toimiin, jos se havait-
see muodoltaan tai ominaisuuksiltaan 
auton, jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n kal-
taisen kohteen.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
tunnista polkupy쎨ri쌹, moottoripy쎨ri쌹 
tai pienempi py쎨rill쌹 liikkuvia kohteita, 
kuten vetolaukkuja, ostosk쌹rryj쌹 tai 
lastenrattaita.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti jos voi-
makkaat s쌹hk쎨magneettiset aallot 
h쌹iritsev쌹t sit쌹.

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi 15 sekuntia auton k쌹ynnis-
t쌹misen tai etukameran alustuksen 
j쌹lkeen.

Aktiivinen kaistavahti (LKA)
Aktiivinen kaistavahti on suunniteltu aut-
tamaan kaistamerkint쎨jen (tai tien reu-
nojen) tunnistamisessa, kun ajetaan 
tietty쌹 nopeutta. Aktiivinen kaistavahti 
varoittaa kuljettajaa, jos auto poistuu 
kaistalta ilman suuntavilkkua. Se voi 
my쎨s automaattisesti avustaa kuljettajaa 
ohjaamisessa est쌹쌹kseen autoa poistu-
masta kaistalta.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n tunnistusantu-
rina kaistamerkint쎨jen (tai tien reunojen) 
tunnistamiseen.
Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.
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Aktiivinen kaistavahti (LKA)

Aktiivisen kaistavahdin asetukset
Asetustoiminnot
Kaistaturvallisuus

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Lane safety (Kaistaturvallisuus)
2 Assist (Avustus)
3 Warning only (Vain varoitus)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Lane safety (Kaistatur-
vallisuus) valitaksesi mit쌹 toimintoja k쌹y-
tet쌹쌹n.
僅 Assist (Avustus): Aktiivinen kaista-

vahti avustaa kuljettajaa automaatti-
sesti ohjauksessa auton pit쌹miseksi 
kaistalla, kun kaistalta poistuminen 
havaitaan.

僅 Warning only (Vain varoitus): Aktiivi-
nen kaistavahti varoittaa kuljettajaa 
varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varusteena) kun 
kaistalta poistuminen havaitaan. Kul-
jettajan on ohjattava autoa.

僅 Off (pois p쌹쌹lt쌹): Aktiivinen kaista-
vahti kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹. Mittaris-
ton merkkivalo ( ) sammuu.

VAROITUS
僅 Jos Warning Only (Vain varoitus) on 

valittuna, ohjausta ei avusteta.
僅 Aktiivinen kaistavahti ei hallitse 

ohjauspy쎨r쌹쌹, kun autolla ajetaan 
keskell쌹 kaistaa.

僅 Kuljettajan on aina oltava tietoinen 
ymp쌹rist쎨st쌹 ja ohjattava autoa jos 
Off on valittuna.

Aktiivisen kaistavahdin kytkemi-
nen p쌹쌹lle/pois

Eurooppa
Aina kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, aktiivinen 
kaistavahti kytkeytyy p쌹쌹lle. Harmaa 
( ) merkkivalo syttyy mittaristoon.
Kun aktiivinen kaistavahti on p쌹쌹ll쌹, pid쌹 
aktiivisen kaihtavahdin painiketta pai-
nettuna toiminnon sammuttamiseksi.

Euroopan ulkopuolella
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, paina ohjauspy쎨r쌹n 
aktiivisen kaistavahdin painiketta kyt-
ke쌹ksesi aktiivisen kaistavahdin p쌹쌹lle. 
Harmaa ( ) merkkivalo syttyy mitta-
ristoon.
Kytke toiminto pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 
painiketta uudelleen pitk쌹쌹n.
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Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, aktii-
vinen kaistavahti pysyy viimeisimm쌹ss쌹 
asetuksessa.

HUOMAUTUS
Kun aktiivinen kaistavahti kytket쌹쌹n pois 
p쌹쌹lt쌹 aktiivisen kaistavahdin painik-
keella, my쎨s kaistaturvallisuusasetukset 
kytkeytyv쌹t pois.

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi turvallisen aktiivisen kaista-
vahdin 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), 
Low (alhainen) tai Off (pois).

Vaikka Off valitaan, k쌹sien irrotusvaroi-
tuksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei mykisty. 
My쎨s ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹toiminto (jos 
varusteena) j쌹쌹 p쌹쌹lle, vaikka Off valit-
taisiin.
Jos muutat varoituksen ajoitusta, auton 
muiden kuljettajaa avustavien toiminto-
jen 쌹쌹nenvoimakkuus saattaa muuttua.

Aktiivisen kaistavahdin toiminta
Varoitukset ja hallintalaitteet

Vasen

Oikea

Aktiivinen kaistavahti varoittaa ja ohjaa 
autoa kaistavaroittimella ja aktiivisella 
kaistavahdilla.

Kaistavaroitin
僅 Kuljettajaa varoitetaan edell쌹 olevan 

auton liikkeellel쌹hd쎨st쌹 vihre쌹ll쌹 mit-
taristossa vilkkuvalla ( ) merkki-
valolla. Kaista vilkkuu mittaristossa 
riippuen suunasta, johon auto l쌹htee, 
mink쌹 lis쌹ksi annetaan my쎨s varoitus-
merkki쌹쌹ni. Lis쌹ksi ohjauspy쎨r쌹 v쌹ri-
see (jos varusteena).

僅 Ajonopeus: Noin 60–200 km/h.
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Aktiivinen kaistavahti
僅 Varoitukseksi siit쌹, ett쌹 auton on siir-

tym쌹ss쌹 pois eteen kuvatulta kais-
talta, vihre쌹 merkkivalo ( ) vilkkuu 
mittaristossa ja ohjauspy쎨r쌹 tekee 
korjauksia auton pit쌹miseksi kaistalla.

僅 Ajonopeus: Noin 60–200 km/h.

K쌹sien irrotusvaroitus

A: Keep hands on steering wheel (Pid쌹 
k쌹det ohjauspy쎨r쌹ll쌹)
Jos kuljettaja irrottaa k쌹tens쌹 ohjaus-
py쎨r쌹st쌹 joidenkin sekuntien ajaksi, mit-
taristoon tulee varoitusviesti ja kuuluu 
asteittainen varoitus쌹쌹ni.

VAROITUS
僅 Ohjausta ei ehk쌹 avusteta, jos ohjaus-

py쎨r쌹쌹 pidet쌹쌹n eritt쌹in tiukasti tai 
ohjauspy쎨r쌹 on k쌹쌹nnetty tietyn rajan 
yli.

僅 Aktiivinen kaistavahti ei aina ole toi-
minnassa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata autoa turvallisesti ja pit쌹쌹 se 
kaistallaan.

僅 K쌹det irti ohjauspy쎨r쌹st쌹 -varoitus-
viesti saattaa tulla n쌹kyviin viiveell쌹 
tieolosuhteista riippuen. Pid쌹 k쌹tesi 
aina ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹st쌹 pidet쌹쌹n kiinni 
eritt쌹in kevyesti, k쌹sien irrotusvaroi-
tus saatetaan antaa, sill쌹 aktiivinen 
kaistavahti ei tunnista ett쌹 kuljettajan 
k쌹det ovat ohjauspy쎨r쌹ll쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det irti ohjauspy쎨r쌹st쌹 -varoitus ei 
ehk쌹 toimi kunnolla.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja mittariston asetuk-

sista kohdasta “Mittaristo“ sivulla 5-
48.

僅 Kun kaistamerkinn쌹t (tai tien reunat) 
tunnistetaan, mittaristossa n쌹kyv쌹t 
kaistaviivat muuttuvat harmaista val-
koisiksi ja vihre쌹 ( ) ja merkkivalo 
syttyy.

Kaistaa ei ole tunnistettu

Kaista on tunnistettu

僅 Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 
aktiivinen kaistavahti on tekem쌹ss쌹 
ohjausliikett쌹.

僅 Aktiivisen kaistavahdin avustuksen 
aikana ohjauspy쎨r쌹 saattaa tuntua 
raskaammalta tai kevyemm쌹lt쌹 kuin 
normaalisti.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.
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Ajaminen Aktiivisen kaistavahdin toimintah쌹iri쎨t ja rajoitukset

Aktiivisen kaistavahdin toi-
mintah쌹iri쎨t ja rajoitukset
Aktiivisen kaistavahdin toiminta-
h쌹iri쎨

A: Tarkista kaistavahtij쌹rjestelm쌹
Kun aktiivinen kaistavahti ei toimi asian-
mukaisesti, n쌹ytt쎨쎨n tulee varoitusviesti 
ja keltainen varoitusvalo ( ) syttyy 
mittaristoon. Tarkastuta toiminto t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Aktiivisen kaistavahdin rajoituk-
set
Aktiivinen kaistavahti ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti tai saattaa toimia odot-
tamattomasti seuraavissa olosuhteissa:
僅 Kaista on likainen tai sen tunnistami-

nen on vaikeaa seuraavista syist쌹,
- Kaistamerkinn쌹t (tai tien reuna) 

ovat sadeveden, lumen, lian, hie-
kan, 쎨ljyn tms. peitossa

- Kaistamerkint쌹쌹 (tai tien reunaa) ei 
voi erottaa tiest쌹

- Kaistamerkint쎨jen (tai tien reunan) 
l쌹hell쌹 on merkint쎨j쌹 (tai tien reu-
namerkint쎨j쌹), jotka n쌹ytt쌹v쌹t kais-
tamerkinn쎨ilt쌹 (tai tien reunalta).

- Kaistamerkint쌹 (tai tien reuna) on 
ep쌹selv쌹 tai kulunut

- Keskikaiteen, puun, suojakaiteen, 
meluesteen tms. varjo peitt쌹쌹 kais-
taviivan (tai tien reunan).

僅 Kaistojen lukum쌹쌹r쌹 lis쌹쌹ntyy tai 
v쌹henee, tai kaistaviivat riste쌹v쌹t

僅 Tiell쌹 on enemm쌹n kuin kaksi kaista-
merkint쌹쌹 (tai tien reunaa)

僅 Kaistamerkinn쌹t (tai tien reunojen 
merkinn쌹t) ovat monimutkaiset tai ne 
on korvattu muulla rakenteella (esim. 
tiety쎨alue)

僅 Tiess쌹 on merkint쎨j쌹, kuten siksak-
kuvioita tai suojatiemerkint쎨j쌹 ja tie-
merkint쎨j쌹

僅 Kaista katoaa yht쌹kki쌹, esimerkiksi 
risteyksess쌹

僅 Ajokaista (tai tie) on eritt쌹in kapea tai 
leve쌹

僅 Tien reunassa ei ole kaistamerkint쌹쌹
僅 Tiell쌹 on kaistanjakaja, kuten tietulli, 

jalkak쌹yt쌹v쌹, kivetys tms.
僅 Kun edell쌹 ajava auto on eritt쌹in lyhyt 

tai se peitt쌹쌹 kaistamerkinn쌹n (tai tien 
reunan)

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
rajoitteista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etuka-
mera) (jos varusteena)“ sivulla 6-39.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si aktiivista kaistavahtia:
僅 Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa tur-

vallisuudesta ja auton hallinnasta. 쉁l쌹 
luota pelk쌹st쌹쌹n t쌹h쌹n toimintoon ja 
aja varomattomasti.

僅 Aktiivisen kaistavahdin toiminta voi 
esty쌹 tai se saattaa toimia ep쌹asian-
mukaisesti tien kunnosta ja ymp쌹ris-
t쎨st쌹 riippuen Ole ajaessasi aina 
varovainen.
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (BCA)

僅 Katso lis쌹tietoja kohdasta ”Aktiivisen 
kaistavahdin rajoitukset”, jos kaistaa 
ei tunnisteta asianmukaisesti.

僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n aktiivisen 
kaistavahdin pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Jos ajonopeus on korkea, ohjauspy쎨-
r쌹쌹 ei ohjata. Kuljettajan on aina nou-
datettava nopeusrajoituksia 
k쌹ytt쌹ess쌹쌹n aktiivista kaistavahtia.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, aktiivisen kaistavahdin 
varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja 
varoitus쌹쌹nimerkki쌹 ei ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule aktiivisen kaistavahdin 
varoitus쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹rist쎨 on 
meluisa.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
ohjausta ei ehk쌹 avusteta oikein.

僅 Aktiivinen kaistavahti ei ehk쌹 toimi 15 
sekuntia auton k쌹ynnist쌹misen tai 
etukameran alustuksen j쌹lkeen.

僅 Aktiivinen kaistavahti ei ole toimin-
nassa, jos:
- Suuntavilkku tai h쌹t쌹vilkut ovat 

p쌹쌹ll쌹
- Autolla ei ajeta keskell쌹 kaistaa, kun 

toiminto kytket쌹쌹n p쌹쌹lle tai se kyt-
ket쌹쌹n juuri kaistan vaihtamisen 
j쌹lkeen

- Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) tai 
ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹 
(VSM) toimii

- Autolla ajetaan jyrkk쌹쌹n kaarteeseen
- Ajonopeus on alle 55km/h tai yli 

210 km/h
- Autolla tehd쌹쌹n 쌹killisi쌹 kaistan-

vaihtoja
- Autolla jarrutetaan 쌹killisesti

Kuolleen kulman t쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 (BCA) (jos 
varusteena)
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 on suunniteltu auttamaan kuljetta-
jan kuolleesta kulmasta l쌹hestyvien 
ajoneuvojen tunnistamisessa ja tarkkai-
lussa ja varoittamaan kuljettajaa mah-
dollisesta t쎨rm쌹yksest쌹 varoitusviestill쌹 
ja varoitus쌹쌹nimerkill쌹.
Lis쌹ksi jos kaistaa vaihdettaessa tai 
pys쌹k쎨intipaikalta poistuttaessa on t쎨r-
m쌹yksen riski, kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 voi auttaa 
v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jar-
ruja.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 auttaa kuljettajaa havaitsemaan 
kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon 
ja ilmoittaa siit쌹.

HUOMIO
Tunnistuset쌹isyys saattaa vaihdella riip-
puen ajonopeudestasi. Vaikka kuol-
leessa kulmassa olisi auto, toiminto ei 
ehk쌹 varoita sinua, jos ajat ohi suurella 
nopeudella.
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Ajaminen Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (BCA)

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 auttaa kuljettajaa havaitsemaan 
kuolleesta kulmasta nopeasti l쌹hesty-
v쌹n ajoneuvon ja ilmoittaa siit쌹.

HUOMIO
Varoituksen ajoitus saattaa vaihdella 
nopeasti l쌹hestyv쌹n auton nopeudesta 
riippuen.

Jos vaihdat kaistaa ja kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 arvioi, ett쌹 
tilanteessa on t쎨rm쌹ysriski kuolleesta 
kulmasta l쌹hestyv쌹n ajoneuvon kanssa, 
se auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen jarrut-
tamalla.

Jos poistut pys쌹k쎨intipaikasta eteenp쌹in 
ajaen ja kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹 arvioi, ett쌹 tilanteessa on 
t쎨rm쌹ysriski kuolleesta kulmasta l쌹hes-
tyv쌹n ajoneuvon kanssa, se voi auttaa 
v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen jarruttamalla.

Tunnistusanturi
Etukamera

Takakulmatutka

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Noudata seuraavia varotoimia, jotta tun-
nistusanturin suorituskyky pysyy mah-
dollisimman hyv쌹n쌹:
僅 쉁l쌹 koskaan pura takakulmatutkaa tai 

tutkakokonaisuutta taikka kohdista 
siihen iskuja.

僅 Jos takakulmatutkaan tai sen l쌹his-
t쎨lle kohdistuu isku, kuolleen kulman 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti, vaikka mittaristoon 
ei tulisikaan viesti쌹. Tarkastuta toi-
minto ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

僅 Jos takakulmatutkia on vaihdettu tai 
korjattu, tarkastuta auto ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (BCA)

僅 K쌹yt쌹 vain alkuper쌹isi쌹 varaosia kor-
jataksesi takapuskuria takakulma-
tutka asennuspaikan kohdalta.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 takakulmatutkan l쌹helle 
esimerkiksi rekisterikilven taustalevy쌹, 
tarroja tai puskurinsuojusta.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, jos puskuri on vaihdettu tai 
takakulmatutkan ymp쌹rist쎨 on vauri-
oitunut tai sit쌹 on maalattu.

僅 Jos autoon on kiinnitetty traileri tai 
per쌹vaunu tai muu varuste, se saattaa 
h쌹irit쌹 takakulmatutkan tai toiminnon 
toimintaa tai aiheuttaa toimimatto-
muuden.

Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n asetukset
Asetustoiminnot

Blind-spot safety (Kuolleen kul-
man turvallisuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Blind-spot safety (Kuolleen kulman 

turvallisuus)
2 Active Assist (Aktiivinen avustus)
3 Warning only (Vain varoitus)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Blind-spot safety (Kuol-
leen kulman turvallisuus) valitaksesi mit쌹 
toimintoja k쌹ytet쌹쌹n.
僅 Active Assist (Aktiivinen avustus): 

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 varoittaa kuljettajaa varoitus-
viestill쌹 ja varoitus쌹쌹nimerkill쌹 sek쌹 
ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos varus-
teena), mink쌹 lis쌹ksi jarrutusta avus-
tetaan t쎨rm쌹yksen riskitason 
mukaisesti.

僅 Warning only (Vain varoitus): Kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestill쌹, varoitus쌹쌹nimerkill쌹 
sek쌹 ohjauspy쎨r쌹n v쌹rin쌹ll쌹 (jos 
varusteena) t쎨rm쌹yksen riskitason 
mukaisesti. Jarrutusta ei avusteta.

僅 Off (pois p쌹쌹lt쌹): Kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 kytkey-
tyy pois p쌹쌹lt쌹.

A: Blind-Spot Safety System is Off 
(Kuolleen kulman turvallisuusj쌹rjes-
tem쌹 on pois p쌹쌹lt쌹)
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Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestel-
m쌹n ollessa pois p쌹쌹lt쌹, viesti Blind-
Spot Safety System is Off (Kuolleen 
kulman turvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹) tulee mittaristoon
Jos asetus muutetaan Off-tilasta tilaan 
Active Assist (Aktiivinen avustus) tai 
Warning only (Vain varoitus) ovipeilin 
varoitusvalo vilkkuu noin 3 sekunnin 
ajan.
Lis쌹ksi jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n, kun kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 on tilassa Active Assist (Aktiivinen 
avustus) tai Warning only (Vain varoi-
tus), ovipeilin varoitusvalo vilkkuu noin 3 
sekunnin ajan.

VAROITUS
僅 Jos Warning Only (Vain varoitus) on 

valittuna, jarrutusta ei avusteta.
僅 Jos Off (Pois k쌹yt쎨st쌹) on valittuna, 

kuljettajan tulee aina huomioida 
ymp쌹rist쎨 ja ajaa varovasti.

HUOMAUTUS
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 pysyy viimeisimm쌹ss쌹 
asetuksessa.

Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹n alkuper쌹ist쌹 varoituksen akti-
vointiaikaa.
Varoituksen ajoituksen valinta: Stan-
dard (Tavallinen) tai Late (My쎨h쌹inen).
僅 Standard (Tavallinen): K쌹yt쌹 normaa-

leissa ajo-olosuhteissa. Jos se tuntuu 
liian herk쌹lt쌹, aseta varoituksen ajoi-
tukseksi Late (my쎨h쌹inen).

僅 Late (my쎨h쌹inen): Varoituksen ajoitus 
on my쎨h쌹inen
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Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi kuolleen kulman t쎨rm쌹yk-
senestoj쌹rjestelm쌹n 쌹쌹nenvoimakkuu-
deksi High (Korkea), Medium 
(Keskim쌹쌹r쌹inen), Low (alhainen) tai Off 
(pois).
Kun varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus on 
kytketty pois p쌹쌹lt쌹, ohjauspy쎨r쌹n v쌹ri-
n쌹toiminto (jos varusteena) kytkeytyy 
kuitenkin p쌹쌹lle, jos se oli pois.
Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa avusta-
vien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoimakkuus 
saattaa muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajoituksen ja varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuuden asetukset kos-
kevat kaikkia kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹n toimintoja.

僅 Vaikka varoituksen ajoitukseksi on 
valittu Standard (Tavallinen), varoi-
tuksen aktivointi saattaa vaikuttaa 
my쎨h쌹iselt쌹, jos auto l쌹hestyy 
nopeasti.

僅 Valitse varoituksen ajoitukseksi Late 
(My쎨h쌹inen), kun liikenne on v쌹h쌹ist쌹 
ja ajonopeus on alhainen.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n toiminta
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 varoittaa ja ohjaa seuraavasti.
僅 Ajoneuvon havaitseminen
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 T쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹

Ajoneuvon havaitseminen

僅 Varoitusvalo  syttyy ulkotaustapeiliin, 
kun takana molemmilla kaistoilla 
havaitaan auto.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 toimii seuraavissa olosuhteissa.
僅 Ajonopeus: Yli 20 km/h
僅 Kuolleessa kulmassa olevan ajoneu-

von nopeus: Yli 10 km/h
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T쎨rm쌹ysvaroitus
T쎨rm쌹ysvaroitus toimii, kun suunta-
vilkku on kytketty kaistan vaihtamiseksi 
kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon 
suuntaan.
僅 Kuljettajaan varoitetaan t쎨rm쌹yk-

sest쌹 ovipeiliss쌹 vilkkuvalla varoitus-
valolla. Samaan aikaan kuuluu 
쌹쌹nimerkki ja ohjauspy쎨r쌹 v쌹risee (jos 
varusteena).

僅 Kun suuntavilkku sammutetaan tai 
siirryt pois kaistalta, t쎨rm쌹ysvaroitus 
poistetaan k쌹yt쎨st쌹 ja toiminto palaa 
ajoneuvon tunnistustilaan.

HUOMAUTUS
Jos asetusvalikosta on valittu Warning 
Only (Vain varoitus) t쎨rm쌹ysvaroitin toi-
mii, kun autosi l쌹hestyy kaistaa, jolla 
kuolleessa kulmassa oleva auto on 
havaittu.

VAROITUS
僅 Takakulmatutkan tunnistusalue m쌹쌹-

r쌹ytyy tien tavallisen leveyden 
mukaan, mink쌹 vuoksi kapeilla teill쌹 
toiminto saattaa tunnistaa toisilla kais-
toilla olevia autoja ja varoittaa sinua. 
Leve쌹ll쌹 tiell쌹 toiminto ei sen sijaan 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnista viereisell쌹 kais-
talla ajavaa autoa eik쌹 varoita sinua.

僅 Kun h쌹t쌹vilkut ovat p쌹쌹ll쌹, t쎨rm쌹ys-
varoitus suuntavilkulla ei ole toimin-
nassa.

HUOMAUTUS
僅 Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 

puolella, t쎨rm쌹ysvaroitus voidaan 
antaa, kun k쌹쌹nnyt vasemmalle. Jos 
kuljettajan istuin on oikealla puolella, 
t쎨rm쌹ysvaroitus voidaan antaa, kun 

k쌹쌹nnyt oikealle. Pid쌹 asianmukainen 
et쌹isyys kaistalla oleviin ajoneuvoihin.

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.

T쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (ajon 
aikana)

A: H쌹t쌹jarrutus
僅 Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 

ovipeilin vilkkuvalla varoitusvalolla ja 
mittariston varoitusviestill쌹. Samaan 
aikaan kuuluu 쌹쌹nimerkki ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee (jos varusteena). Se aut-
taa jarrutuksessa jotta v쌹ltett쌹isiin 
t쎨rm쌹ys kuolleessa kulmassa olevaan 
autoon.

僅 T쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 on k쌹y-
t쎨ss쌹 seuraavissa olosuhteissa.
- Ajonopeus: 60–200 km/h
- Molemmat ajokaistan kaistamer-

kinn쌹t tunnistetaan.

VAROITUS
僅 T쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 poiste-

taan k쌹yt쎨st쌹 seuraavissa tilanteissa:
- Autosi siirtyy tietyn matkan vierei-

selle kaistalle
- Autosi ei ole t쎨rm쌹ysriskiss쌹
- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n yht쌹kki쌹
- Jarrupoljinta painetaan
- T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu 

automaattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjes-
telm쌹 on toiminnassa

ONQ5041243L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 73  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Ajaminen

746

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (BCA)

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹n toiminnan tai kaistan vaih-
tamisen j쌹lkeen sinun on ajettava 
kaistan keskelle. Toiminto ei toimi, jos 
autolla ei ajeta kaistan keskell쌹.

T쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (liik-
keelle l쌹hdett쌹ess쌹)

A: H쌹t쌹jarrutus
僅 Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 

ovipeilin vilkkuvalla varoitusvalolla ja 
mittariston varoitusviestill쌹. Samaan 
aikaan kuuluu 쌹쌹nimerkki ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee (jos varusteena).

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 on toiminnassa, kun ajono-
peutesi on alle 3 km/h ja kuolleessa 
kulmassa olevan auton nopeus on yli 
5 km/h.

僅 H쌹t쌹jarrutusta avustetaan jotta v쌹ltet-
t쌹isiin t쎨rm쌹ys kuolleessa kulmassa 
olevaan autoon.

A: Drive carefully (Aja varovasti)
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutustilan-
teessa, mittaristoon tulee varoitusviesti. 
Turvallisuussyist쌹 kuljettajan tulee pai-
naa jarrupoljinta v쌹litt쎨m쌹sti ja tarkistaa 
ymp쌹rist쎨.

僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy auton pys쌹h-
tymisen j쌹lkeen noin 2 sekunnin 
kuluttua.

VAROITUS
Huomioi seuraavat varotoimet, kun k쌹y-
t쌹t kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹쌹:
僅 Muuta kuolleen kulma turvaj쌹rjestel-

m쌹n asetuksia turvallisuussyist쌹 vasta 
kun olet pys쌹k쎨inyt auton turvalliseen 
paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹n varoi-
tusviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja varoitu-
s쌹쌹nimerkki쌹 ei ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹n varoitu-
s쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹rist쎨 on meluisa.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi, jos kuljettaja 
painaa jarrua t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mi-
seksi.

僅 Kun kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹 on toiminnassa, toi-
minnon jarrujen ohjaus peruuntuu 
automaattisesti, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta voimakkaasti tai tekee 
ohjausliikkeen.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹n toiminnan aikana auto saat-
taa pys쌹hty쌹 쌹killisesti, jolloin 
matkustajat saattavat loukkaantua ja 
irralliset esineet saattavat siirty쌹. Kiin-
nit쌹 aina turvavy쎨 ja pid쌹 irralliset esi-
neet kiinnitettyin쌹.

僅 Vaikka kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹ss쌹 olisi vikaa, auton 
tavalliset jarrut toimivat normaalisti.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei toimi kaikissa tilanteissa 
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eik쌹 sill쌹 voida v쌹ltt쌹쌹 kaikkia t쎨r-
m쌹yksi쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 voi varoittaa kuljettajaa my쎨-
h쌹쌹n tai olla kokonaan varoittamatta 
riippuen tie- ja ajo-olosuhteista.

僅 Auton tulisi aina olla kuljettajan hallin-
nassa. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹n 
toimintaan. S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹t turvav쌹lit, 
jotta pystyt jarruttamaan ja pys쌹ytt쌹-
m쌹쌹n auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella tai pys쌹yt쌹 
auto aina kun se on tarpeen.

VAROITUS
Jarrujen ohjaus ei ehk쌹 toimi asianmu-
kaisesti ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) 
tilasta riippuen. Vain varoitus annetaan, 
jos:
僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) varoi-

tusvalo palaa
僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) akti-

voidaan eri tarkoituksessa

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨t 
ja rajoitukset
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Check Blind-Spot Safety system 
(Tarkista kuolleen kulman turvalli-
suusj쌹rjestelm쌹)
Kun kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen esto-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi asianmukaisesti, mit-
taristossa n쌹ytet쌹쌹n muutaman 
sekunnin ajan varoitusviesti ja yleisvaroi-
tusvalo ( ) syttyy. Tarkistuta kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

A: Check side view mirror warning 
light (Tarkista ovipeilin varoitusvalo)
Kun sivutaustapeilin varoitusvalo ei toimi 
asianmukaisesti varoitusviesti tulee mit-
taristoon muutaman sekunnin ajaksi ja 
yleisvaroitusvalo ( ) syttyy. Tarkistuta 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹

A: Blind-Spot Safety System is disa-
bled (Kuolleen kulman turvallisuusj쌹r-
jestem쌹 ei ole k쌹yt쎨ss쌹) Tutka on 
peitossa
Kun takapuskuri takakulmatutkan tai 
anturin l쌹hell쌹 on esimerkiksi lumen tai 
sadeveden peitossa tai autoon kiinnite-
t쌹쌹n traileria tai per쌹vaunua, se saattaa 
v쌹hent쌹쌹 tunnistustehoa ja hetkellisesti 
rajoittaa kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹n toimintaa tai est쌹쌹 sen 
toiminnan.
T쌹ss쌹 tapauksessa mittaristoon tulee 
varoitusviesti. Kyseess쌹 ei kuitenkaan 
ole toimintah쌹iri쎨.
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 toimii asianmukaisesti, kun viera-
sesineet tai per쌹vaunu tms. on poistettu 
ja auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen. Pid쌹 se 
aina puhtaana.
Jos kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen esto-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi normaalisti, kun 
auton takaosan kuorma, muu laitteisto 
tai vierasaine on poistettu, tarkistuta 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitus-

viesti쌹, kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukaisesti 
alueella (esim. aukiolla) jossa ei 
havaita mit쌹쌹n kohteita heti auton 
k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen tai jos tunnis-
tusanturi on lian peitossa heti auton 
k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen.

HUOMIO
Sammuta kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹, kun kiinnit쌹t tai irrotat 
esim. trailerin tai per쌹vaunun, jos haluat 
k쌹ytt쌹쌹 kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹쌹.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n rajoitukset
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 toimi normaalisti seuraa-
vissa olosuhteissa:
僅 Huonossa s쌹쌹ss쌹, kuten rankassa 

vesi- tai lumisateessa.
僅 Takakulmatutka on lumen, sadeve-

den, lian tms. peitossa.
僅 Takakulmatutkan ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨-

tila on korkea tai alhainen
僅 Takakulmatutka on ajoneuvon, pilarin, 

sein쌹n tms. peitt쌹m쌹.
僅 Ajetaan moottoritien sis쌹쌹ntuloram-

pilla tai tietullin kohdalla.
僅 Tien pinnassa (tai l쌹hist쎨ll쌹) on ep쌹n-

ormaaleja metallikomponentteja.
僅 Auton l쌹hell쌹 on kiinte쌹 kohde, kuten 

melueste, suojakaide, tienjakaja, tie-
sulku, katulamppu, liikennemerkki, 
tunneli, sein쌹 tms.

僅 Ajettaessa kapealla tiell쌹, jonka lai-
doilla on pitk쌹쌹 ruohoa tai puita

僅 Ajetaan aukealla alueella, jossa on 
hyvin v쌹h쌹n ajoneuvoja tai rakenteita 
(esim. aavikolla, niityll쌹, esikaupunki-
alueella jne.)

ONQ5041149L
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僅 Ajetaan m쌹r쌹ll쌹 pinnalla, kuten tiell쌹 
olevassa lammikossa

僅 Toinen auto ajaa eritt쌹in l쌹hell쌹 autosi 
takana tai se ohittaa sinun autosi 
hyvin l쌹helt쌹.

僅 Toisen auton ajonopeus on niin suuri, 
ett쌹 se ohittaa autosi nopeasti

僅 Autosi ohittaa toisen auton
僅 Autosi vaihtaa kaistaa
僅 Kun autosi on l쌹htenyt liikkeelle 

samaan aikaan kuin vieress쌹 oleva 
ajoneuvo ja on kiihdytt쌹nyt.

僅 Kun viereisell쌹 kaistalla oleva ajo-
neuvo siirtyy kauempana olevalle 
kaistalle tai kahden kaistan p쌹쌹ss쌹 
oleva ajoneuvo siirtyy viereiselle kais-
talle

僅 Takakulmatutkan viereen on asen-
nettu per쌹vaunu tai traileri.

僅 Puskurissa takakulmatutkan ymp쌹ris-
t쎨ss쌹 on esimerkiksi puskuritarra, 
py쎨r쌹teline tms.

僅 Puskuri on vaurioitunut takakulmatut-
kan ymp쌹rilt쌹 tai tutka on pois paikal-
taan

僅 Auton korkeus on noussut tai laskenut 
esimerkiksi raskaan kuorman tai v쌹쌹-
r쌹n rengaspaineen takia.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukaisesti tai 
se saattaa toimia odottamattomasti, kun 
seuraavia kohteita havaitaan:
僅 Havaitaan moottori- tai polkupy쎨r쌹
僅 Havaitaan esimerkiksi matala per쌹-

vaunu
僅 Havaitaan suurikokoinen ajoneuvo, 

esimerkiksi bussi tai kuorma-auto
僅 Havaitaan liikkuva kohde, kuten jalan-

kulkija, el쌹in, ostosk쌹rry tai rattaat.
僅 Havaitaan matala ajoneuvo kuten esi-

merkiksi urheiluauto

Jarrujen ohjaus ei ehk쌹 toimi seuraa-
vissa olosuhteissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

ep쌹tasaisella tiell쌹
僅 Ajetaan liukkaalla alustalla (jolla on 

lunta, lammikoita, j쌹쌹t쌹 tms.)
僅 Rengaspaine on alhainen tai rengas 

on vaurioitunut
僅 Jarruja on muutettu
僅 Autolla tehd쌹쌹n 쌹killisi쌹 kaistanvaih-

toja

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
rajoitteista kohdista “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39 ja “Aktiivinen kaistavahti (LKA)“ 
sivulla 6-63.

VAROITUS
僅 Ajettaessa mutkaisella tiell쌹

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, kun ajetaan kaartuvaa tiet쌹. 
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 tunnista viereisell쌹 
kaistalla olevaa autoa.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

ONQ5041034
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, kun ajetaan kaartuvaa tiet쌹. 
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 saattaa havaita ajoneuvon 
samalla kaistalla.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajaminen paikassa, jossa tiet yhdisty-
v쌹t tai jakautuvat

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukaisesti 
kun ajetaan tiell쌹, joka yhtyy tai jakau-
tuu. Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
estoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 tunnista vie-
reisell쌹 kaistalla olevaa autoa.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin kun tie yhtyy 
tai jakautuu.

僅 Ajettaessa m쌹kisell쌹 tiell쌹

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, kun ajetaan m쌹kisell쌹 tiet쌹. 
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 tunnista viereisell쌹 
kaistalla olevaa autoa tai se saattaa 
virheellisesti tunnistaa maan tai 
rakenteen.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Kaistat ovat eri korkeudella toisiinsa 
n쌹hden

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi oikein, jos kais-
tat ovat eri korkeudella toisiinsa 
n쌹hden. Kuolleen kulman t쎨rm쌹yk-
sen estoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoa tiell쌹, jolla kaistat ovat eri 
korkeuksilla.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

ONQ5041035
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VAROITUS
僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista 

autoa, muista kytke쌹 kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi normaalisti, jos 
voimakkaat s쌹hk쎨magneettiset aallot 
h쌹iritsev쌹t sit쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi noin 15 sekun-
tiin auton k쌹ynnist쌹misen tai 
etukameran tai takakulmatutkien 
alustamisen j쌹lkeen.

Turvallisen poistumisen varoi-
tus (jos varusteena)

Kun auto on pys쌹htynyt ja auton takana 
havaitaan l쌹hestyv쌹 ajoneuvo kun mat-
kustaja on avannut oven, turvallisen 
poistumisen varoitus varoittaa kuljetta-
jaa varoitusviestill쌹 ja varoitus쌹쌹nimer-
kill쌹 auttaakseen est쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen.

HUOMIO
Varoituksen ajoitus saattaa vaihdella 
l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeudesta riip-
puen.

Tunnistusanturi
Takakulmatutka

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Katso lis쌹tietoja takakulmatutkiin liitty-
vist쌹 varotoimista kohdasta “Kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
(BCA) (jos varusteena)“ sivulla 6-68.
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Turvallisen poistumisen varoituk-
sen asetukset
Asetustoiminnot

SEW (Safe Exit Warning) (Turval-
lisen poistumisen varoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Blind-spot safety (Kuolleen kulman 

turvallisuus)
2 Safe Exit Warning (Turvallisen pois-

tumisen varoitus)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Blind-spot 
safety (Kuolleen kulman turvallisuus)→  
SEW (Safe Exit Warning) (Turvallisen 
poistumisen varoitus) kytke쌹ksesi turval-
lisen poistumisen varoituksen p쌹쌹lle ja 
poista valinta sen kytkemiseksi pois.

VAROITUS
Kuljettajan pit쌹쌹 aina ottaa huomioon 
odottamattomien tilanteiden mahdolli-
suus. Jos SEW (Turvallisen poistumisen 
varoitus) ei ole valittuna, turvallisen pois-
tumisen varoitus ei voi varoittaa sinua.

HUOMAUTUS
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, tur-
vallisen poistumisen varoitus pysyy vii-
meisimm쌹ss쌹 asetuksessa.

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuudeksi High (Korkea), Medium (Kes-
kim쌹쌹r쌹inen), tai Low (alhainen) tai Off 
(pois).
Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) olisi valittuna, 
turvallisen poistumisen varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus ei ole mykistettyn쌹 
vaan 쌹쌹ni kuuluu hiljaisena Low.

ONQ5031378L
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HUOMAUTUS
Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa avusta-
vien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoimakkuus 
saattaa muuttua.

HUOMIO
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus vaikuttaa 
kaikkiin turvallisen poistumisen varoituk-
sen toimintoihin

Turvallisen poistumisen varoituk-
sen toiminta
Varoitus
Turvallisen poistumisen varoitus varoit-
taa seuraavissa tapauksissa.

T쎨rm쌹ysvaroitus autosta poistut-
taessa

A: Watch for traffic (Seruaa liiken-
nett쌹)
僅 Ovipeilin varoitusvalo vilkkuu ja mitta-

ristoon tulee varoitusviesti, mink쌹 
lis쌹ksi kuuluu varoitus쌹쌹nimerkki.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus 
varoittaa seuraavissa olosuhteissa:
- Ajonopeutesi on: alle 3 km/h

- Takaa l쌹hestyv쌹n ajoneuvon 
nopeus on: yli 6 km/h

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si turvallisen poistumisen varoitusta:
僅 Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 

vasta kun olet pys쌹k쎨inyt auton tur-
valliseen paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, turvallisen poistumisen 
varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja 
varoitus쌹쌹nimerkki쌹 ei ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule turvallisen poistumisen 
varoitus쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹rist쎨 on 
meluisa.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 
kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus voi 
varoittaa kuljettajaa my쎨h쌹쌹n ajo-olo-
suhteista riippuen. Tarkista aina auton 
ymp쌹rist쎨.

僅 Kuljettaja ja matkustajat ovat vas-
tuussa onnettomuuksista, joita varo-
maton autosta poistuminen 
mahdollisesti aiheuttaa. Tarkista aina 
auton ymp쌹rist쎨 ennen autosta pois-
tumista.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 
toimi, jos kuolleen kulman t쎨rm쌹yk-
sen estoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on vikaa:
- N쌹ytt쎨쎨n tulee kuolleen kulman 

t쎨rm쌹ysvaroittimen tai kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestel-
m쌹n varoitusviesti.

- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹n anturi tai anturin 
ymp쌹rist쎨 on likainen tai peitossa

ONQ5041079
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- Kuolleen kulman kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 ei 
varoita matkustajia tai varoittaa 
heit쌹 turhaan

HUOMAUTUS
僅 Kun auto on sammutettu, turvallisen 

poistumisen varoitus toimii noin 3 
minuutin ajan, mutta kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹 v쌹litt쎨m쌹sti, jos ovet lukitaan.

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.

Turvallisen poistumisen varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Turvallisen poistumisen varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨

A: Check Blind-Spot Safety system 
(Tarkista kuolleen kulman turvalli-
suusj쌹rjestelm쌹)
Kun turvallisen poistumisen varoitus ei 
toimi asianmukaisesti, mittaristossa n쌹y-
tet쌹쌹n varoitusviesti ja mittaristoon syt-
tyy yleisvaroitusvalo ( ). Tarkistuta 
turvallisen poistumisen varoitus ammat-
tihuoltoliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

A: Check side view mirror warning 
light (Tarkista ovipeilin varoitusvalo)
Kun ovipeilin varoitusvalo ei toimi asian-
mukaisesti, mittaristossa n쌹ytet쌹쌹n 
muutaman sekunnin ajan varoitusviesti 
ja yleisvaroitusvalo ( ) syttyy mittaris-
toon. Tarkistuta turvallisen poistumisen 
varoitus ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Turvallisen poistumisen varoitus 
pois k쌹yt쎨st쌹

A: Blind-Spot Safety System is disa-
bled (Kuolleen kulman turvallisuusj쌹r-
jestem쌹 ei ole k쌹yt쎨ss쌹) Tutka on 
peitossa
Kun takapuskuri takakulmatutkan tai 
anturin l쌹hell쌹 on esimerkiksi lumen tai 
sadeveden peitossa tai autoon kiinnite-
t쌹쌹n traileria tai per쌹vaunua, se saattaa 
v쌹hent쌹쌹 tunnistustehoa ja hetkellisesti 
rajoittaa turvallisen poistumisen varoi-
tuksen toimintaa tai est쌹쌹 sen toimin-
nan.
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Jos n쌹in k쌹y, mittaristoon tulee viesti 
Blind-Spot Safety system disabled. 
Radar blocked (Kuolleen kulman turval-
lisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka 
peitossa).
Turvallisen poistumisen varoitus toimii 
normaalisti, kun vierasesineet tai per쌹-
vaunu tms. on poistettu ja auto k쌹ynnis-
tet쌹쌹n uudelleen.
Jos turvallisen poistumisen varoitus ei 
toimi asianmukaisesti n쌹iden poistami-
sen j쌹lkeen, suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitus-

viesti쌹, turvallisen poistumisen varoi-
tus ei ehk쌹 toimi asianmukaisesti.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti alueella 
(esim. aukiolla) jossa ei havaita mit쌹쌹n 
kohteita heti auton k쌹ynnist쌹misen 
j쌹lkeen tai jos tunnistusanturi on lian 
peitossa heti auton k쌹ynnist쌹misen 
j쌹lkeen.

HUOMIO
Sammuta turvallisen poistumisen varoi-
tus kun kiinnit쌹t tai irrotat esim. trailerin 
tai per쌹vaunun, jos haluat k쌹ytt쌹쌹 tur-
vallisen poistumisen varoitusta.

Turvallisen poistumisen varoituk-
sen rajoitukset
Turvallisen poistumisen varoitus ei ehk쌹 
toimi normaalisti tai se saattaa toimia 
odottamattomasti seuraavissa tapauk-
sissa.
僅 Autosta poistutaan alueella, jossa on 

puita tai pitk쌹쌹 ruohikkoa

僅 Autosta poistutaan alueella, jolla tie on 
m쌹rk쌹

僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo liikkuu eritt쌹in 
nopeasti tai hitaasti

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja takakulmatutkiin liitty-
vist쌹 varotoimista kohdasta “Kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
(BCA) (jos varusteena)“ sivulla 6-68.

VAROITUS
僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 

ehk쌹 toimi normaalisti jos vahvat s쌹h-
k쎨magneettiset aallot h쌹iritsev쌹t sit쌹.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 
ehk쌹 toimi noin 3 sekuntiin auton 
k쌹ynnist쌹misen tai takakulmatutkien 
alustamisen j쌹lkeen.
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Manuaalinen nopeudenrajoitin 
(MSLA)

1 Nopeudenrajoittimen merkkivalo
2 Asetettu nopeus
Voit asettaa nopeudenrajoittimen p쌹쌹lle, 
mik쌹li et halua ylitt쌹쌹 tietty쌹 ajonope-
utta.
Kun asetettu nopeusraja ylitet쌹쌹n, toi-
minto antaa varoituksen (kuulet varoitu-
s쌹쌹nen ja asetettu nopeus vilkkuu), joka 
jatkuu, kunnes ajonopeus laskee alle 
asetetun nopeusrajan.

Manuaalisen nopeudenrajoitti-
men toiminta
Nopeusrajan asettaminen
1. Pid쌹 halutussa nopeudessa avusta-

vien j쌹rjestelmien ( ) painiketta pai-
nettuna.

Mittariston nopeudenrajoittimen 
merkkivalo ( ) syttyy.

2. Paina kytkint쌹 ”+” yl쎨s tai kytkint쌹 ”-” 
alas ja vapauta se halutussa nopeu-
dessa. Paina kytkint쌹 ”+” yl쎨sp쌹in tai 
kytkint쌹 ”-” alasp쌹in ja pid쌹 sit쌹 pai-
nettuna. Nopeus kasvaa tai v쌹henee 
ensin l쌹himp쌹쌹n kymmenen moniker-

taan ja kasvaa tai v쌹henee sitten 
10 km/h v쌹lein.

3. Asetettu nopeusraja (1) n쌹kyy mitta-
ristossa. Jos haluat ylitt쌹쌹 esiasetetun 
nopeusrajoituksen, paina kaasupoljin 
yli kitkapisteen aktivoidaksesi kick-
down-mekanismin.
Asetettu nopeusraja (1) vilkkuu n쌹y-
t쎨ll쌹 ja kuulet varoitus쌹쌹nen, kunnes 
ajonopeus laskee alle nopeusrajan.

HUOMAUTUS
Jos kaasupoljinta ei paineta kitkapisteen 
yli, ajonopeus pysyy nopeusrajan sis쌹ll쌹.
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Manuaalisen nopeudenrajoitti-
men kytkeminen hetkellisesti pois 
p쌹쌹lt쌹

Paina -kytkint쌹 poistaaksesi asetetun 
nopeusrajoituksen hetkellisesti k쌹y-
t쎨st쌹. Asetettu nopeusrajoitus poistuu 
mutta nopeudenrajoittimen merkkivalo 
( ) j쌹쌹 palamaan.

Manuaalisen nopeudenrajoitti-
men palauttaminen

Ota manuaalinen nopeudenrajoitin 
uudelleen k쌹ytt쎨쎨n toiminnon tauon j쌹l-
keen painamalla kytkint쌹 +, -, ( ).
Jos painat kytkint쌹 + yl쎨sp쌹in tai kyt-
kint쌹 - alasp쌹in, ajonopeudeksi asete-
taan mittaristossa oleva nopeus.
Jos painat ( )-kytkint쌹, ajonopeus palaa 
asetettuun nopeuteen.

Manuaalisen nopeudenrajoitti-
men kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹

Paina avustavien j쌹rjestelmien ( ) paini-
ketta kytke쌹ksesi manuaalisen nopeus-
rajoittimen pois p쌹쌹lt쌹. 
Nopeudenrajoittimen ( ) merkki-
valo sammuu.
Paina aina avustavien j쌹rjestelmien ( ) 
painiketta kytke쌹ksesi manuaalisen 
nopeudenrajoittimen pois p쌹쌹lt쌹, kun 
sit쌹 ei k쌹ytet쌹.

VAROITUS
Huomioi seuraavat varotoimet, kun k쌹y-
t쌹t manuaalista nopeudenrajoitinta:
僅 Ajonopeus pit쌹쌹 s쌹쌹t쌹쌹 k쌹ytt쎨maan 

nopeusrajoitusten mukaiseksi.
僅 Pid쌹 manuaalinen nopeudenrajoitin 

pois p쌹쌹lt쌹, kun sit쌹 ei k쌹ytet쌹, jotta et 
aseta nopeutta vahingossa. Tarkista, 
ett쌹 nopeudenrajoittimen merkkivalo 
( ) ei pala.

僅 Manuaalinen nopeudenrajoitin ei kor-
vaa asianmukaista ja turvallista ajota-
paa. On kuljettajan vastuulla ajaa aina 
varovasti ja huomioida odottamatto-
mien tilanteiden mahdollisuus. Tark-
kaile liikennetilannetta jatkuvasti.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

ONQ5041042_2

ONQ5041044_3

ONQ5041043

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 85  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Ajaminen

866

Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 (ISLA)

Liikennemerkkien tunnistus-
j쌹rjestelm쌹 (ISLA)
Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 
k쌹ytt쌹쌹 tunnistettujen liikennemerkkien 
ja navigointij쌹rjestelm쌹n tietoja ilmoit-
taakseen kuljettajalle nopeusrajoituk-
sista sek쌹 tiell쌹 olevista lis쌹merkeist쌹. 
T쌹m쌹n lis쌹ksi toiminto auttaa kuljetta-
jaa yll쌹pit쌹m쌹쌹n tiell쌹 edellytetyt nope-
usrajoitukset.

HUOMIO
僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-

telm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukaisesti, 
jos toimintoa k쌹ytet쌹쌹n ulkomailla.

僅 P쌹iv쌹t쌹 navigointij쌹rjestelm쌹 s쌹쌹nn쎨l-
lisesti, jotta liikennemerkkien tunnis-
tusj쌹rjestelm쌹 toimisi normaalisti.

Tunnistusanturi
Etukamera

Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
Katso lis쌹쌹 kamera-anturia koskevia 
ohjeita kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarrutus-
j쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 etukamera) 
(jos varusteena)“ sivulla 6-39.

Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹n asetukset

Nopeusrajoitus

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Speed limit (Nopeusrajoitus)
2 Speed limit assist (Nopeudenrajoitin)
3 Speed Limit Warning (Liikennemerk-

kien tunnistusj쌹rjestelm쌹)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Speed limit (Nopeusra-
joitus) valitaksesi mit쌹 toimintoja k쌹yte-
t쌹쌹n.
僅 Jos Speed limit Assist (Liikennemerk-

kien tunnistusj쌹rjestelm쌹) on valit-
tuna, liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹 ilmoittaa nopeusrajoitukset 
ja lis쌹merkit kuljettajalle. Lis쌹ksi liiken-
nemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 pyy-
t쌹쌹 kuljettajaa vaihtamaan manuaali-
sen nopeudenrajoittimen tai 
mukautuvan vakionopeudens쌹쌹ti-
men (jos varusteena) asetusnopeutta 
nopeusrajoituksen noudattamisen 
helpottamiseksi.

ONQ5EP051040L

ONQ5EP051108L

ONQ5EP051099L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 86  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



87

6

6

Ajaminen Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 (ISLA)

僅 Jos Speed limit warning (Liikenne-
merkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹) on 
valittuna, liikennemerkkien tunnistus-
j쌹rjestelm쌹 ilmoittaa nopeusrajoituk-
set ja lis쌹merkit kuljettajalle. Lis쌹ksi 
liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 varoittaa kuljettajaa, kun ajono-
peus ylitt쌹쌹 nopeusrajoituksen. 
Manuaalisen nopeudenrajoittimen tai 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
(jos varusteena) asetusnopeutta ei 
s쌹쌹det쌹 automaattisesti. Kuljettajan 
on s쌹쌹dett쌹v쌹 nopeutta manuaali-
sesti.

僅 Jos Off (pois p쌹쌹lt쌹) valitaan, liikenne-
merkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 kytkey-
tyy pois p쌹쌹lt쌹.

Speed limit offset (Nopeusrajoi-
tuksen poikkeama)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Speed limit (Nopeusrajoitus)
2 Speed limit offset (Nopeusrajoituk-

sen poikkeama) (km/h)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹 ja valitaan Driver 
assistance (Kuljettajaa avustavat j쌹rjes-
telm쌹t) → Speed limit (Nopeusrajoitus) 
→ Speed limit offset (Nopeusrajoituk-

sen poikkeama), nopeusrajoituksen 
poikkeamaa voidaan muuttaa. Nopeu-
denrajoitin ja liikennemerkkien tunnis-
tusj쌹rjestelm쌹 toimivat soveltaen 
nopeusrajoituksen poikkeamaa tunnis-
tettuun nopeusrajoitukseen.

VAROITUS
僅 Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 

vasta kun olet pys쌹k쎨inyt auton tur-
valliseen paikkaan.

僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 toimii lis쌹ten poikkeaman nope-
usrajoitukseen. Jos haluat muuttaa 
asetusnopeutta nopeusrajoituksen 
mukaan, aseta poikkeamaksi 0.

僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 varoittaa kuljettajaa, kun ajono-
peus ylitt쌹쌹 nopeusrajoituksen, johon 
on lis쌹tty asetettu poikkeama. Jos 
haluat, ett쌹 liikennemerkkien tunnis-
tusj쌹rjestelm쌹 varoittaa sinua v쌹litt쎨-
m쌹sti, kun ajonopeus ylitt쌹쌹 
nopeusrajoituksen, aseta poikkea-
man arvoksi 0.

Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹n toiminta
Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 
varoittaa kuljettajaa ja ohjaa autoa toi-
mintojen ”Displaying speed limit (Asete-
tun nopeuden n쌹ytt쌹minen)”, ”Warning 
overspeed” (Ylinopeudesta varoittami-
nen ja ”Changing set speed” (Asetusno-
peuden muuttaminen) avulla.

ONQ5051109L
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HUOMAUTUS
Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹n 
varoitukset ja ohjaus on kuvailtu sen 
mukaan, ett쌹 poikkeaman arvoksi on 
asetettu 0. Katso lis쌹tietoja poikkeaman 
asettamisesta kohdasta “Liikennemerk-
kien tunnistusj쌹rjestelm쌹n asetukset“ 
sivulla 6-86.

Nopeusrajoituksen n쌹ytt쌹minen

Nopeusrajoitustiedot n쌹ytet쌹쌹n mittaris-
tossa.

HUOMAUTUS
僅 Jos tien nopeusrajoitusta ei voida tun-

nistaa, n쌹yt쎨lle tulee ”---”. Katso lis쌹-
tietoja vaikeasti tunnistettavista 
liikennemerkeist쌹 kohdasta ”Liikenne-
merkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹n rajoi-
tukset”.

僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 antaa muitakin liikennemerkki-
tietoja nopeusrajoituksen lis쌹ksi. 
Liikennemerkkien lis쌹merkit saatta-
vat vaihdella maasta riippuen.

僅 Nopeusrajoituksen tai ohituskielto-
merkin alla olevat lis쌹merkit koskevat 
olosuhteita, joissa n쌹it쌹 merkkej쌹 on 
noudatettava. Jos lis쌹merkkej쌹 ei tun-
nisteta, ne n쌹ytet쌹쌹n tyhj쌹n쌹.

Ylinopeudesta varoittaminen

Kun ajetaan n쌹ytetty쌹 nopeusrajoitusta 
suuremmalla nopeudella, punainen 
nopeudenrajoittimen merkkivalo vilkkuu.

Asetetun nopeuden muuttaminen

Jos tien nopeusrajoitus muuttuu 
manuaalisen nopeudenrajoittimen tai 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen (jos 
varusteena) toiminnan aikana, kuljetta-
jalle ilmoitetaan nopeuden muutostar-
peesta yl쎨s- tai alasp쌹in osoittavalla 
nuolella. T쌹ll쎨in kuljettaja voi muuttaa 
asetettua nopeutta nopeusrajoituksen 
mukaisesti k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ohjauspy쎨r쌹n 
kytkint쌹 + tai -.

ONQ5EP041244L
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ONQ5EP041153L

ONQ5EP041154L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 88  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



89

6

6

Ajaminen Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 (ISLA)

VAROITUS
僅 Jos poikkeaman arvoksi on asetettu 

yli 0, asetettu nopeus vaihtuu tien 
nopeusrajoitusta suuremmaksi. Jos 
haluat ajaa nopeusrajoitusta hitaam-
min, aseta poikkeaman arvoksi alle 0 
tai k쌹yt쌹 ohjauspy쎨r쌹n kytkint쌹 ”-” 
asetetun nopeuden alentamiseksi.

僅 Vaikka asetettu nopeus on muutettu 
tien nopeusrajoituksen mukaisesti, 
autolla voidaan edelleen ylitt쌹쌹 nope-
usrajoitus. Hidasta ajonopeutta tarvit-
taessa painamalla jarrupoljinta.

僅 Jos tien nopeusrajoitus on alle 30 km/
h, asetetun nopeuden vaihtotoiminto 
ei toimi.

僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 k쌹ytt쌹쌹 toiminnassaan kuljetta-
jan mittaristoon asettamaa nopeuden 
yksikk쎨쌹. Jos nopeuden yksikk쎨 on 
asetettu toiseksi kuin mik쌹 ajomaassa 
on k쌹yt쎨ss쌹, liikennemerkkien tunnis-
tusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmu-
kaisesti.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja manuaalisen nopeu-

denrajoittimen toiminnasta kohdasta 
“Manuaalinen nopeudenrajoitin 
(MSLA)“ sivulla 6-84.

僅 Katso lis쌹tietoja mukautuvan vakiono-
peuss쌹쌹timen toiminnasta kohdasta 
“Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din 
(SCC) (jos varusteena)“ sivulla 6-99.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 ja rajoi-
tukset
Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Check Speed Limit system (Tarkista 
tunnistusj쌹rjestelm쌹)
Kun liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 ei toimi asianmukaisesti, mittaris-
tossa n쌹ytet쌹쌹n muutaman sekunnin 
ajan varoitusviesti ja yleisvaroitusvalo 
( ) syttyy mittaristoon. Jos n쌹in tapah-
tuu, suosittelemme toiminnon tarkistut-
tamista valtuutetussa Kia-huollossa/
yhteisty쎨kumppanilla.

Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹

A: Speed limit system disabled (Tun-
nistusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹). 
Camera obscured (kamera peitossa)
Jos tuulilasi, jossa  etukamera sijaitsee, 
on lian, lumen tai sadeveden peitossa, 
tunnistusteho saattaa hetkellisesti alen-
tua ja liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 voi hetkellisesti toimia rajoitetusti 
tai poistua k쌹yt쎨st쌹.

OCV051150L
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T쌹ss쌹 tapauksessa mittaristoon tulee 
varoitusviesti. Toiminto toimii asianmu-
kaisesti, kun lumi, sadevesi tai lika on 
poistettu.
Jos liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 ei toimi normaalisti n쌹iden poista-
misen j쌹lkeen, suosittelemme toiminnon 
tarkistamista Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitusvies-
ti쌹 tai varoitusvaloa, liikennemerkkien 
tunnistusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti.

Liikennemerkkien tunnistusj쌹r-
jestelm쌹n rajoitukset
Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi normaalisti tai saattaa toimia 
odottamattomasti seuraavissa olosuh-
teissa:
僅 Liikennemerkki on likainen tai sit쌹 on 

mahdoton tunnistaa
- Liikennemerkki쌹 on vaikea n쌹hd쌹 

huonon s쌹쌹n, kuten vesi- tai 
lumisateen taikka sumun vuoksi.

- Liikennemerkki ei ole selke쌹 tai se 
on vaurioitunut

- Liikennemerkki on osittain l쌹hell쌹 
olevien kohteiden tai varjon pei-
tossa

僅 Havaitaan liikennemerkki l쌹hell쌹 tiet쌹, 
jolla ajat.

僅 Liikennemerkit eiv쌹t ole standardien 
mukaisia
- Liikennemerkin teksti tai kuva on 

tavallisesta poikkeava
- Liikennemerkki on asennettu p쌹쌹-

tien ja poistumistien v쌹liin tai erka-
nevien teiden v쌹liin

- L쌹hell쌹 tulo- tai poistumistiet쌹 ole-
vassa liikennemerkiss쌹 ei ole ehdol-
lista liikennemerkki쌹

- Merkki on kiinnitetty toiseen ajo-
neuvoon.

僅 Auton ja liikennemerkin v쌹linen et쌹i-
syys on liian pitk쌹

僅 Liikennemerkiss쌹 on valot
僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-

telm쌹 tunnistaa tiekyltin tai muun 
merkin numerot nopeusrajoitukseksi

僅 Tien alimman nopeusrajoituksen 
merkki tunnistetaan v쌹쌹rin

僅 Useita merkkej쌹 on vierekk쌹in
僅 Valoisuus muuttuu 쌹killisesti esim. 

ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 pois tai 
ajettaessa sillan alta

僅 Ajovaloja ei k쌹ytet쌹 tai ajovalojen kirk-
kaus on heikko pime쌹ll쌹 tai tunnelissa 
ajettaessa.

僅 Liikennemerkkej쌹 on vaikea tunnistaa 
heijastuvan auringonvalon, katuvalo-
jen tai vastaantulevien autojen valojen 
vuoksi

僅 Navigointitiedoissa tai GPS-tiedoissa 
on virheit쌹.

僅 Kuljettaja ei noudata navigoinnin 
ohjeita.

僅 Kuljettaja ajaa uudella tiell쌹, jota ei 
viel쌹 ole navigointij쌹rjestelm쌹ss쌹.

僅 Auringonvalo h쌹ik쌹isee etukameran 
n쌹k쎨kent쌹n

僅 Ajetaan tiell쌹, jossa on jyrkk쌹 kaarre 
tai joka kaartuu jatkuvasti

僅 Ajetaan hidastet쎨yssyjen yli tai aje-
taan jyrk쌹ss쌹 m쌹ess쌹 yl쎨s ja alas tai 
vasemmalta oikealle

僅 Ajoneuvo t쌹risee voimakkaasti
僅 Navigoinnin karttatiedoissa tai GPS-

tiedoissa on virhe
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VAROITUS
僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-

telm쌹 on kuljettajaa avustava j쌹rjes-
telm쌹, joka auttaa nopeusrajoituksen 
noudattamisessa, eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
n쌹yt쌹 oikeaa nopeusrajoitusta tai 
s쌹쌹d쌹 ajonopeutta asianmukaisesti.

僅 Nopeusrajoitusten mukainen ajami-
nen on aina kuljettajan vastuulla.

僅 Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 toimi 15 sekuntia auton 
k쌹ynnist쌹misen tai etukameran alus-
tuksen j쌹lkeen.

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
rajoitteista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.

Kuljettajan vireystilan valvon-
taj쌹rjestelm쌹 (DAW)

Perustoiminto
Kuljettajan vireystilan valvontaj쌹rjes-
telm쌹 auttaa m쌹쌹ritt쌹m쌹쌹n kuljettajan 
vireystason analysoimalla ajotapaa, ajo-
aikaa jne. ajon aikana. Kuljettajan vireys-
tilan valvonta suosittelee taukoa, kun 
kuljettajan vireystaso alittaa tietyn tason.

Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹h-
t쎨varoitus
Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹ht쎨varoi-
tus ilmoittaa kuljettajalle, kun edell쌹 
havaittu auto l쌹htee liikkeelle.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etukameran avulla tunnistetaan ajolinjat 
ja edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹ht쎨 
autolla ajettaessa.
Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
Pid쌹 etukamera aina hyv쌹ss쌹 kunnossa, 
jotta kuljettajan vireystilan valvonta toi-
misi mahdollisimman hyvin.
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.

ONQ5EP051040L
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Kuljettajan vireystilan valvonta-
toiminnon asetukset

DAW (Kuljettajan vireystilan val-
vonta)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Driver Attention Warning (Kuljetta-

jan vireystilan valvonta)
2 Inattentive driving warning (Ep쌹tar-

kan ajon varoitus)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → DAW (Driver Attention 
Warning) (Kuljettajan vireystilan val-
vonta) valitaksesi mit쌹 toimintoja k쌹yte-
t쌹쌹n.
僅 Inattentive Driving Warning (Ep쌹tar-

kan ajon varoitus): Kuljettajan vireysti-
lan valvonta ilmoittaa kuljettajalle 
h쌹nen vireystilastaan ja suosittelee 
tauon pit쌹mist쌹, kun vireystaso alittaa 
tietyn tason.

HUOMAUTUS
Aina kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, ep쌹tarkan 
ajon varoitus kytkeytyy p쌹쌹lle. (Euroo-
passa)

Leading Vehicle Departure Alert 
(Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹h-
t쎨varoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Driver Attention Warning (Kuljetta-

jan vireystilan valvonta)
2 Leading Vehicle Departure Alert 

(Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹ht쎨va-
roitus)

Leading Vehicle Departure Alert (Edell쌹 
olevan auton liikkeellel쌹ht쎨varoitus): 
T쌹m쌹 toiminto ilmoittaa kuljettajalle, kun 
edell쌹 oleva auto l쌹htee liikkeelle.

ONQ5EP051111L
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Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
kuljettajan vireystilan valvontaj쌹rjestel-
m쌹n alkuper쌹ist쌹 varoituksen aktivointi-
aikaa.
僅 Standard (Tavallinen): K쌹yt쌹 normaa-

lissa ajoymp쌹rist쎨ss쌹. Jos Kuljettajan 
vireystilan valvonta on liian herkk쌹, 
aseta varoituksen ajoitukseksi Late 
(my쎨h쌹inen).

僅 Late (my쎨h쌹inen): Varoituksen ajoitus 
on my쎨h쌹inen

HUOMAUTUS
僅 Jos muutat varoituksen ajoitusta, 

auton muiden kuljettajaa avustavien 
j쌹rjestelmien varoitusten ajoitus saat-
taa muuttua.

僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, kul-
jettajan varoituksen ajoitus pysyy vii-
meisimm쌹ss쌹 asetuksessa.

Kuljettajan vireystilan valvonnan 
toiminta
Perustoiminto
Kuljettajan vireystilan valvonnan perus-
toimintoihin kuuluvat:
僅 Vireystaso
僅 Harkitse tauon pit쌹mist쌹

Attention level, Vireystaso
Toiminto on pois p쌹쌹lt쌹

1 Kuljettajan vireystilan valvonta.
2 J쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹

Valmiustila / pois k쌹yt쎨st쌹

1 Kuljettajan vireystilan valvonta.
2 Valmiustila
3 Viimeisin tauko
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Huolellinen ajotapa

1 Vireystaso
2 Korkea
3 Viimeisin tauko

Ep쌹tarkka ajotapa

1 Vireystaso
2 Alhainen
3 Viimeisin tauko
Kuljettajan vireystila esitet쌹쌹n n쌹yt쎨ss쌹 
asteikolla 1–5. Pienempi arvo tarkoittaa 
heikompaa vireystilaa. Arvo pienenee, 
jos kuljettaja ei pid쌹 taukoa tietyn ajan 
kuluessa.
Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW) 
toimii seuraavissa olosuhteissa:
僅 Ajonopeus: Noin 0–210 km/h.
Kun asetusvalikosta valitaan Inatten-
tive Driving Warning (Ep쌹tarkan ajon 
varoitus), n쌹yt쎨lle tulee teksti System 
Off (J쌹rjestelm쌹 poiskytketty).
Kun nopeus ei ole toiminta-alueella, 
n쌹ytt쎨쎨n tulee teksti Standby (Valmius-
tila).

Tauon pit쌹minen

A: Harkitse tauon pit쌹mist쌹
Varoitusviesti tulee mittaristoon ja varoi-
tusmerkki쌹쌹ni ilmoittaa kuljettajalle, ett쌹 
h쌹nen kannattaa pit쌹쌹 tauko, kun vire-
ystaso on laskenut alle 1:n.
Kuljettajan vireystilan valvonta ei ehdota 
taukoa, kun kokonaisajoaika on alle 10 
minuuttia tai viimeisimm쌹st쌹 taukoeh-
dotuksesta ei ole kulunut 10 minuuttia.

VAROITUS
Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 vasta 
kun olet pys쌹k쎨inyt auton turvalliseen 
paikkaan.

HUOMIO
僅 Kuljettajan vireystilan valvonta voi 

ehdottaa tauon pit쌹mist쌹 kuljettajan 
ajotavasta riippuen, vaikka h쌹n ei tun-
tisi v쌹symyst쌹.

僅 Kuljettajan vireystilan valvonta on kul-
jettajaa avustava toiminto, eik쌹 v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 pysty m쌹쌹rittelem쌹쌹n, onko 
kuljettajan vireystila alentunut.

僅 V쌹syneen kuljettajan on pidett쌹v쌹 
tauko turvallisessa paikassa, vaikka 
kuljettajan vireystilan valvontatoi-
minto ei ehdota sit쌹.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja mittariston asetuk-

sista kohdasta “Mittaristo“ sivulla 5-
48.
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僅 Kuljettajan vireystilan valvonta nollaa 
viimeisimm쌹n taukoajan arvoon 0:00 
seuraavissa tilanteissa.
- Auto sammutetaan
- Kuljettaja avaa turvavy쎨n ja kuljet-

tajan oven.
- Kun auto on pys쌹htynyt yli 10 

minuutin ajaksi.

Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹h-
t쎨varoitus

A: Leading vehicle is driving away 
(Edell쌹 oleva auto l쌹htee liikkeelle)
Kun edell쌹 havaittu auto l쌹htee liikkeelle, 
auton liikkeellel쌹ht쎨varoitus ilmoittaa 
t쌹st쌹 kuljettajalle n쌹ytt쌹m쌹ll쌹 mittaris-
tossa varoitusviestin ja antamalla varoi-
tus쌹쌹nimerkin.

VAROITUS
僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-

viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, edell쌹 olevan auton 
liikkeellel쌹ht쎨varoituksen varoitus-
viesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja varoitus쌹쌹ni-
merkki쌹 ei ehk쌹 anneta.

僅 Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa tur-
vallisuudesta ja auton hallinnasta.

HUOMIO
僅 Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹ht쎨va-

roitus on kuljettajaa avustava toi-
minto, eik쌹 v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 pysty 
varoittamaan kuljettajaa aina, kun 
edell쌹 oleva auto l쌹htee liikkeelle.

僅 Tarkista aina tieolosuhteet ja auton 
edess쌹 mahdollisesti olevat esteet 
ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Kuljettajan vireystilan valvonta-
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
Kuljettajan vireystilan valvonta-
toiminnon toimintah쌹iri쎨

A: Check Driver Attention Warning 
(DAW) system (Tarkista kuljettajan 
vireystilan valvontaj쌹rjestelm쌹)
Kun kuljettajan vireystilan valvonta ei 
toimi asianmukaisesti, varoitusviesti 
tulee n쌹ytt쎨쎨n ja mittariston varoitusva-
lot ( ) syttyv쌹t. Tarkastuta kuljettajan 
vireystilan valvontaj쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

ONQ5041162L

ONQ5041163L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 95  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Ajaminen

966

Kuljettajan vireystilan valvontaj쌹rjestelm쌹 (DAW)

Kuljettajan vireystilan valvonnan 
rajoitukset
Kuljettajan vireystilan valvonta ei ehk쌹 
toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
僅 Autolla ajetaan 쌹killisi쌹 kiihdytyksi쌹 

tehden
僅 Autolla ylitet쌹쌹n tarkoituksella usein 

kaistaviivoja
僅 Autoa ohjaa jokin kuljettajaa avus-

tava j쌹rjestelm쌹, kuten aktiivinen kais-
tavahti

Edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹h-
t쎨varoitus
僅 Kun auto k쌹쌹ntyy eteen

[A]: Oma autosi, [B]: Edell쌹 oleva auto
Jos oman autosi eteen, edell쌹 olevan 
auton liikkeellel쌹ht쎨varoitus ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti.

僅 Kun edell쌹 oleva auto tekee 쌹killisen 
ohjausliikkeen

[A]: Oma autosi, [B]: Edell쌹 oleva auto

Jos edell쌹 oleva auto k쌹쌹ntyy 
nopeasti, esimerkiksi k쌹쌹ntyen 
oikealle tai vasemmalle tai tekem쌹ll쌹 
U-k쌹쌹nn쎨ksen tms., edell쌹 olevan 
auton liikkeellel쌹ht쎨varoitus ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti.

僅 Kun edell쌹 oleva auto l쌹htee 쌹killisesti 
liikkeelle

Jos edell쌹 oleva auto l쌹htee 쌹killisesti 
liikkeelle, edell쌹 olevan auton liikkeel-
lel쌹ht쎨varoitus ei ehk쌹 toimi asianmu-
kaisesti.

僅 Kun oman autosi ja edell쌹 olevan 
auton v쌹liss쌹 on jalankulkija tai polku-
py쎨r쌹

Jos autosi ja edell쌹 olevan auton 
v쌹liss쌹 on jalankulkijoita tai py쎨r쌹ili-
j쎨it쌹, edell쌹 olevan auton liikkeellel쌹h-
t쎨varoitus ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti.
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僅 Ajetaan parkkipaikalla

Jos eteen pys쌹k쎨ity auto l쌹htee liik-
keelle poisp쌹in sinusta, edell쌹 olevan 
auton liikkeellel쌹ht쎨varoitus saattaa 
varoittaa sinua siit쌹, ett쌹 pys쌹k쎨ity 
auto l쌹htee liikkeelle.

僅 Kun ajetaan tietulliin tai risteykseen 
tms.

Jos ajat tietulliin tai risteykseen, jossa 
on runsaasti autoja tai ajat paikassa, 
jossa kaistat yhtyv쌹t tai jakautuvat 
usein, edell쌹 olevan auton liikkeel-
lel쌹ht쎨varoitus ei ehk쌹 toimi asianmu-
kaisesti.

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
rajoitteista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.

Kuolleen kulman n쌹kym쌹 
(BVM) (jos varusteena)

Vasen puoli

Oikea puoli

Kuolleen kulman n쌹kym쌹 esitt쌹쌹 turvalli-
sempaa kaistanvaihtoa varten auton 
takana kuolleessa kulmassa olevan 
alueen mittaristossa, kun suuntavilkku 
on kytkettyn쌹.

Tunnistusanturi
SVM-j쌹rjestelm쌹n sivukamera

(kamera sijaitsee peilin alaosassa)
Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.
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Kuolleen kulman n쌹kym쌹n ase-
tukset
Blind-Spot View (Kuolleen kul-
man n쌹kym쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Blind-spot 
safety (Kuolleen kulman turvallisuus) → 
Blind-Spot View (Kuolleen kulman 
n쌹kym쌹) kytke쌹ksesi kuolleen kulman 
n쌹kym쌹n p쌹쌹lle ja poista valinta sen kyt-
kemiseksi pois.

Kuolleen kulman n쌹kym쌹n toi-
minta
Suuntavilkkuvipu

Kuolleen kulman n쌹kym쌹 kytkeytyy 
p쌹쌹lle ja pois, kun suuntavilkut kytke-
t쌹쌹n p쌹쌹lle ja pois.

Kuolleen kulman kamera

Toimintaedellytykset
僅 Kun vasen tai oikea suuntavilkku kyt-

keytyy p쌹쌹lle, mittariston kuva syttyy.

Sammuttamisen edellytykset
Kuolleen kulman kamera kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista olosuh-
teista t쌹yttyy:
僅 Suuntavilkku kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Kun h쌹t쌹vilkut ovat p쌹쌹ll쌹.
僅 Kun mittaristossa n쌹ytet쌹쌹n toinen 

t쌹rke쌹 varoitus.

Kuolleen kulman n쌹kym쌹n toi-
mintah쌹iri쎨
Kun kuolleen kulman n쌹kym쌹 -toiminto 
ei toimi asianmukaisesti, mittariston 
n쌹ytt쎨 vilkkuu tai kameran kuva ei n쌹y 
normaalisti, tarkistuta kuolleen kulman 
n쌹kym쌹 ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Mittaristossa esitetty et쌹isyys saattaa 

poiketa todellisesta et쌹isyydest쌹 koh-
teeseen. Muista turvallisuussyist쌹 tar-
kistaa auton ymp쌹rist쎨 suoraan itse.

僅 Jos kameran linssi on lian peitossa, 
kuolleen kulman n쌹kym쌹 ei ehk쌹 
toimi normaalisti.
Pid쌹 kameran linssi aina puhtaana.
쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 kemiallisia liuot-
timia, kuten voimakkaita puhdistus-
nesteit쌹 (bensiini쌹, asetonia jne.). Se 
voi vaurioittaa kameran linssi쌹.
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Mukautuva vakionopeuden-
s쌹쌹din (SCC) (jos varusteena)
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on suun-
niteltu tunnistamaan edell쌹 ajava ajo-
neuvo ja auttamaan halutun nopeuden 
ja turvaet쌹isyyden pit쌹misess쌹.

Ohitusavustin
Kun mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on 
toiminnassa ja toiminto p쌹쌹ttelee, ett쌹 
kuljettaja haluaa ohittaa edell쌹 olevan 
auton, kiihdytyst쌹 avustetaan.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etututka

Etukameraa ja etututkaa k쌹ytet쌹쌹n tun-
nistusantureina edess쌹 olevien autojen 
tunnistamiseen.
Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
僅 Pid쌹 etukamera ja etututka aina 

hyv쌹ss쌹 kunnossa, jotta mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din toimisi mahdolli-
simman hyvin.

僅 Katso lis쌹tietoja etukameraan ja etu-
tutkaan liittyvist쌹 varotoimenpiteist쌹 
kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroittimella 
varustettu automaattinen h쌹t쌹jarru-
tusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistettyn쌹 
tutka-anturiin) (jos varusteena)“ 
sivulla 6-50.

Mukautuvan vakionopeudens쌹쌹-
timen asetukset
Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men kytkeminen p쌹쌹lle

Kytke toiminto p쌹쌹lle painamalla 
vakionopeuss쌹쌹timen ( ) painiketta. 
Nopeudeksi asetetaan mittariston 
t쌹m쌹nhetkinen nopeus.
僅 Jos edell쌹 ei ole ajoneuvoa, asetettu 

nopeus yll쌹pidet쌹쌹n.
僅 Jos edess쌹si on ajoneuvo, ajonope-

utta voidaan muuttaa, jotta et쌹isyys 
edell쌹 kulkevaan ajoneuvoon s쌹ilyy. 
Jos edell쌹 oleva ajoneuvo kiihdytt쌹쌹 
asetettuun nopeuteen ja jatkaa tasai-
sella nopeudella.

HUOMAUTUS
僅 Jos ajonopeutesi on 0–30 km/h, kun 

painat avustavien j쌹rjestelmien ( ) 
painiketta, nopeudeksi asetetaan 
30 km/h.

僅 Jos kuljettaja vaihtaa pienemm쌹lle 
vaihteelle, ajonopeus ei ehk쌹 saavuta 
asetettua nopeutta.
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Ajoneuvojen v쌹lisen et쌹isyyden 
asettaminen

Joka kerta kun painiketta painetaan, ajo-
neuvojen v쌹linen et쌹isyys muuttuu seu-
raavasti:

HUOMAUTUS
僅 Jos ajonopeus on 90 km/h, et쌹isyys 

edell쌹 kulkevaan ajoneuvoon on:
- Et쌹isyys 4 - noin 52,5 m
- Et쌹isyys 3 - noin 40 m
- Et쌹isyys 2 - noin 32,5 m
- Et쌹isyys 1 - noin 25 m

僅 Et쌹isyydeksi asetetaan viimeisin ase-
tettu nopeus, kun auto k쌹ynnistettiin 
uudelleen tai kun mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din poistettiin tilap쌹i-
sesti k쌹yt쎨st쌹.

Asetetun nopeuden lis쌹쌹minen

Paina + kytkint쌹 yl쎨s ja vapauta se v쌹lit-
t쎨m쌹sti. Asetettu nopeus kasvaa 1 km/h 
aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.
僅 Paina + kytkint쌹 yl쎨s ja pid쌹 se painet-

tuna. Asetettu nopeus kasvaa 10 km/h 

aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.

僅 Voit asettaa nopeudeksi korkeintaan 
180 km/h.

VAROITUS
Tarkista aina ajo-olosuhteet ennen + -
kytkimen k쌹ytt쎨쌹. Ajonopeus saattaa 
nousta nopeasti kun ty쎨nn쌹t + -kytkint쌹 
yl쎨sp쌹in ja pid쌹t sit쌹 ylh쌹쌹ll쌹.

Asetetun nopeuden pienent쌹mi-
nen

Paina - kytkint쌹 alas ja vapauta se v쌹lit-
t쎨m쌹sti. Asetettu nopeus pienenee 1 km/
h aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.
僅 Paina kytkint쌹 ”-” alasp쌹in ja pid쌹 sit쌹 

painettuna. Asetettu nopeus pienenee 
10 km/h aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Voit asettaa ajonopeudeksi 30 km/h.

Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men poistaminen hetkellisesti 
k쌹yt쎨st쌹

Paina ( )-kytkint쌹 tai jarrupoljinta pois-
taaksesi mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men hetkellisesti k쌹yt쎨st쌹.
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Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men palauttaminen

Ota mukautuva vakionopeuss쌹쌹din 
takaisin k쌹ytt쎨쎨n painamalla kytkint쌹 +, 
- tai .
僅 Jos painat kytkint쌹 + yl쎨sp쌹in tai kyt-

kint쌹 - alasp쌹in, ajonopeudeksi asete-
taan mittaristossa oleva nopeus.

僅 Jos painat ( )-kytkint쌹, ajonopeus 
palaa asetettuun nopeuteen.

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet ennen ( )-kytki-
men k쌹ytt쎨쌹. Ajonopeus voi kasvaa tai 
pienenty쌹 쌹killisesti, kun painat ( )-kyt-
kint쌹.

Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹

Kytke mukautuva vakionopeuss쌹쌹din 
pois p쌹쌹lt쌹 painamalla avustavien j쌹rjes-
telmien ( ) painiketta.

HUOMAUTUS
Jos autossasi on manuaalinen nopeu-
denrajoitin, pid쌹 avustavien j쌹rjestelmien 
( ) painiketta painettuna kytke쌹ksesi 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen pois 
p쌹쌹lt쌹. Manuaalinen nopeudenrajoitin 
kytkeytyy kuitenkin p쌹쌹lle.

Ajotilan perusteella
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din muuttaa 
kiihdytyst쌹 ajotilan integroidusta ohjauk-
sesta valitun ajotilan perusteella. Katso 
seuraava kaavio.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja ajotilasta kohdasta 

“Ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹“ sivulla 6-
30.

僅 Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 kytkeydy p쌹쌹lle tai pois joissakin 
ajotiloissa, joissa toimintaedellytykset 
eiv쌹t t쌹yty.

僅 Jos autossasi on ajotilan valintaj쌹rjes-
telm쌹, mukautuva vakionopeuss쌹쌹-
din kiihdytt쌹쌹 ajonopeutesi 
normaalille tasolle.

ONQ5041044_3

ONQ5041043

Ajotila Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din

SMART Normal (Tavallinen)

ECO Normal (Tavallinen)

SPORT Fast (Nopea)
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Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi mukautuvan vakionopeus-
s쌹쌹timen 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), 
Low (alhainen) tai Off (pois).
Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) olisi valittuna, 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei ole 
mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hiljaisena 
Low.
Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa avusta-
vien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoimakkuus 
saattaa muuttua.

HUOMAUTUS
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, varoi-
tuksen 쌹쌹nenvoimakkuus pysyy viimei-
simm쌹ss쌹 asetuksessa.

Mukautuvan vakionopeudens쌹쌹-
timen toiminta
Toimintaedellytykset
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din toimii, 
kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t.

Perustoiminto
僅 Vaihde on D-asennossa
僅 Kuljettajan ovi on kiinni
僅 S쌹hk쎨inen seisontajarru (EPB) ei ole 

kytkettyn쌹.
僅 Ajonopeutesi on toiminnan nopeus-

alueella
- Kun edess쌹 ei ole autoa: 10–

180 km/h
- Kun edess쌹 on auto: 0–180 km/h

僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) tai ABS 
on p쌹쌹ll쌹

僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) tai ABS 
ei ohjaa autoa.

僅 Moottori ei k쌹y korkealla kierroslu-
vulla

僅 T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 ei 
ole toiminnassa

僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen jarrujen 
ohjaus ei ole toiminnassa (jos varus-
teena)

HUOMAUTUS
Jos autosi edell쌹 ei ole toista autoa, toi-
minto kytkeytyy p쌹쌹lle, kun jarrupoljinta 
painetaan.

ONQ5031371L

ONQ5EP051052L
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Ohitusavustin
Ohitusavustin toimii, kun suuntavilkku 
on kytketty vasemmalle (vasemman-
puoleinen ohjaus) tai oikealle (oikean-
puoleinen ohjaus), kun mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din on toiminnassa ja 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Ajonopeutesi on yli 60 km/h
僅 H쌹t쌹vilkut eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹
僅 Autosi edess쌹 havaitaan ajoneuvo
僅 Et쌹isyys edess쌹 olevaan ajoneuvoon 

voidaan s쌹ilytt쌹쌹 ilman jarrutusta

VAROITUS
僅 Kun suuntavilkku on kytketty vasem-

malle (vasemmanpuoleinen ohjaus) 
tai oikealle (oikeanpuoleinen ohjaus), 
kun edess쌹 on ajoneuvo auto saattaa 
kiihdytt쌹쌹 hetkellisesti. Tarkkaile lii-
kennetilannetta jatkuvasti.

僅 Riippumatta maan ajosuunnasta ohi-
tusavustin toimii, kun ehdot t쌹yttyv쌹t. 
Kun toimintoa k쌹ytet쌹쌹n maassa, 
jonka ajosuunta on poikkeava, tar-
kista aina tieolosuhteet.

Mukautuvan vakionopeudens쌹쌹-
timen n쌹ytt쎨 ja ohjaus

Perustoiminto
N쌹et mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men tilan mittariston kuljettajaa avusta-
vien j쌹rjestelmien n쌹kym쌹st쌹. Katso 
kohta “Mittaristo“ sivulla 5-48.
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din n쌹yte-
t쌹쌹n alla kuvatulla tavalla riippuen toi-
minnon tilasta.
僅 Toiminta

1. N쌹ytet쌹쌹n onko edell쌹 auto ja ase-
tettu et쌹isyys.

2. Asetettu nopeus n쌹ytet쌹쌹n.
3. N쌹ytet쌹쌹n onko edell쌹 auto ja 

valittu tavoite-et쌹isyys.
僅 Kun hetkellisesti poistettu k쌹yt쎨st쌹

1. ( )-merkkivalo n쌹ytet쌹쌹n.
2. Edellinen asetettu nopeus n쌹yte-

t쌹쌹n varjostettuna.

HUOMAUTUS
僅 Et쌹isyys edelle olevaan autoon n쌹yte-

t쌹쌹n mittaristolla autosi ja edell쌹 ole-
van auton todellisen et쌹isyyden 
perusteella.

僅 Tavoite-et쌹isyys voi vaihdella ajono-
peudesta ja asetetusta et쌹isyydest쌹 
riippuen. Jos ajonopeus on alhainen, 
vaikka autojen et쌹isyys on muuttunut, 
kohdeauton et쌹isyyden muutos voi 
olla pieni.

ONQ5EP041167L

ONQ5EP041168L
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Hetkellinen kiihdytt쌹minen

Paina kaasupoljin alas muuttamatta ase-
tusnopeutta, kun mukautuva vakionope-
uss쌹쌹din on k쌹yt쎨ss쌹 ja haluat lis쌹t쌹 
ajonopeutta hetkellisesti. Kun kaasupol-
jinta painetaan, asetettu nopeus, et쌹i-
syystaso ja tavoite-et쌹isyys vilkkuvat 
mittaristossa.
Jos kaasupoljinta ei paineta riitt쌹v쌹sti, 
ajonopeus saattaa hidastua.

VAROITUS
Ole varovainen, kun kiihdyt쌹t hetkelli-
sesti, sill쌹 ajonopeutta ja et쌹isyytt쌹 ei 
hallita automaattisesti, vaikka edess쌹 
olisi ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeuss쌹쌹t쎨 
tilap쌹isesti peruttu

A: Smart Cruise Control deactivated 
(Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din pois 
k쌹yt쎨st쌹)
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din kytkey-
tyy automaattisesti hetkellisesti pois 
p쌹쌹lt쌹 seuraavissa tilanteissa:
僅 Ajonopeus on yli 190 km/h
僅 Auto on pys쌹k쎨ity tietyksi ajaksi.

僅 Kaasupoljin on painettuna tietyn 
aikaa.

僅 Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintaolosuhteet eiv쌹t t쌹yty

Jos mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on 
hetkellisesti poistettu automaattisesti 
k쌹yt쎨st쌹, mittaristoon tulee viesti ja kuu-
luu varoitus쌹쌹nimerkki.

HUOMAUTUS
Jos mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on 
poistettu hetkellisesti automaattisesti 
k쌹yt쎨st쌹 kun auto pys쌹ytet쌹쌹n, s쌹hk쎨i-
nen seisontajarru voidaan kytke쌹.

VAROITUS
Kun mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on 
hetkellisesti poistettu k쌹yt쎨st쌹, et쌹i-
syytt쌹 edell쌹 ajavaan autoon ei yll쌹pi-
det쌹. Pid쌹 ajaessasi aina katseesi tiess쌹 
ja paina tarvittaessa jarrupoljinta v쌹hen-
t쌹쌹ksesi ajonopeuttasi riitt쌹v쌹n turvav쌹-
lin s쌹ilytt쌹miseksi.

Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men ehdot eiv쌹t t쌹yty

A: Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
ehdot eiv쌹t t쌹yty
Jos avustavien j쌹rjestelmien painiketta 
tai kytkint쌹 +, - tai ( ) painetaan, 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen toi-
mintaedellytykset eiv쌹t t쌹yty, mittaris-
toon tulee varoitusviesti ja kuuluu 
varoitus쌹쌹nimerkki.

ONQ5EP041302L

ONQ5041171L
ONQ5041170L
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Kaupunkiajossa

A: Use switch or pedal to accelerate 
(Kiihdyt쌹 kytkimell쌹 tai polkimella)
Kaupunkiajossa auto pys쌹htyy, jos 
edell쌹 oleva ajoneuvo pys쌹htyy. Samoin 
jos edell쌹 oleva ajoneuvo alkaa liikkua, 
autosikin l쌹htee liikkeelle.
Lis쌹ksi jos auto on pys쌹htynyt ja on 
kulunut jonkin aikaa, mittaristoon tulee 
yll쌹 mainittu varoitusviesti. Paina kaasu-
poljinta tai kytkint쌹 +, - tai ( ) l쌹hte쌹k-
sesi liikkeelle.

Varoitus tieolosuhteista

A: Watch for surrounding vehicles 
(Huomioi ymp쌹rill쌹 olevat ajoneuvot)
Seuraavassa tilanteessa mittaristoon tul-
lee varoitusviesti ja kuuluu varoitus쌹쌹ni-
merkki kuljettajan varoittamiseksi 
edess쌹 olevista tieolosuhteista.
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo poistuu, kun 

mukautuva vakionopeuss쌹쌹din on 
yll쌹pit쌹m쌹ss쌹 et쌹isyytt쌹 siihen ja aje-
taan tietty쌹 nopeutta hitaammin.

VAROITUS
Sinun t쌹ytyy aina huomioida autot tai 
muut kohteet, jotka voivat 쌹killisesti tulla 
eteesi ja tarvittaessa hidastaa ajonope-
utta jarrupoljinta painamalla riitt쌹v쌹n 
turvav쌹lin s쌹ilytt쌹miseksi.

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
Kun mukautuva vakionopeudens쌹쌹din 
toimii ja t쎨rm쌹ysriski edell쌹 ajavaan 
autoon on korkea, mittaristoon tulee 
varoitusviesti ja kuljettajaa varoitetaan 
my쎨s varoitus쌹쌹nimerkill쌹. Pid쌹 ajaes-
sasi aina katseesi tiess쌹 ja paina tarvit-
taessa jarrupoljinta v쌹hent쌹쌹ksesi 
ajonopeuttasi riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹ilyt-
t쌹miseksi.

VAROITUS
Seuraavissa tilanteissa mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 varoita kul-
jettajaa t쎨rm쌹yksest쌹.
僅 Et쌹isyys edell쌹 olevaan autoon on 

lyhyt ja edell쌹 olevan auton ajonopeus 
on suurempi tai sama kuin omasi.

僅 Edell쌹 oleva auto liikkuu eritt쌹in 
hitaasti tai on paikallaan

僅 Kaasupoljinta painetaan v쌹litt쎨m쌹sti 
sen j쌹lkeen, kun mukautuva vakiono-
peuss쌹쌹din on kytketty p쌹쌹lle

ONQ5041172L

ONQ5041173L

ONQ5041132L
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VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si mukautuvaa vakionopeuss쌹쌹dint쌹:
僅 Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din ei 

korvaa kuljettajan huolellisuutta ja tur-
vallista ajotapaa. Kuljettajan tulee 
tarkkailla ajonopeutta ja s쌹ilytt쌹쌹 
asianmukainen turvav쌹li edess쌹 aja-
vaan autoon.

僅 Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse odottamattomia 
ja 쌹killisi쌹 tilanteita tai monimutkaisia 
ajotilanteita, joten kiinnit쌹 huomiota 
ajo-olosuhteisiin ja hallitse autosi 
ajonopeutta.

僅 Pid쌹 mukautuva vakionopeudens쌹쌹-
din pois p쌹쌹lt쌹, kun sit쌹 ei k쌹ytet쌹, 
jotta et vahingossa aseta nopeutta.

僅 쉁l쌹 avaa ovea, kun mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din on toiminnassa, 
vaikka auto olisi pys쌹hdyksiss쌹.

僅 Ole aina tietoinen valitusta ajonopeu-
desta ja auton et쌹isyydest쌹.

僅 Pid쌹 tieolosuhteiden ja ajonopeuden 
edellytt쌹m쌹 turvav쌹li. Jos auton et쌹i-
syys on liian pieni ajettaessa suurella 
ajonopeudella, seurauksena voi olla 
vakava kolari. Tarkkaile aina tieolo-
suhteita.

僅 Kun yll쌹pidet쌹쌹n et쌹isyytt쌹 edell쌹 ole-
vaan autoon ja se poistuu, toiminto 
saattaa 쌹killisesti kiihdytt쌹쌹 asetet-
tuun nopeuteen. Ota huomioon odot-
tamattomien tilanteiden mahdollisuus.

僅 Ajonopeus voi pienenty쌹 yl쌹m쌹ess쌹 ja 
suurentua alam쌹ess쌹.

僅 Ole aina valmis tilanteeseen, jossa 
auto k쌹쌹ntyy 쌹killisesti eteesi.

僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Kytke mukautuva vakionopeuss쌹쌹din 
pois p쌹쌹lt쌹, kun autoasi hinataan.

僅 Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din voi 
kytkeyty쌹 pois p쌹쌹lt쌹 jos voimakkaat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot h쌹iritsev쌹t 
sit쌹.

僅 Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 havaitse edess쌹 olevaa estett쌹 ja 
t쎨rm쌹쌹t siihen. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon odottamatto-
mien tilanteiden mahdollisuus.

僅 Edell쌹 kulkevat, usein kaistaa vaihta-
vat ajoneuvot voivat aiheuttaa viiveen 
toiminnon reagointiin tai saada sen 
reagoimaan viereisen kaistan ajoneu-
voon. Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus.

僅 Ole aina tietoinen ymp쌹rist쎨st쌹 ja aja 
turvallisesti, vaikka n쌹ytt쎨쎨n ei tule 
varoitusviestej쌹 eik쌹 varoitus쌹쌹ni-
merkkej쌹 kuulu.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen varoitusviesti쌹 
ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja varoitus쌹쌹nimerk-
ki쌹 ei ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule mukautuvan vakiono-
peuss쌹쌹timen varoitus쌹쌹nt쌹, jos 
ymp쌹rist쎨 on meluisa. Tarkkaile aina 
tieolosuhteita.

僅 Auton valmistaja ei ole vastuussa mis-
t쌹쌹n kuljettajan liikennerikkomuksista 
tai h쌹nen aiheuttamistaan onnetto-
muuksista mukautuvan vakionopeus-
s쌹쌹timen toiminnan aikana.

僅 Ajonopeus pit쌹쌹 s쌹쌹t쌹쌹 k쌹ytt쎨maan 
nopeusrajoitusten mukaiseksi.
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HUOMAUTUS
僅 Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei 

ehk쌹 toimi muutamaan sekuntiin 
auton k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen tai etu-
kameran tai etututkan alustuksen j쌹l-
keen.

僅 Saatat kuulla 쌹쌹nen, kun mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din k쌹ytt쌹쌹 jarruja.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Mukautuvan vakionopeuden-
s쌹쌹timen toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
Mukautuvan vakionopeudens쌹쌹-
timen toimintah쌹iri쎨

A: Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
tarkistus
Kun mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei 
toimi asianmukaisesti, n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitusviesti ja merkkivalo ( ) syttyy 
mittaristoon. Tarkastuta mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Mukautuva vakionopeuss쌹쌹t쎨 
poistetaan k쌹yt쎨st쌹

A: Mukautuva vakionopeuss쌹쌹t쎨 pois-
tetaan k쌹yt쎨st쌹. Tutka on peitossa
Kun etututkan suojus tai anturi on 
lumen, sadeveden tai lian peitossa, se 
voi heikent쌹쌹 tunnistustehoa ja hetkelli-
sesti rajoittaa mukautuvan vakionopeus-
s쌹쌹timen toimintaa tai jopa est쌹쌹 sen.
T쌹ss쌹 tapauksessa mittaristoon tulee 
varoitusviesti.

ONQ5041174L

ONQ5041175L
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Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din toimii 
asianmukaisesti, kun lumi, sadevesi tai 
lika on poistettu.

VAROITUS
Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitusvies-
ti쌹, mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti.

HUOMIO
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi asianmukaisesti avoimessa 
paikassa (esim. avoimessa maastossa) 
jossa ei ole mit쌹쌹n havaittavaa, kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n.

Mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-
men rajoitukset
Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi asianmukaisesti seu-
raavissa tilanteissa:
僅 Tunnistusanturi tai sen ymp쌹rist쎨 on 

likaantunut tai vaurioitunut
僅 Lasinpesunestett쌹 suihkutetaan jatku-

vasti tai pyyhin on p쌹쌹ll쌹
僅 Kameran linssiss쌹 on h쌹iri쎨 s쌹vytetyn, 

kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuulilasin, 
tuulilasin vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, hy쎨nteinen tms.) 
vuoksi.

僅 Tuulilasin kosteutta ei ole poistettu tai 
se on j쌹쌹tynyt lasiin

僅 Auringonvalo h쌹ik쌹isee etukameran 
n쌹k쎨kent쌹n

僅 Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 tienpinnasta 
tai l쌹t쌹k쎨st쌹

僅 Etukameran ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 
korkea tai alhainen

僅 Kojelaudalla on jokin esine
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in kirkas

僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in pime쌹 (esim. 
tunneli tms.)

僅 Valon m쌹쌹r쌹 muuttuu 쌹killisesti esim. 
ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 pois

僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja ajovalot eiv쌹t ole 
p쌹쌹ll쌹 tai ne eiv쌹t ole kirkkaat

僅 Runsas vesi- tai lumisade tai sankka 
sumu

僅 Ajetaan h쎨yryn, savun tai varjoisan 
alueen l쌹pi

僅 Vain osa autosta tunnistetaan
僅 Edell쌹 ajavassa autossa ei ole takava-

loja, takavalot ovat ep쌹tavallisessa 
paikassa jne.

僅 Ulkona on pime쌹쌹 ja edell쌹 ajavan 
ajoneuvon takavalot eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹 
tai ne eiv쌹t ole kirkkaat

僅 Edell쌹 olevan auton takaosa on pieni 
tai se ei n쌹yt쌹 normaalilta (se on esi-
merkiksi kallistunut tai k쌹쌹ntynyt 
tms.)

僅 Edell쌹 ajavan ajoneuvon maavara on 
matala tai korkea

僅 Ajoneuvo siirtyy 쌹killisesti auton eteen
僅 Autoasi hinataan
僅 Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
僅 Ajetaan metallirakenteiden ohi (esi-

merkiksi rakennusty쎨maa, rautatie tai 
vastaava).

僅 Jokin l쌹hell쌹 oleva materiaali heijastuu 
eritt쌹in voimakkaasti etututkaan 
(esim. suojakaide tai l쌹hell쌹 oleva ajo-
neuvo)

僅 Puskuri on vaurioitunut etututkan 
ymp쌹rilt쌹 tai etututka  on pois paikal-
taan

僅 Etututkan ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 
korkea tai alhainen

僅 Ajetaan aukealla alueella, jossa on 
hyvin v쌹h쌹n ajoneuvoja tai rakenteita 
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(esim. aavikolla, niityll쌹, esikaupunki-
alueella jne.)

僅 Auton edell쌹 oleva ajoneuvo on sel-
laista materiaalia, ettei se heijastu etu-
tutkassa

僅 Ajetaan l쌹hell쌹 moottoritien liittym쌹쌹 
tai tietullia

僅 Ajetaan liukkaalla alustalla (jolla on 
lunta, lammikoita, j쌹쌹t쌹 tms.)

僅 Ajettaessa mutkaisella tiell쌹
僅 Edell쌹 ajava auton havaitaan my쎨-

h쌹쌹n
僅 Jokin este peitt쌹쌹 쌹killisesti edell쌹 aja-

van ajoneuvon
僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo vaihtaa 쌹killi-

sesti kaistaa tai jarruttaa 쌹killisesti
僅 Edell쌹 ajava ajoneuvo on ep쌹tavalli-

sen muotoinen
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa nopeasti 

tai hitaasti
僅 Kun edell쌹 on ajoneuvo, autosi vaih-

taa kaistaa 쌹killisesi alhaisella nopeu-
della

僅 Edess쌹 oleva auto on lumen peitossa
僅 Ajetaan ep쌹vakaasti
僅 Olet liikenneympyr쌹ss쌹 ja edell쌹 ole-

vaa ajoneuvoa ei tunnisteta
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹쌹
僅 Ajetaan parkkipaikalla
僅 Ajetaan rakennusty쎨maalla, p쌹쌹llyst쌹-

m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tiell쌹, osittain p쌹쌹llyste-
tyll쌹 tiell쌹, ep쌹tasaisella tiell쌹, 
hidastet쎨yssyjen kohdalla jne.

僅 Ajetaan yl쌹- tai alam쌹ess쌹, kaarteessa 
tms.

僅 Ajetaan tien vartta, jossa on puita tai 
katuvaloja

僅 Auto liikkuu ep쌹vakaasti
僅 Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 

kovaa t쌹rin쌹쌹 ajettaessa

僅 Auton korkeus on noussut tai laskenut 
esimerkiksi raskaan kuorman tai v쌹쌹-
r쌹n rengaspaineen takia.

僅 Ajettaessa kapealla tiell쌹, jonka lai-
doilla on pitk쌹쌹 ruohoa tai puita

僅 S쌹hk쎨magneettiset aallot aiheuttavat 
h쌹iri쎨it쌹 ajettaessa esimerkiksi 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai s쌹hk쎨h쌹iri쎨it쌹

僅 Ajettaessa mutkaisella tiell쌹

Kaarteissa mukautuva vakionopeu-
dens쌹쌹din ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse 
samalla kaistalla olevaa autoa ja saat-
taa kiihdytt쌹쌹 asetettuun nopeuteen. 
Lis쌹ksi ajonopeus saattaa hidastua 
nopeasti, kun j쌹rjestelm쌹 yht쌹kki쌹 
havaitseekin edell쌹 kulkevan ajoneu-
von.
Valitse sopiva asetusnopeus kaartei-
siin ja k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupoljinta 
tien ja ajo-olosuhteiden mukaisesti.

Ajonopeus voi hidastua viereisell쌹 
kaistalla kulkevan ajoneuvon takia.
Varmista, ett쌹 tieolosuhteet sallivat 
mukautuvan vakionopeudens쌹쌹ti-
men turvallisen k쌹yt쎨n ja paina tarvit-
taessa jarrupoljinta v쌹hent쌹쌹ksesi 
ajonopeuttasi riitt쌹v쌹n turvav쌹lin s쌹i-
lytt쌹miseksi.

ONQ5041055

ONQ5041056
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僅 Ajettaessa m쌹kisell쌹 tiell쌹

Yl쌹m쌹ess쌹 tai alam쌹ess쌹 mukautuva 
vakionopeudens쌹쌹din ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneu-
voa, jolloin auto kiihdytt쌹쌹 asetettuun 
nopeuteen. Lis쌹ksi ajonopeus hidas-
tuu nopeasti, kun j쌹rjestelm쌹 yht쌹kki쌹 
havaitseekin edell쌹 kulkevan ajoneu-
von.
Valitse sopiva asetusnopeus m쌹kiin ja 
k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupoljinta tien ja 
ajo-olosuhteiden mukaisesti.

僅 Kaistanvaihto

[A]: Oma autosi
[B]: Kaistaa vaihtava auto
Kun auto siirtyy kaistallesi viereiselt쌹 
kaistalta, anturi ei ehk쌹 havaitse sit쌹, 
ennen kuin se on anturin tunnistus-
alueella. Mukautuva vakionopeuss쌹쌹-
din ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti tunnista 
ajoneuvoa, kun se vaihtaa kaistaa 
쌹killisesti. Seuraavissa tapauksissa 
anturi ei voi tunnistaa edess쌹 olevaa 

ajoneuvoa. Hidasta tarvittaessa jarrut-
tamalla, jotta s쌹ilyt쌹t riitt쌹v쌹n turva-
v쌹lin.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

Seuraavissa tapauksissa anturi ei voi 
tunnistaa joitakin kaistallasi olevia ajo-
neuvoja:
- Toiselle sivulle painottuvat ajoneu-

vot
- Hitaasti liikkuvat tai 쌹killisesti hidas-

tavat ajoneuvot
- Autot, joilla on korkea maavara tai 

autot, jotka kuljettavat auton 
takaosan ylitt쌹vi쌹 kuormia

- Auton etuosa on kohonnut paina-
van kuorman vuoksi

- Auton etuosa on kohonnut paina-
van kuorman vuoksi

- Vastaantulevat ajoneuvot
- Pys쌹htyneet ajoneuvot
- Ajoneuvot, joilla on pieni takapro-

fiili, kuten per쌹vaunut
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

py쎨r쌹t tai polkupy쎨r쌹t

ONQ5041057

ONQ5041022
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- Erikoisajoneuvot
- El쌹imet tai jalankulkijat
- Ajoneuvo on l쌹hell쌹 (n. 2 m)
Seuraavissa tapauksissa anturi ei voi 
tunnistaa edess쌹 olevaa ajoneuvoa. 
Seuraavissa tapauksissa anturi ei voi 
tunnistaa edess쌹 olevaa ajoneuvoa. 
S쌹쌹d쌹 tarvittaessa ajonopeuttasi.
- Ohjaat autoasi
- Ajetaan kapealla tai jyrk쌹sti mutkit-

televalla tiell쌹

僅 Kun edell쌹 oleva auto poistuu risteyk-
sess쌹, autosi saattaa kiihdytt쌹쌹.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Kun edell쌹 ajava auto siirtyy pois kais-
talta, mukautuva vakionopeuss쌹쌹din 
ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti havaitse uutta 
autoa, joka nyt on edess쌹si.
Kiinnit쌹 ajaessasi aina huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi yll쌹pit쌹쌹 et쌹isyytt쌹 edell쌹 kul-
kevaan ajoneuvoon.

ONQ5041059
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ONQ5041061
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Navigoinnilla toimiva mukau-
tuva vakionopeuss쌹쌹din 
(NSCC) (jos varusteena)
Navigaatiopohjainen mukautuva 
vakionopeudens쌹쌹din auttaa s쌹쌹t쌹-
m쌹쌹n ajonopeutta automaattisesti, kun 
ajetaan moottoritiell쌹. Toiminto k쌹ytt쌹쌹 
navigointij쌹rjestelm쌹n tietietoja mukau-
tuvan vakionopeuss쌹쌹timen toimiessa.

HUOMAUTUS
僅 Navigaatiopohjainen mukautuva 

vakionopeudens쌹쌹din on k쌹ytett쌹-
viss쌹 vain tiettyjen moottoriteiden val-
votuilla tieosuuksilla.
* Valvotuilla tieosuuksilla tarkoitetaan 
teit쌹, joissa on rajoitetut sis쌹쌹np쌹쌹-
syt ja poistumiset, jotka mahdollista-
vat katkeamattoman nopean 
liikennevirran. Vain henkil쎨autot ja 
moottoripy쎨r쌹t saavat k쌹ytt쌹쌹 val-
vottuja tieosuuksia.

僅 Tuleviin navigointip쌹ivityksiin voi-
daan lis쌹t쌹 uusia moottoriteit쌹.

HUOMAUTUS
Navigaatiopohjainen 쌹lyk쌹s vakionopeu-
dens쌹쌹din toimii moottoriteiden p쌹쌹-
teill쌹. Se ei toimi liittymiss쌹 tai 
risteyksiss쌹.

Moottoritien automaattinen kaar-
rehidastus
Jos ajonopeus on korkea, moottoritien 
automaattinen kaarrehidastus alentaa 
ajonopeutta hetkellisesti tai rajoittaa 
kiihdytyst쌹, jotta voit ajaa turvallisesti 
kaarteessa perustuen navigointij쌹rjestel-
m쌹n kaarretietoihin.

Moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutos
Moottoritien automaattinen asetusno-
peuden muutos muuttaa automaattisesti 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen ase-
tettua nopeutta navigointij쌹rjestelm쌹n 
nopeusrajoitustietojen perusteella.

Navigaatiopohjaisen mukautu-
van vakionopeuss쌹쌹timen ase-
tukset
Asetustoiminnot

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Driving Convenience (Ajomukavuus)
2 Moottoritien automaattinen nopeu-

den muutos
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨st쌹 Driver assistance 
(Kuljettajaa avustavat j쌹rjestlem쌹t) → 
Driving Convenience (Ajomukavuus) → 
Highway Auto Speed Change (Mootto-
ritien automaattinen nopeuden muutos) 
kytke쌹ksesi navigoinnilla toimivan 
mukautuvan vakionopeudens쌹쌹timen 
p쌹쌹lle ja poista valinta kytke쌹ksesi sen 
pois.

ONQ5EP031407L
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HUOMAUTUS
Kun navigoinnilla toimivassa mukautu-
vassa vakionopeuss쌹쌹timess쌹 on vika, 
toimintoa ei voi asettaa asetusvalikosta.

Navigoinnilla toimivan mukautu-
van vakionopeuss쌹쌹timen toi-
minta
Toimintaedellytykset
Navigoinnilla toimiva mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din on valmiina toimi-
maan, jos kaikki seuraavat ehdot t쌹ytty-
v쌹t:
僅 Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din toi-

mii
僅 Ajetaan moottoritien p쌹쌹tiell쌹

VAROITUS
Navigaatiopohjainen 쌹lyk쌹s vakionopeu-
dens쌹쌹din on kuljettajaa avustava j쌹rjes-
telm쌹, eik쌹 korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja 
s쌹ilytt쌹쌹 asianmukainen turvav쌹li 
edess쌹 ajavaan autoon. Aja aina riitt쌹v쌹n 
varovaisesti.

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja mukautuvan vakionope-
uss쌹쌹timen k쌹yt쎨st쌹 kohdasta “Mukau-
tuva vakionopeudens쌹쌹din (SCC) (jos 
varusteena)“ sivulla 6-99.

Navigaatiopohjaisen mukautu-
van vakionopeuss쌹쌹timen n쌹ytt쎨 
ja hallintalaitteet
Kun navigoinnilla toimiva mukautuva 
vakionopeuss쌹쌹din on toiminnassa, se 
n쌹ytet쌹쌹n mittaristossa seuraavasti:

Navigoinnilla toimivan mukautu-
van vakionopeuss쌹쌹timen val-
miustila

Kun toimintaedellytykset t쌹yttyv쌹t, val-
koinen symboli ( ) syttyy.

Navigoinnilla toimivan mukautu-
van vakionopeuss쌹쌹timen k쌹ytt쎨

Jos valmiustilassa tarvitaan hetkellist쌹 
hidastusta ja navigaatiopohjainen 
mukautuva vakionopeudens쌹쌹din n toi-
minnassa, vihre쌹 symboli ( ) syttyy 
mittaristoon.
Jos moottoritien automaattinen nopeu-
den muutostoiminto on toiminnassa, 
vihre쌹 symboli ( ) ja asetusnopeus 
syttyv쌹t mittaristoon ja kuuluu 쌹쌹ni-
merkki.

VAROITUS
Varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n seuraavissa 
tilanteissa:

ONQ5EP041176L
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A: Drive carefully (Aja varovasti)
僅 Navigaatiopohjainen 쌹lyk쌹s vakiono-

peudens쌹쌹din ei pysty hidastamaan 
ajonopeuttasi turvalliseksi.

HUOMAUTUS
僅 Moottoritien automaattinen kaarrehi-

dastus ja moottoritien automaattinen 
asetusnopeuden muutostoiminto 
k쌹ytt쌹v쌹t samaa symbolia ( ).

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.

Moottoritien automaattinen kaar-
rehidastus
Edell쌹 moottoritiell쌹 olevasta kaarteesta 
riippuen auto hidastaa ja kaarteen j쌹l-
keen se kiihdytt쌹쌹 mukautuvan vakiono-
peuss쌹쌹timen asetusnopeuteen.

HUOMAUTUS
Auton hidastusaika saattaa vaihdella 
riippuen ajonopeudesta ja kaarteen voi-
makkuudesta. Mit쌹 suurempi ajonopeus 
on, sit쌹 nopeammin hidastus alkaa.

Moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutos
Moottoritien automaattinen asetusno-
peuden muutos toimii, kun mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen asetusnopeus ja 
moottoritien nopeusrajoitus ovat samat.
Kun moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutos on aktiivinen ja 
moottoritien nopeusrajoitus muuttuu, 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen ase-
tusnopeus muuttuu automaattisesti 
muuttuneen nopeusrajoituksen mukai-
seksi.

Jos moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutostoiminto on siirty-
nyt valmiustilaan muulla kuin 
moottoritien p쌹쌹tiell쌹 ajettaessa, moot-
toritien automaattinen asetusnopeuden 
muutostoiminto toimii j쌹lleen, kun siirryt 
p쌹쌹tielle asettamatta asetusnopeuta.
Jos moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutostoiminto on siirty-
nyt valmiustilaan, kun jarrupoljinta on 
painettu, paina kytkint쌹 ( ) ottaaksesi 
toiminnon k쌹ytt쎨쎨n.

HUOMAUTUS
僅 Jos mukautuvan vakionopeuss쌹쌹ti-

men asetusnopeus muutetaan eri 
arvoon kuin nopeusrajoitus, moottori-
tien automaattinen asetusnopeuden 
muutostoiminto siirtyy valmiustilaan.

僅 Moottoritien automaattinen asetusno-
peuden muutostoiminto toimii vain 
moottoritien nopeusrajoitusten 
mukaisesti, mutta se ei huomioi nope-
usvalvontakameroita,

僅 Kun moottoritien automaattinen ase-
tusnopeuden muutostoiminto on toi-
minnassa, auto kiihdytt쌹쌹 tai hidastaa 
automaattisesti, kun moottoritien 
nopeusrajoitus muuttuu.

僅 Moottoritien automaattisen asetusno-
peuden muutostoiminnon suurin ase-
tusnopeus on 140 km/h.

僅 Jos uuden tien nopeusrajoitus ei p쌹i-
vity navigointiin, moottoritien auto-
maattinen asetusnopeuden 
muutostoiminto ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti.

僅 Jos nopeuden yksikk쎨 on asetettu toi-
seksi kuin mik쌹 ajomaassa on k쌹y-
t쎨ss쌹, moottoritien automaattinen 
asetusnopeuden muutos ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti.
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僅 Moottoritien automaattinen asetusno-
peuden muutos ei toimi moottoritien 
liittymiss쌹 tai risteyksiss쌹.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Navigointipohjaisen mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen rajoitukset
Navigaatiopohjainen mukautuva 
vakionopeudens쌹쌹din ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
toimi normaalisti seuraavissa tilanteissa:
僅 Navigoinnissa on toimintah쌹iri쎨
僅 Karttatietoja ei v쌹litet쌹 tietoviihdej쌹r-

jestelm쌹n ep쌹normaalin toiminnan 
vuoksi

僅 Navigoinnin nopeusrajoitus- ja tietie-
toja ei ole p쌹ivitetty

僅 Karttatiedot ja todellinen tie poikkea-
vat toisistaan reaaliaikaisten GPS-tie-
tojen tai karttatietojen virheen vuoksi

僅 Navigointi etsii reitti쌹 ajon aikana
僅 GPS-signaalit eiv쌹t ole k쌹yt쎨ss쌹 (esi-

merkiksi tunnelissa)
僅 Tie jakautuu kahdeksi tai useammaksi 

tieksi jotka yhdistyv쌹t takaisin
僅 Kuljettaja poistuu navigointiin asete-

tulta reitilt쌹
僅 Reitti쌹 kohteeseen muutetaan tai se 

poistetaan nollaamalla navigointi
僅 Auto tulee huoltoasemalle tai lev쌹h-

dysalueelle
僅 Android Auto tai Car Play on toimin-

nassa
僅 Navigointi ei tunnista auton sijaintia 

(esimerkiksi jos tie on korotettu ja yli-
kulku on l쌹hell쌹 tavallisia teit쌹 tai 
l쌹hist쎨ll쌹 on samansuuntaisia teit쌹)

僅 Navigointia p쌹ivitet쌹쌹n ajon aikana

僅 Navigointia k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen 
ajon aikana

僅 Joidenkin alueiden nopeusrajoitus 
muuttuu tieolosuhteista riippuen

僅 Tiell쌹 on tiety쎨maa
僅 Tiell쌹 on valvontaa
僅 S쌹쌹 on huono (esim. voimakas vesi- 

tai lumisade)
僅 Tiell쌹 on jyrkki쌹 kaarteita

[1]: Asetettu reitti, [2]: Sivutie, [3]: Ajo-
reitti, [4]: P쌹쌹tie, [5]: Kaartuva tieosuus
僅 Kun navigointiin asetetun reitti (sivu-

tie) ja ajoreitti (p쌹쌹tie) ovat erilaiset, 
moottoritien automaattinen kaarrehi-
dastustoiminto ei ehk쌹 toimi kunnes 
ajoreitti tunnistetaan p쌹쌹tieksi.

僅 Kun auton ajoreitti tunnistetaan p쌹쌹-
tieksi jatkamalla p쌹쌹tiet쌹 navigointiin 
asetetun reitin sijaan, moottoritien 
automaattinen kaarrehidastustoi-
minto toimii. Riippuen et쌹isyydest쌹 
kaarteeseen ja hetkellisest쌹 ajonopeu-
desta, auton hidastus ei ehk쌹 ole riit-
t쌹v쌹 tai se voi tapahtua nopeasti.

[1]: P쌹쌹tie, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, [4]: 
Asetettu reitti, [5]: Kaartuva tieosuus
僅 Kun navigoinnin reitti (p쌹쌹tie) ja ajo-

reitti (sivutie) ovat erilaiset, moottori-
tien automaattinen kaarrehidastus 
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saattaa tilap쌹isesti toimia p쌹쌹tien 
kaarretietojen perusteella.

僅 Kun j쌹rjestelm쌹 arvioi, ett쌹 poistut 
tielt쌹 moottoritieliittym쌹n tai risteyk-
sen kautta, moottoritien automaatti-
nen kaarrehidastustoiminto ei toimi.

[1]: Ajoreitti, [2]: Sivutie, [3]: Kaartuva 
tieosuus, [4]: P쌹쌹tie
僅 Jos navigointiin ei ole asetettu m쌹쌹-

r쌹np쌹쌹t쌹, moottoritien automaattinen 
kaarrehidastustoiminto toimii p쌹쌹tien 
kaarretiedon mukaisesti.

僅 Vaikka poistuisit p쌹쌹tielt쌹 moottori-
tien automaattinen kaarrehidastustoi-
minto saattaa hetkellisesti toimia 
moottoritien kaarreosion navigointi-
tietojen vuoksi.

VAROITUS
僅 Navigoinnilla toimiva mukautuva 

vakionopeudens쌹쌹din on kuljettajaa 
avustava toiminto, eik쌹 korvaa turval-
lista ajotapaa. Pid쌹 aina katseesi 
tiess쌹. Liikennes쌹쌹nt쎨jen noudattami-
nen on kuljettajan vastuulla.

僅 Navigointij쌹rjestelm쌹n nopeusrajoi-
tustieto saattaa poiketa tien todelli-
sesta nopeusrajoituksesta. Tien 
nopeusrajoituksen varmistaminen on 
kuljettajan vastuulla.

僅 Navigaatiopohjainen 쌹lyk쌹s vakiono-
peudens쌹쌹din poistetaan automaatti-
sesti k쌹yt쎨st쌹, kun poistut 
moottoritien p쌹쌹tielt쌹. Kiinnit쌹 ajaes-
sasi aina huomiota tiehen ja ajo-olo-
suhteisiin.

僅 Navigaatiopohjainen mukautuva 
vakionopeudens쌹쌹din ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
toimi edell쌹 olevien ajoneuvojen tai 
ajo-olosuhteiden vuoksi. Kiinnit쌹 aja-
essasi aina huomiota tiehen ja ajo-olo-
suhteisiin.

僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n  navigointipohjaisen 
mukautuvan vakionopeuss쌹쌹timen 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Kun ajat moottoritien tietullin l쌹pi, 
navigointipohjaisen mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen toiminta perus-
tuu ensimm쌹iseen kaistaan. Jos siirryt 
jollekin toisista kaistoista, toiminto ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti.

僅 Auto kiihdytt쌹쌹 jos kuljettaja painaa 
kaasupoljinta navigaatiopohjaisen 
mukautuvan vakionopeudens쌹쌹ti-
men toimiessa, eik쌹 toiminto hidasta 
autoa. Jos kaasupoljinta ei paineta riit-
t쌹v쌹sti, ajonopeus saattaa hidastua.

僅 Jos kuljettaja kiihdytt쌹쌹 ja vapauttaa 
kaasupolkimen, kun navigaatiopohjai-
nen mukautuva vakionopeudens쌹쌹-
din on toiminnassa, auto ei ehk쌹 
hidasta riitt쌹v쌹sti tai se saattaa hidas-
taa nopeasti turvalliseen nopeuteen.

僅 Jos kaarre on liian suuri tai pieni, navi-
gaatiopohjainen mukautuva vakiono-
peudens쌹쌹din ei ehk쌹 toimi.

HUOMAUTUS
僅 Mittariston ja navigointij쌹rjestelm쌹n 

nopeustiedot voivat olla erilaiset.
僅 Toiminnassa saattaa olla katkos 

navigointiohjeiden v쌹liss쌹 tai kun 
navigoinnilla toimivan mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen toiminta alkaa 
ja loppuu.
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僅 Vaikka ajaisit mukautuvan vakionope-
uss쌹쌹timen asetusnopeutta hitaam-
min, kaarteet saattavat rajoittaa 
kiihdytyksi쌹.

僅 Jos navigoinnilla toimiva mukautuva 
vakionopeudens쌹쌹din on toimin-
nassa kun poistut p쌹쌹tielt쌹 liittym쌹쌹n 
tai taukoalueelle tms., toiminto saat-
taa toimia viel쌹 jonkin aikaa.

僅 Navigoinnilla toimivan mukautuvan 
vakionopeuss쌹쌹timen hidastus ei 
ehk쌹 tunnu riitt쌹v쌹lt쌹 tieolosuhteista 
kuten ep쌹tasaisesta pinnasta tai 
kapeista kaistoista johtuen.

Mukautuva kaistallapitoavus-
tin (LFA)
Mukautuva kaistallapitoavustin on suun-
niteltu tunnistamaan kaistamerkinn쌹t ja/
tai tiell쌹 olevat autot. Lis쌹ksi se avustaa 
kuljettajan ohjausta pit쌹쌹kseen auton 
kaistaviivojen v쌹liss쌹.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n tunnistusantu-
rina kaistamerkint쎨jen edell쌹 ajavien 
autojen tunnistamiseen.
Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
Katso lis쌹tietoja etukameraan liittyvist쌹 
varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysvaroitti-
mella varustettu automaattinen h쌹t쌹jar-
rutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (pelkk쌹 
etukamera) (jos varusteena)“ sivulla 6-
39.
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Mukautuvan kaistallapitoavusti-
men asetukset
Asetustoiminnot

Mukautuvan kaistallapitoavusti-
men kytkeminen p쌹쌹lle/pois

Kun auto on k쌹ynniss쌹, paina lyhyesti 
ohjauspy쎨r쌹n mukautuvan kaistallapi-
toavustimen painiketta kytke쌹ksesi sen 
p쌹쌹lle. Harmaa tai vihre쌹 ( ) merkkivalo 
syttyy mittaristoon.
Kytke toiminto pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 
painiketta uudelleen.

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen

4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi 쌹쌹nenvoimakkuudeksi 
High (Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹i-
nen), Low (alhainen) tai Off (pois).

HUOMAUTUS
僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 

k쌹sien irrotusvaroituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus ei ole mykistettyn쌹 vaan 
쌹쌹ni kuuluu hiljaisena, Low.

僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

Mukautuvan kaistallapitoavusti-
men toiminta
Mukautuva kaistallapitoavustin ohjaa 
autoa ja varoittaa ”Kaistallapitoavusti-
mella” ja ”K쌹sien irrotusvaroituksella”.

Mukautuva kaistallapitoavustin

Jos edell쌹 oleva ajoneuvo ja/tai molem-
mat kaistamerkinn쌹t tunnistetaan ja 
ajonopeus on alle 180 km/h mukautuva 
kaistallapitoavustin auttaa keskitt쌹m쌹쌹n 
auton kaistalle ohjaamalla ohjauspy쎨r쌹쌹. 
Harmaa ( ) merkkivalo syttyy mittaris-
toon.
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HUOMIO
Kun ohjauspy쎨r쌹쌹 ei avusteta, valkoi-
nen ( ) merkkivalo vilkkuu ja muuttuu 
harmaaksi.

K쌹sien irrotusvaroitus

A: Keep hands on steering wheel (Pid쌹 
k쌹det ohjauspy쎨r쌹ll쌹)
Jos kuljettaja irrottaa k쌹tens쌹 ohjaus-
py쎨r쌹st쌹 joidenkin sekuntien ajaksi n쌹y-
tet쌹쌹n varoitusviesti ja kuuluu 
asteittainen varoitus쌹쌹ni.
僅 Ensimm쌹inen taso: Varoitusviesti
僅 Toinen taso: Varoitusviesti (punainen 

ohjauspy쎨r쌹) ja varoitus쌹쌹nimerkki

A: Lane Following Assist deactivated 
(Kaistallapitoavustin pois k쌹yt쎨st쌹)
Jos kuljettaja ei edelleenk쌹쌹n ole asetta-
nut k쌹si쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹lle varoituksen 
j쌹lkeen, n쌹ytet쌹쌹n varoitusviesti ja kais-
tallapitoavustin poistetaan automaatti-
sesti k쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
僅 Ohjausta ei ehk쌹 avusteta, jos ohjaus-

py쎨r쌹쌹 pidet쌹쌹n eritt쌹in tiukasti tai 
ohjauspy쎨r쌹 on k쌹쌹nnetty tietyn rajan 
yli.

僅 Kaistallapitoavustin ei aina ole toimin-
nassa. On kuljettajan vastuulla ohjata 
autoa turvallisesti ja pit쌹쌹 se kaistal-
laan.

僅 K쌹det irti ohjauspy쎨r쌹st쌹 -varoitus-
viesti saattaa tulla n쌹kyviin viiveell쌹 
tieolosuhteista riippuen. Pid쌹 k쌹tesi 
aina ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹st쌹 pidet쌹쌹n kiinni 
eritt쌹in kevyesti, k쌹sien irrotusvaroi-
tus saatetaan antaa, sill쌹 kaistallapi-
toavustin ei tunnista ett쌹 kuljettajan 
k쌹det ovat ohjauspy쎨r쌹ll쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det irti ohjauspy쎨r쌹st쌹 -varoitus ei 
ehk쌹 toimi kunnolla.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja tietoviihdej쌹rjestel-

m쌹n kaistan seuranta-avustimesta 
navigoinnin pikaoppaasta.

僅 Kun molemmat kaistamerkinn쌹t tun-
nistetaan, mittariston kaistaviivat 
muuttuvat harmaista valkoisiksi.

Kaistaa ei ole tunnistettu

Kaista on tunnistettu
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僅 Mittariston kuvat ja v쌹rit saattavat olla 
erilaiset mittariston tyypist쌹 tai mitta-
ristosta valitusta teemasta riippuen.

僅 Jos kaistamerkint쎨j쌹 ei tunnisteta, 
kaistallapitoavustimen ohjauspy쎨r쌹n 
ohjausta voidaan rajoittaa riippuen 
ajo-olosuhteista ja siit쌹, onko edess쌹 
ajoneuvo.

僅 Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 
kaistallapitoavustin on tekem쌹ss쌹 
ohjausliikett쌹.

僅 Kaistallapitoavustimen avustuksen 
aikana ohjauspy쎨r쌹 saattaa tuntua 
raskaammalta tai kevyemm쌹lt쌹 kuin 
normaalisti.

Kaistallapitoavustimen toiminta-
h쌹iri쎨t ja rajoitukset
Kaistallapitoavustimen toiminta-
h쌹iri쎨

A: Check Lane Following Assist system 
(Tarkista kaistallapitoavustin)
Kun kaistallapitoavustin ei toimi asian-
mukaisesti, n쌹ytet쌹쌹n varoitusviesti ja 
mittariston p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy. 
Tarkastuta kaistallapitoavustin t쌹ss쌹 
tapauksessa ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Kaistallapitoavustimen rajoituk-
set
Katso lis쌹tietoja kaistallapitoavustimen 
rajoituksista kohdasta “Aktiivinen kaista-
vahti (LKA)“ sivulla 6-63.

VAROITUS
Katso lis쌹tietoja kaistallapitoavustimen 
varotoimista kohdasta “Aktiivinen kaista-
vahti (LKA)“ sivulla 6-63.
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Moottoritieavustin (HDA) (jos 
varusteena)

Moottoritieavustin suunniteltu on tunnis-
tamaan edell쌹 olevat autot ja kaistat ja 
auttamaan et쌹isyyden pit쌹misess쌹 
edell쌹 ajavaan autoon, asetetun nopeu-
den yll쌹pit쌹misess쌹 ja auton pit쌹misess쌹 
kaistaviivojen v쌹liss쌹 moottoritiell쌹 ajet-
taessa.

HUOMAUTUS
僅 Moottoritieavustin on k쌹ytett쌹viss쌹 

vain tiettyjen moottoriteiden valvo-
tuilla tieosuuksilla. (Paitsi liittymiss쌹/
risteyksiss쌹)
* Valvotuilla tieosuuksilla tarkoitetaan 
teit쌹, joissa on rajoitetut sis쌹쌹np쌹쌹-
syt ja poistumiset, jotka mahdollista-
vat katkeamattoman nopean 
liikennevirran. Vain henkil쎨autot ja 
moottoripy쎨r쌹t saavat k쌹ytt쌹쌹 val-
vottuja tieosuuksia.

僅 Tuleviin navigointip쌹ivityksiin voi-
daan lis쌹t쌹 uusia moottoriteit쌹.

Tunnistusanturi
Etukamera

Etututka

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Katso lis쌹tietoja tunnistusanturia koske-
vista varotoimista kohdasta “T쎨rm쌹ysva-
roittimella varustettu automaattinen 
h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) (yhdistet-
tyn쌹 tutka-anturiin) (jos varusteena)“ 
sivulla 6-50.

Moottoritieavustimen asetukset
Asetustoiminnot

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Ajomukavuus
2 Moottoritieavustin
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨st쌹 Driver assis-
tance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Driving Convenience 
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(Ajomukavuus) tai poista valinta aset-
taaksesi mit쌹 toimintoja k쌹ytet쌹쌹n.
僅 Jos “HDA (Motorway Driving 

Assist)” (moottoritieavustin) valitaan, 
se auttaa yll쌹pit쌹m쌹쌹n et쌹isyytt쌹 
edell쌹 ajavaan autoon, yll쌹pit쌹쌹 asete-
tun nopeuden ja auttaa keskitt쌹m쌹쌹n 
auton kaistalle.

HUOMAUTUS
僅 Jos n쌹iden toimintojen kanssa on 

ongelmia, asetuksia ei voi muuttaa. 
Tarkistuta toiminto valtuutetussa Kia-
huollossa/yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, toi-
minnot pysyv쌹t viimeisimm쌹ss쌹 ase-
tuksessa.

VAROITUS
Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 vasta 
kun olet pys쌹k쎨inyt auton turvalliseen 
paikkaan.

Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)

2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹 on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨st쌹 Driver assistance 
(Kuljettajaa avustavat j쌹rjestelm쌹t) → 
Warning volume (Varoituksen 쌹쌹nen-
voimakkuus) vaihtaaksesi moottoritie-
avustimen varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuudeksi High (Korkea), 
Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), Low (Alhai-
nen) tai Off (Pois).

HUOMAUTUS
僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 

쌹쌹nenvoimakkuus ei ole mykistettyn쌹 
vaan 쌹쌹ni kuuluu hiljaisena, ”Low”.

僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

Moottoritieavustimen toiminta
Moottoritieavustimen n쌹ytt쎨 ja 
hallinta
N쌹et moottoritieavustimen tilan mittaris-
ton kuljettajaa avustavien j쌹rjestelmien 
n쌹kym쌹st쌹. Katso kohta “LCD-n쌹ytt쎨“ 
sivulla 5-51.
Moottoritieavustin n쌹ytet쌹쌹n alla kuva-
tulla tavalla riippuen toiminnon tilasta.

K쌹ytt쎨tila
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Valmiustila

1 Moottoritieavustimen merkkivalo, 
edell쌹 olevan auton ilmoitus ja valittu 
et쌹isyystaso n쌹ytet쌹쌹n.
僅 Moottoritieavustimen merkkivalo

- Vihre쌹: K쌹ytt쎨tila
- Harmaa: Valmiustila
- Vilkkuva valkoinen: Kaasupoljin 

painettu
2 Asetettu nopeus n쌹ytet쌹쌹n.
3 Kaistallapitoavustimen merkkivalo 

n쌹ytet쌹쌹n.
4 N쌹ytet쌹쌹n, onko edell쌹 auto ja et쌹i-

syys kohdeajoneuvoon.
5 N쌹ytet쌹쌹n, onko kaistamerkint쌹 on 

tunnistettu vai ei.

HUOMAUTUS
僅 Katso lis쌹tietoja n쌹yt쎨st쌹 kohdasta 

“Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din 
(SCC) (jos varusteena)“ sivulla 6-99.

僅 Katso lis쌹tietoja n쌹yt쎨st쌹 kohdasta 
“Mukautuva kaistallapitoavustin 
(LFA)“ sivulla 6-117.

僅 Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominai-
suuksista tai teemasta.

Moottoritieavustimen toiminta
Kun ajat soveltuvalla tiell쌹, paina avus-
tuspainiketta kytke쌹ksesi moottoritie-
avustimen p쌹쌹lle.
Moottoritieavustin toimii, kun siirryt쌹쌹n 
moottoritien p쌹쌹tielle tai ajetaan sill쌹 ja 
kaikki seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:

僅 Kaistallapitoavustin toimii
僅 Mukautuva vakionopeudens쌹쌹din toi-

mii

K쌹ynnist쌹minen pys쌹hdyksen j쌹l-
keen

A: Use switch or pedal to accelerate 
(Kiihdyt쌹 kytkimell쌹 tai polkimella)
Kun moottoritieavustin on toiminnassa, 
autosi pys쌹htyy, jos edell쌹 oleva ajo-
neuvo pys쌹htyy. Jos edell쌹 oleva ajo-
neuvo alkaa liikkua noin 30 sekunnin 
sis쌹ll쌹 pys쌹htymisest쌹, my쎨s oma autosi 
l쌹htee liikkeelle. Lis쌹ksi jos auto on 
pys쌹htynyt ja on kulunut noin 30 sekun-
tia, mittaristoon tulee viesti Use switch 
or pedal to accelerate (Kiihdyt쌹 kytki-
mell쌹 tai polkimella). Paina kaasupoljinta 
tai kytkint쌹 +, - tai ( ) l쌹hte쌹ksesi liik-
keelle.

K쌹sien irrotusvaroitus

A: Keep hands on steering wheel (Pid쌹 
k쌹det ohjauspy쎨r쌹ll쌹)
Jos kuljettaja irrottaa k쌹tens쌹 ohjaus-
py쎨r쌹st쌹 joidenkin sekuntien ajaksi n쌹y-
tet쌹쌹n varoitusviesti ja kuuluu 
asteittainen varoitus쌹쌹ni.
僅 Ensimm쌹inen taso: Varoitusviesti

ONQ5EP041182L

ONQ5EP041172L

ONQ5EP041141L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 123  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Ajaminen

1246

Moottoritieavustin (HDA)

僅 Toinen taso: Varoitusviesti (punainen 
ohjauspy쎨r쌹) ja varoitus쌹쌹nimerkki

A: Highway Driving Assist (HDA) sys-
tem canceled (Moottoritieavustin 
(HDA) poistettu k쌹yt쎨st쌹)
Jos kuljettaja ei edelleenk쌹쌹n ole asetta-
nut k쌹si쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹lle varoituksen 
j쌹lkeen, n쌹ytet쌹쌹n varoitusviesti ja 
moottoritieavustin ja kaistallapitoavus-
tin poistetaan automaattisesti k쌹yt쎨st쌹.

Ajon nopeudenrajoitin

A: Driver's grasp not detected. (Kuljet-
tajan otetta ei havaita) Driving speed 
will be limited (Ajonopeutta hidaste-
taan)
Kun moottoritieavustin poistetaan k쌹y-
t쎨st쌹 k쌹sien irrotusvaroituksella, ajono-
peus saattaa olla rajoitettu. Kun ajon 
nopeudenrajoitin toimii, mittaristoon 
tulee varoitusviesti ja kuuluu jatkuva 
쌹쌹nimerkki.

Moottoritieavustimen valmiustila
Kun mukautuva vakionopeuss쌹쌹din 
poistetaan hetkellisesti k쌹yt쎨st쌹 mootto-
ritieavustimen toimiessa, moottoritie-
avustin siirtyy valmiustilaan. T쌹ll쎨in 
kaistallapitoavustin toimii normaalisti.

HUOMAUTUS
僅 Ajon nopeudenrajoitin auttaa sinua 

ajamaan alle 60 km/h. T쌹ll쎨in auto 
hidastaa nopeutta edell쌹 olevan ajo-
neuvon vuoksi. Kun auto on hidasta-
nut, se ei voi kiihdytt쌹쌹 
automaattisesti.

僅 Ajon nopeudenrajoitin poistuu toimin-
nasta seuraavissa tapauksissa:
- Kun kuljettaja tarttuu taas ohjaus-

py쎨r쌹쌹n
- Kun kuljettaja k쌹ynnist쌹쌹 kaistan 

seuranta-avustimen painamalla 
kaistan seuranta-avustimen paini-
ketta

- Kun mukautuvan vakionopeuden-
s쌹쌹timen kytkint쌹 +, -, ( ) tai ( ) 
painetaan tai kun kaasu- tai jarru-
poljinta painetaan.

Moottoritieavustimen toiminta-
h쌹iri쎨t ja rajoitukset
Moottoritieavustimen toiminta-
h쌹iri쎨

A: Check Highway Driving Assist 
(HDA) system (Tarkista moottoritie-
avustin)
Kun moottoritieavustin ei toimi asianmu-
kaisesti, n쌹ytt쎨쎨n tulee varoitusviesti 
varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon. Tar-
kistuta moottoritieavustin ammattihuol-
toliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.
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VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-

nasta ja turvallisesta ajotavasta.
僅 Pid쌹 k쌹tesi aina ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 

aikana.
僅 Moottoritieavustin on kuljettajaa avus-

tava j쌹rjestelm쌹, joka auttaa kuljetta-
jaa ajamisessa. Se ei ole autonominen 
ajoj쌹rjestelm쌹. Tarkista aina tieolosuh-
teet ja suorita tarvittavat toimenpiteet, 
jotta ajaminen olisi turvallista.

僅 Pid쌹 aina katseesi tiess쌹. Liikenne-
s쌹쌹nt쎨jen noudattaminen on kuljetta-
jan vastuulla. Auton valmistaja ei ole 
vastuussa mist쌹쌹n kuljettajan liiken-
nerikkomuksista tai h쌹nen aiheutta-
mistaan onnettomuuksista.

僅 Moottoritieavustin ei ehk쌹 pysty tun-
nistamaan kaikkia liikennetilanteita. 
Toiminto ei ehk쌹 tunnista mahdollisia 
t쎨rm쌹yksi쌹 rajoitusten vuoksi Huo-
mioi aina rajoitukset. Esteit쌹, kuten 
autoja, moottoripy쎨ri쌹, py쎨ri쌹, jalan-
kulkijoita, suojakaiteita, tietulleja, 
m쌹쌹ritt쌹m쌹tt쎨mi쌹 kohteita tai raken-
teita jotka saattavat osua autoon ei 
ehk쌹 tunnisteta.

僅 Moottoritieavustin kytkeytyy auto-
maattisesti pois p쌹쌹lt쌹 seuraavissa 
tilanteissa:
- Ajetaan tiell쌹, jolla toiminto ei toimi, 

kuten taukopaikalla, risteyksess쌹, 
liittym쌹ss쌹 jne.

- Navigointi ei toimi asianmukaisesti 
kuten jos sit쌹 ollaan p쌹ivitt쌹m쌹ss쌹 
tai k쌹ynnist쌹m쌹ss쌹 uudelleen

僅 Moottoritieavustin saattaa toimia 
vahingossa tai kytkeyty쌹 pois p쌹쌹lt쌹 
tieolosuhteista (navigointitiedot) ja 
ymp쌹rist쎨st쌹 johtuen.

僅 Kaistan seuranta-avustin saatetaan 
poistaa hetkellisesti k쌹yt쎨st쌹, kun etu-
kamera ei tunnista kaistoja asianmu-
kaisesti tai k쌹sien irrotusvaroitus on 
p쌹쌹ll쌹.

僅 Et ehk쌹 kuule moottoritieavustimen 
varoitus쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹rist쎨 on 
meluisa.

僅 Jos autolla ajetaan tietyn rajan ylitt쌹-
v쌹ll쌹 nopeudella kaarteessa, autosi 
saattaa ajautua toiselle reunalle tai 
alkaa poistua ajokaistalta.

僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme turvallisuus-
syist쌹 kytkem쌹쌹n 
moottoritieavustimen pois p쌹쌹lt쌹.

僅 K쌹sien irrotusvaroitus saattaa tulla 
aikaisin tai my쎨h쌹쌹n riippuen siit쌹, 
kuinka ohjauspy쎨r쌹st쌹 pidet쌹쌹n kiinni 
tai millaiset tieolosuhteet ovat. Pid쌹 
k쌹tesi aina ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 
aikana.

僅 Turvallisuussyist쌹 lue omistajan k쌹si-
kirja ennen moottoritieavustimen 
k쌹ytt쌹mist쌹.

僅 Moottoritieavustin ei toimi, kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n tai kun tunnistusantu-
reita tai navigointia alustetaan.

Moottoritieavustimen rajoitukset
Moottoritieavustin ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti tai se ei ehk쌹 toimi seuraa-
vissa olosuhteissa:
僅 Karttatiedot poikkeavat todellisesta 

tiest쌹, koska navigointij쌹rjestelm쌹쌹 ei 
ole p쌹ivitetty

僅 Karttatiedot ja todellinen tie poikkea-
vat toisistaan reaaliaikaisten GPS-tie-
tojen tai karttatietojen virheen vuoksi
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僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹 on ylikuormi-
tettu sill쌹 samaan aikaan suoritetaan 
esimerkiksi tienhakua, videon toistoa 
tai puheohjausta

僅 GPS-signaalit eiv쌹t ole k쌹yt쎨ss쌹 (esi-
merkiksi tunnelissa)

僅 Kuljettaja poikkeaa reitilt쌹 tai reitti 
m쌹쌹r쌹np쌹쌹h쌹n on muuttunut tai 
peruuntunut navigoinnin nollauksella 
(mukaan lukien TPEG-muutoksen)

僅 Auto tulee huoltoasemalle tai lev쌹h-
dysalueelle

僅 Android Auto tai Car Play on toimin-
nassa

僅 Navigointi ei tunnista auton sijaintia 
(esimerkiksi jos tie on korotettu ja yli-
kulku on l쌹hell쌹 tavallisia teit쌹 tai 
l쌹hist쎨ll쌹 on samansuuntaisia teit쌹)

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja etukameraan ja etutut-
kaan liittyvist쌹 rajoituksista kohdasta 
“T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹 (FCA) 
(yhdistettyn쌹 tutka-anturiin) (jos varus-
teena)“ sivulla 6-50.

Peruutuskameraj쌹rjestelm쌹 
(RVM) (jos varusteena)

Peruutuskamera n쌹ytt쌹쌹 auton takana 
olevan alueen auttaen pys쌹k쎨imisess쌹 
tai peruuttamisessa.

Tunnistusanturi
Peruutuskamera

Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

ONQ5E041304L_2
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Peruutuskameran asetukset
Kameran asetukset

Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse n쌹yt쎨lt쌹 ase-
tuskuvake ( ) tai asetusvalikosta Driver 
assistance (Kuljettajaa avustavat j쌹rjes-
telm쌹t) → Parking safety (Pys쌹k쎨inti-
turvallisuus) → Camera settings 
(Kameran asetukset) vaihtaaksesi 
peruutuskameran asetuksia.
僅 N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨: Peruutuskameran ja 

pys쌹k쎨intiavustimen asetusten muut-
taminen.

僅 N쌹yt쎨n asetukset: N쌹yt쎨n kirkkauden 
ja kontrastin vaihtaminen.

Pidennetty takan쌹kym쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Parking safety (Pys쌹-
k쎨intiturvallisuus) → Camera settings 
(Kameran asetukset) → Display con-
tents (N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨) → Keep rear 
camera on (Pid쌹 kamera p쌹쌹ll쌹).

Peruutuskameran toiminta
Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painike

Paina pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painiketta (1) 
kytke쌹ksesi peruutuskameran p쌹쌹lle.

Takan쌹kym쌹

Toimintaedellytykset
Takan쌹kym쌹 kytkeytyy p쌹쌹lle, kunseu-
raavat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihde siirret쌹쌹n R-asentoon.
僅 Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta (1) pai-

netaan, kun P-asento on valittuna
僅 N쌹kym쌹kuvaketta painetaan, kun 

n쌹yt쎨ll쌹 on takan쌹kym쌹 ylh쌹쌹lt쌹

Sammuttamisen edellytykset
Takan쌹kym쌹 kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹, kun 
seuraavat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta (1) pai-

netaan uudelleen, kun vaihde on P-
asennossa ja takan쌹kym쌹 on n쌹yt쎨ll쌹.

僅 Vaihde vaihdetaan R-asennosta P-
asentoon.

HUOMAUTUS
Takan쌹kym쌹쌹 ei voi kytke쌹 pois, kun 
vaihde on R-asennossa.

Pidennetty takan쌹kym쌹
Pidennetty takan쌹kym쌹 pit쌹쌹 auton 
takan쌹kym쌹n k쌹yt쎨ss쌹, kun vaihde vaih-
detaan R-asennosta N- tai D-asentoon, 
jotta pys쌹k쎨inti onnistuu turvallisemmin.

Toimintaedellytykset
Takan쌹kym쌹 pysyy p쌹쌹ll쌹, kun seuraa-
vat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:

ONQ5041280L
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僅 Vaihde vaihdetaan R-asennosta N- tai 
D-asentoon.

僅 Ajonopeus on alle noin 10 km/h.

Sammuttamisen edellytykset
Pidennetty takan쌹kym쌹 kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista olosuh-
teista t쌹yttyy:
僅 Ajonopeus on yli noin 10 km/h.
僅 Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-paini-

ketta (1).
僅 Vaihde siirret쌹쌹n P-asentoon.

Takan쌹kym쌹 ajon aikana
Kuljettaja voi tarkistaa takan쌹kym쌹n 
n쌹yt쎨lt쌹 ajon aikana. Se avustaa turvalli-
sessa ajamisessa.

Toimintaedellytykset
Paina Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta (1) 
vaihteen ollessa D- tai N-asennossa, jol-
loin ajon aikainen takan쌹kym쌹 tulee 
n쌹ytt쎨쎨n.

Sammuttamisen edellytykset
Takan쌹kym쌹toiminto ajon aikana kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat olo-
suhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-paini-

ketta (1) tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
painiketta.

僅 Vaihde siirret쌹쌹n P-asentoon.

Takan쌹kym쌹 ylh쌹쌹lt쌹

Takan쌹kym쌹 ylh쌹쌹lt쌹 n쌹ytt쌹쌹 et쌹isyy-
den autosi takana olevaan autoon tai 
esteeseen pys쌹k쎨innin aikana.

Paina yl쌹takan쌹kym쌹n painiketta ( ) 
siirty쌹ksesi yl쌹takan쌹kym쌹쌹n.

Peruutuskameran toimintah쌹iri쎨 
ja rajoitukset
Peruutuskameran toimintah쌹iri쎨
Jos peruutuskamera ei toimi asianmu-
kaisesti tai jos n쌹ytt쎨 v쌹lkkyy tai kame-
ran kuva ei n쌹y normaalisti, 
suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetussa 
Kia-huollossa tai huollon yhteisty쎨kump-
panilla.

Peruutuskameran rajoitukset
Kun auton on ollut pys쌹hdyksiss쌹 pit-
k쌹쌹n talvella tai jos auto on pys쌹k쎨ity 
sis쌹parkkihalliin, pakokaasut saattavat 
hetkellisesti sumentaa kuvan.

VAROITUS
僅 Takakameran n쌹kym쌹 ei kata auton 

takana olevaa aluetta kokonaan. Kul-
jettajan tulee ennen pys쌹k쎨imist쌹 tai 
peruuttamista aina tarkistaa auton 
takana oleva alue suoraan sis쌹- ja 
ulkotaustapeilej쌹 k쌹ytt쌹en.

僅 N쌹yt쎨ll쌹 esitetty et쌹isyys saattaa poi-
keta todellisesta et쌹isyydest쌹 kohtee-
seen. Muista turvallisuussyist쌹 
tarkistaa auton ymp쌹rist쎨 suoraan 
itse.

僅 Jos kameran linssi on lian peitossa, 
peruutuskamera ei ehk쌹 toimi nor-
maalisti.
Pid쌹 kameran linssi aina puhtaana.
쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 kemiallisia liuot-
timia, kuten voimakkaita puhdistus-
nesteit쌹 (bensiini쌹, asetonia jne.). Se 
voi vaurioittaa kameran linssi쌹.ONQ5041283L
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Surround View Monitor -j쌹r-
jestelm쌹 (SVM) (jos varus-
teena)

Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹 aut-
taa pys쌹k쎨inniss쌹 n쌹ytt쌹m쌹ll쌹 kuljetta-
jalle auton ymp쌹rist쎨n.

Tunnistusanturi

僅 1: SVM-j쌹rjestelm쌹n etukamera
僅 2, 3: SVM-j쌹rjestelm쌹n sivukamera 

(ovipeilin alla)
僅 4: SVM-j쌹rjestelm쌹n takakamera
Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n asetukset
Kameran asetukset

Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse n쌹yt쎨lt쌹 ase-
tuskuvake ( ) tai asetusvalikosta Driver 
assistance (Kuljettajaa avustavat j쌹rjes-
telm쌹t) → Parking safety (Pys쌹k쎨inti-
turvallisuus) → Camera settings 
(Kameran asetukset) vaihtaaksesi 
peruutuskameran asetuksia.
僅 N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨: Mahdollisuus vaihtaa 

Pys쌹k쎨intiopastuksen yl쌹n쌹kym쌹n, 
Pys쌹k쎨intiopastuksen takan쌹ky-
m쌹n ja Pys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tuksen asetuksia.

僅 N쌹yt쎨n asetukset: N쌹yt쎨n kirkkauden 
ja kontrastin vaihtaminen.

Pys쌹k쎨intiopastuksen yl쌹n쌹kym쌹
Etun쌹kym쌹 ylh쌹쌹lt쌹

Takan쌹kym쌹 ylh쌹쌹lt쌹
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Pys쌹k쎨intiopastus n쌹ytet쌹쌹n Surround 
View Monitor -j쌹rjestelm쌹 oikeassa 
osassa, kun Front or Rear Top View 
Parking Guidance (Etu- tai takaosan 
pys쌹k쎨intiopastuksen yl쌹n쌹kym쌹) on 
valittuna.

Pys쌹k쎨intiopastuksen alan쌹kym쌹

Pys쌹k쎨intiopastuksen alan쌹kym쌹 n쌹yte-
t쌹쌹n takan쌹kym쌹ss쌹, kun Parking 
guide in rear view (Pys쌹k쎨intiopastuk-
sen alan쌹kym쌹) on valittuna

HUOMAUTUS
Pys쌹k쎨intiopastuksen alan쌹kym쌹n vaa-
kasuuntainen opasteviiva n쌹ytt쌹쌹 0,5 
metrin, 1 metrin ja 2,3 metrin et쌹isyydet 
autosta.

Pys쌹k쎨intitutka

Pys쌹k쎨intitutka n쌹ytet쌹쌹n Surround 
View Monitor -j쌹rjestelm쌹 yl쌹n쌹yt쎨ss쌹, 
kun Parking distance warning (Pys쌹-
k쎨intitutka) on valittuna.

Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n automaattinen kytkent쌹
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Parking 

safety (Pys쌹k쎨intiturvallisuus) → Sur-
round view monitor auto On (Surround 
view monitor -j쌹rjestelm쌹n automaatti-
nen kytkent쌹) k쌹ytt쌹쌹ksesi toimintoa.

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja Surround View Monitor -
j쌹rjestelm쌹n automaattisesta kytken-
n쌹st쌹 kohdasta “Surround View Monitor 
-j쌹rjestelm쌹n automaattinen kytkent쌹“ 
sivulla 6-130.

Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n toiminta
Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painike

Paina pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painiketta (1) 
kytke쌹ksesi Surround View Monitor -j쌹r-
jestelm쌹n p쌹쌹lle tai pois.

Etun쌹kym쌹

Etun쌹kym쌹 n쌹ytet쌹쌹n n쌹yt쎨ll쌹 pys쌹-
k쎨innin helpottamiseksi, kun vaihde on 
N- tai D-asennossa. Etun쌹kym쌹ss쌹 on 
yl쌹n쌹kym쌹, etun쌹kym쌹, sivun쌹kym쌹 ja 
3D-n쌹kym쌹. My쎨s muita n쌹kym쌹tiloja 
voidaan valita painamalla Surround 
View Monitor -j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n n쌹ky-
m쌹kuvakkeita (2).

ONQ5EP041253L

ONQ5EP041254L

ONQ5041070

ONQ5041077L
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Toimintaedellytykset
Etun쌹kym쌹toiminto kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun seuraavat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihdetaan R-asennosta N- tai D-

asentoon ja ajonopeus on noin alle 10 
km/h.

僅 Kun painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-
painiketta (1) vaihteen ollessa D- tai N-
asennossa ja ajonopeuden ollessa alle 
10 km/h.

僅 Etupys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus 
varoittaa kuljettajaa D-vaihteella ajet-
taessa, kun asetusvalikosta on valit-
tuna (Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Parking 
safety (Pys쌹k쎨intiturvallisuus) → Sur-
round view monitor auto On (Sur-
round view monitor -j쌹rjestelm쌹n 
automaattinen kytkent쌹)

Sammuttamisen edellytykset
Etun쌹kym쌹toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat olosuhteet t쌹ytty-
v쌹t:
僅 Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-paini-

ketta (1) tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n (3) 
painiketta.

僅 Ajonopeus on yli 10 km/h.
僅 Paina jotakin tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 

painiketta (3) ja n쌹ytt쎨 muuttuu tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ksi.

僅 Vaihdetaan P-asentoon.

HUOMAUTUS
Jos Surround View Monitor -toiminto 
kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹, kun on ajettu alle 
10 km/h nopeudella, alle 10 km/h 
nopeuteen palaaminen ei kytke sur-
round View Monitor -n쌹ytt쎨쌹 p쌹쌹lle.

Takan쌹kym쌹
Takan쌹kym쌹 n쌹ytet쌹쌹n n쌹yt쎨ll쌹 pys쌹-
k쎨innin helpottamiseksi, kun vaihde on 
R- tai P-asennossa. Takan쌹kym쌹ss쌹 on 
yl쌹n쌹kym쌹, takan쌹kym쌹, sivun쌹kym쌹 ja 
3D-n쌹kym쌹. My쎨s muita n쌹kym쌹tiloja 
voidaan valita painamalla Surround 
View Monitor -j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n n쌹ky-
m쌹kuvakkeita.

Toimintaedellytykset
Takan쌹kym쌹toiminto kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun seuraavat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihde kytket쌹쌹n R-asentoon.
僅 Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta (1) pai-

netaan, kun P-asento on valittuna.

Sammuttamisen edellytykset
Takan쌹kym쌹toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat olosuhteet t쌹ytty-
v쌹t:
僅 Vaihde vaihdetaan R-asennosta P-

asentoon.
僅 Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta (1) pai-

netaan, kun P-asento on valittuna.

HUOMAUTUS
Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n painikkeen (3) 
painaminen ei kytke takan쌹kym쌹쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹, kun vaihde on R-asennossa.

Takan쌹kym쌹 ajon aikana
Kuljettaja voi tarkistaa takan쌹kym쌹n 
n쌹yt쎨lt쌹 ajon aikana. Se avustaa turvalli-
sessa ajamisessa.

Toimintaedellytykset
Takan쌹kym쌹toiminto ajon aikana kyt-
keytyy p쌹쌹lle, kun seuraavat olosuhteet 
t쌹yttyv쌹t:
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僅 Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-paini-
ketta (1), kun ajonopeus on yli 10 km/
h.

僅 Painetaan Surround View Monitor -
j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n n쌹kym쌹kuva-
ketta (2), kun ajonopeus on alle 10 
km/h.

Sammuttamisen edellytykset
Takan쌹kym쌹toiminto ajon aikana kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat olo-
suhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-paini-

ketta (1) tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n (3) 
painiketta.

僅 Vaihdetaan P-asentoon.
僅 Painetaan Surround View Monitor -

j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n toista n쌹kym쌹ku-
vaketta (2), kun ajonopeus on alle 10 
km/h.

3D-n쌹kym쌹toiminto
3D-n쌹kym쌹toiminto n쌹ytt쌹쌹 auton 
useasta kulmasta. Valitse kulma paina-
malla Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n 3D-n쌹kym쌹kuvaketta. Paina 3D-
n쌹kym쌹kuvaketta uudelleen nollataksesi 
kulman.

Toimintaedellytykset
3D-n쌹kym쌹toiminto kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun seuraavat olosuhteet t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihdetaan P-, N- tai D-asentoon ja 

ajonopeus on alle 10 km/h.
僅 Kun vaihdetaan R-asentoon ja Sur-

round View Monitor -j쌹rjestelm쌹 on 
p쌹쌹ll쌹, paina Surround View Monitor 
-j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n 3D-n쌹kym쌹n 
kuvaketta.

Sammuttamisen edellytykset
3D-n쌹kym쌹toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat olosuhteet t쌹ytty-
v쌹t:
僅 Vaihde on P-, N- tai D-asennossa

- Vaihde siirret쌹쌹n P-asentoon
- Painetaan Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-pai-

niketta (1)
- Painetaan tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 

n쌹yt쎨n painiketta (3)
- Painetaan Koti-painiketta Surround 

View Monitor -n쌹yt쎨ll쌹 (2)
- Ajonopeus on yli 10 km/h

僅 Vaihde on R-asennossa
- Vaihde siirret쌹쌹n P-asentoon

HUOMAUTUS
3D-n쌹kym쌹toiminto ei n쌹yt쌹 pys쌹k쎨inti-
opastusta.

Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n toimintah쌹iri쎨
Jos Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹 
ei toimi asianmukaisesti tai jos n쌹ytt쎨 
v쌹lkkyy tai kameran kuva ei n쌹y nor-
maalisti, suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetussa Kia-huollossa tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Surround View Monitor -j쌹rjestel-
m쌹n rajoitukset
僅 N쌹ytt쎨 saatetaan esitt쌹쌹 ep쌹normaa-

lista ja kuvake tulee n쌹yt쎨n vasem-
paan yl쌹kulmaan seuraavissa 
olosuhteissa:
- Takaluukku avataan.
- Kuljettajan tai matkustajan ovi ava-

taan.
- Ulkotaistapeili taitetaan.
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VAROITUS
僅 Katso AINA auton ymp쌹rille ja var-

mista, ettei miss쌹쌹n ole esteit쌹, ennen 
kuin ajat autoa mihink쌹쌹n suuntaan. 
N쌹yt쎨n n쌹kym쌹 voi antaa v쌹쌹risty-
neen kuvan auton sijainnista suh-
teessa muihin ajoneuvoihin ja 
esteisiin.

僅 N쌹yt쎨ll쌹 esitetty et쌹isyys saattaa poi-
keta todellisesta et쌹isyydest쌹 kohtee-
seen. Muista turvallisuussyist쌹 
tarkistaa auton ymp쌹rist쎨 suoraan 
itse.

僅 Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹 
on suunniteltu k쌹ytett쌹v쌹ksi tasai-
sella alustalla. Siksi n쌹yt쎨n kuva ei 
ehk쌹 n쌹y asianmukaisesti teill쌹, joilla 
on korkeuseroja kuten reunakivetyk-
si쌹 tai hidastet쎨yssyj쌹.

僅 Jos kameran linssi on lian peitossa, 
Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi normaalisti.
Pid쌹 kameran linssi aina puhtaana.
쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 kemiallisia liuot-
timia, kuten voimakkaita puhdistus-
nesteit쌹 (bensiini쌹, asetonia jne.). Se 
voi vaurioittaa kameran linssi쌹.

HUOMAUTUS
僅 Kun takan쌹kym쌹 ajon aikana on 

p쌹쌹ll쌹, se pysyy p쌹쌹ll쌹 ajon aikana 
ajonopeudesta riippumatta.

僅 Kun takan쌹kym쌹 ajon aikana on 
p쌹쌹ll쌹 peruutettaessa, n쌹ytt쎨 vaihtuu 
takan쌹kym쌹ski.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
(RCCA) (jos varusteena)
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu tunnista-
maan auton takaa kuolleesta kulmasta 
l쌹hestyv쌹t autot, kun autosi peruuttaa ja 
varoittamaan kuljettajaa uhkaavasta t쎨r-
m쌹yksest쌹 varoitusviestill쌹 ja varoitu-
s쌹쌹nimerkill쌹. My쎨s jarrutusta 
avustetaan t쎨rm쌹yksen est쌹miseksi.

[A]: Riste쌹v쌹n liikenteen takavaroituksen 
toiminta-alue
[B]: Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n toiminta-alue

HUOMIO
Varoituksen ajoitus saattaa vaihdella 
l쌹hestyv쌹n auton ajonopeudesta riip-
puen.

Tunnistusanturi
Takakulmatutka

Katso tunnistusanturin tarkka paikka yll쌹 
olevasta kuvasta.

ONQ5041078

ONQ5E041033L
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HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja takakulmatutkaan liitty-
vist쌹 varotoimista kohdasta “Kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
(BCA) (jos varusteena)“ sivulla 6-68.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n asetuk-
set

Rear Cross-Traffic Safety (Riste쌹-
v쌹n liikenteen takavaroitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Parking Safety (Pys쌹k쎨innin turvalli-

suus)
2 Rear cross-traffic safety (Riste쌹v쌹n 

liikenteen takavaroitus)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Parking 
safety (Pys쌹k쎨innin turvallisuus)→ Rear 
cross-traffic safety (Riste쌹v쌹n liiken-
teen takavaroitus) kytke쌹ksesi riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹ykseneston p쌹쌹lle ja 
poista valinta sen kytkemiseksi pois.

VAROITUS
Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
kytkeytyy automaattisesti p쌹쌹lle. Jos Off 
(Pois k쌹yt쎨st쌹) valitaan, kun auto on 
k쌹ynnistetty uudelleen, kuljettajan tulee 
aina huomioida ymp쌹rist쎨 ja ajaa varo-
vasti.

Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n alkuper쌹isen varoituksen 
aktivointiajan.
Kun auto toimitetaan asiakkaalle, varoi-
tuksen asetuksena on Standard (Tavalli-
nen). Jos muutat varoituksen ajoitusta, 
auton muiden kuljettajaa avustavien j쌹r-
jestelmien varoitusten ajoitus saattaa 
muuttua.

ONQ5051107L

ONQ5051113L

ONQ5031369L

ONQ5E051124L
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Warning Volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → -Avoidance 
Assist volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus) vaihtaaksesi riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n 
쌹쌹nenvoimakkuudeksi High (Korkea), 
Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), Low (Alhai-
nen) tai Off (Pois k쌹yt쎨st쌹).

HUOMAUTUS
僅 Kun varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus on 

kytketty pois p쌹쌹lt쌹, ohjauspy쎨r쌹n 
v쌹rin쌹toiminto (jos varusteena) kyt-
keytyy kuitenkin p쌹쌹lle.

僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, auton muiden kuljettajaa 

avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajoituksen ja varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuuden asetukset kos-
kevat kaikkia takat쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹n toimintoja.

僅 Vaikka varoituksen ajoitukseksi on 
valittu Standard (Tavallinen), varoi-
tuksen aktivointi saattaa vaikuttaa 
my쎨h쌹iselt쌹, jos auto l쌹hestyy 
nopeasti kuolleesta kulmasta.

僅 Valitse varoituksen ajoitukseksi Late 
(My쎨h쌹inen), kun liikenne on v쌹h쌹ist쌹 
ja ajonopeus on alhainen.

HUOMAUTUS
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, varoi-
tuksen ajoitus ja varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus pysyv쌹t viimeisimm쌹ss쌹 
asetuksessa.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n toi-
minta
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹 varoittaa ja hallitsee autoa 
riippuen t쎨rm쌹ysriskin tasosta
僅 Collision Warning (t쎨rm쌹ysvaroitus)
僅 Emergency Braking (h쌹t쌹jarrutus)
僅 Stopping vehicle and ending brake 

control (Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarru-
jen ohjauksen lopettaminen)

ONQ5031371L

ONQ5E051050L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 135  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Ajaminen

1366

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (RCCA)

T쎨rm쌹ysvaroitus

僅 Kuljettajaa varoitetaan auton takaa 
vasemmalta tai oikealta puolelta 
l쌹hestyv쌹st쌹 autosta ovipeilin vilkku-
valla varoitusvalolla ja mittariston 
varoituksella. Samaan aikaan kuuluu 
쌹쌹nimerkki ja ohjauspy쎨r쌹 v쌹risee (jos 
varusteena). Jos peruutuskamera on 
toiminnassa, my쎨s tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹n n쌹yt쎨lle tulee varoitus. (jos 
varusteena)

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 toimii, kun kaikki seuraa-
vat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Vaihde siirret쌹쌹n R-asentoon ja 

ajonopeus on alle 8 km/h.
- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 25 

metrin s쌹teell쌹 autosi kuolleessa 
kulmassa olevasta alueesta

- Kuolleesta kulmasta l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h

HUOMAUTUS
Jos toiminnan edellytykset t쌹yttyv쌹t, toi-
minto antaa varoituksen l쌹hestyip쌹 ajo-
neuvo vasemmalta tai oikealta puolelta, 
vaikka ajonopeutesi olisi 0 km/h.

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
僅 Kuljettajaa varoitetaan auton takaa 

vasemmalta tai oikealta puolelta 
l쌹hestyv쌹st쌹 autosta ovipeilin vilkku-
valla varoitusvalolla ja mittariston 
varoitusviestill쌹. Samaan aikaan kuu-
luu 쌹쌹nimerkki ja ohjauspy쎨r쌹 v쌹risee 
(jos varusteena). Jos peruutuskamera 
on toiminnassa, my쎨s tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨lle tulee varoitus. (jos 
varusteena)

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 toimii, kun kaikki seuraa-
vat ehdot t쌹yttyv쌹t:

ONQ5041079

ONQ5041186

ONQ5EP041268L

ONQ5041079
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- Vaihde siirret쌹쌹n R-asentoon ja 
ajonopeus on alle 8 km/h.

- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 1,5 
metrin s쌹teell쌹 autosi kuolleessa 
kulmassa olevasta alueesta

- Vasemmalta tai oikealta l쌹hesty-
v쌹n ajoneuvon nopeus on yli 
5 km/h

僅 H쌹t쌹jarrutusta avustetaan jotta v쌹ltet-
t쌹isiin t쎨rm쌹ys kuolleesta kulmasta 
l쌹hestyviin ajoneuvoihin.

VAROITUS
Jarrujen ohjaus loppuu, kun:
僅 L쌹hestyv쌹 auto poistuu tunnistusalu-

eelta
僅 L쌹hestyv쌹 auto siirtyy autosi taakse
僅 L쌹hestyv쌹 auto ei aja autoasi kohti
僅 L쌹hestyv쌹 auto hidastaa nopeutta
僅 Kuljettaja painaa jarrupoljinta riitt쌹v쌹n 

voimakkaasti

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

A: Drive carefully (Aja varovasti)
僅 Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutusti-

lanteessa, mittaristoon tulee varoitus-
viesti. Turvallisuussyist쌹 kuljettajan 
tulee painaa jarrupoljinta v쌹litt쎨m쌹sti 
ja tarkistaa ymp쌹rist쎨.
- Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy auton 

pys쌹htymisen j쌹lkeen noin 2 sekun-
nin kuluttua.

- H쌹t쌹jarrutuksen aikana toiminnon 
suorittama jarrujen ohjaus loppuu 
automaattisesti, kun kuljettaja pai-
naa voimakkaasti jarrupoljinta.

VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun k쌹yt쌹t 
riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹쌹:
僅 Muuta asetuksia turvallisuussyist쌹 

vasta kun olet pys쌹k쎨inyt auton tur-
valliseen paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n tai annetaan varoitu-
s쌹쌹nimerkki, riste쌹v쌹n liikenteen 
takavaroituksen varoitusviesti쌹 ei 
ehk쌹 n쌹ytet쌹 ja varoitus쌹쌹nimerkki쌹 
ei ehk쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule riste쌹v쌹n liikenteen t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n varoitu-
s쌹쌹nt쌹, jos ymp쌹rist쎨 on meluisa.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi, jos kuljettaja 
painaa jarrua t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mi-
seksi.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takavaroitusj쌹r-
jestelm쌹n toiminnan aikana auto saat-
taa pys쌹hty쌹 쌹killisesti, jolloin 
matkustajat saattavat loukkaantua ja 
irralliset esineet saattavat siirty쌹. Kiin-
nit쌹 aina turvavy쎨 ja pid쌹 irralliset esi-
neet kiinnitettyin쌹.

僅 Vaikka riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yk-
senestoj쌹rjestelm쌹ss쌹 olisi vikaa, 
auton tavalliset jarrut toimivat nor-
maalisti.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 ei toimi kaikissa 
tilanteissa eik쌹 sill쌹 voida v쌹ltt쌹쌹 kaik-
kia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Kun riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n on toiminnassa, toi-
minnon jarrujen ohjaus peruuntuu 
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automaattisesti, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta voimakkaasti.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n varoitus voi varoit-
taa kuljettajaa my쎨h쌹쌹n tai olla 
kokonaan varoittamatta riippuen tie- 
ja ajo-olosuhteista.

僅 Kuljettaja on aina vastuussa auton 
hallinnasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹n toimintaan. S쌹ilyt쌹 
riitt쌹v쌹t turvav쌹lit, jotta pystyt jarrut-
tamaan ja pys쌹ytt쌹m쌹쌹n auton tarvit-
taessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella tai pys쌹yt쌹 auto aina 
kun se on tarpeen.

僅 쉁l쌹 koskaan tarkoituksella testaa ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹쌹 ihmisiin, el쌹imiin tai 
muihin kohteisiin. Siit쌹 voi aiheutua 
vakavia tai jopa hengenvaarallisia 
vammoja.

HUOMIO
Jarrujen ohjaus ei ehk쌹 toimi asianmu-
kaisesti ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) 
tilasta riippuen.
Vain varoitus annetaan, jos:
僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) varoi-

tusvalo palaa
僅 Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) akti-

voidaan eri tarkoituksessa

HUOMAUTUS
Jos riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 avustaa jarrutusta, kul-
jettajan on v쌹litt쎨m쌹sti painettava 
jarrupoljinta ja tarkistettava ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus loppuu, kun kuljettaja 

painaa jarrupoljinta riitt쌹v쌹n voimak-
kaasti

僅 Kun vaihde on siirretty R-asentoon, 
jarrujen ohjaus toimii kerran vasem-
malta ja oikealta l쌹hestyviin autoihin.

HUOMAUTUS
Kuvat tai v쌹rit saatetaan n쌹ytt쌹쌹 eri 
tavalla riippuen mittariston ominaisuuk-
sista tai teemasta.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n toimin-
tah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n toimin-
tah쌹iri쎨

A: Check Rear Cross-Traffic Safety 
system (Tarkista riste쌹v쌹n liikenteen 
takavaroitus)
Kun riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 ei toimi asianmukai-
sesti, varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n ja 
varoitusvalo ( ) syttyy mittaristoon. Tar-
kastuta toiminto ammattihuoltoliik-
keess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

A: Check side view mirror warning 
light (Tarkista ovipeilin varoitusvalo)
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Kun ovipeilin varoitusvalo ei toimi asian-
mukaisesti, varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n ja 
yleisvaroitusvalo ( ) syttyy mittaris-
toon. Tarkastuta toiminto ammattihuol-
toliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 pois-
tettu k쌹yt쎨st쌹

A: Rear Cross-Traffic Safety system 
disabled. (Riste쌹v쌹n liikenteen taka-
varoitus pois k쌹yt쎨st쌹.) Radar blocked 
(Tutka on peitossa)
Kun takapuskuri takakulmatutkan tai 
taka-anturin l쌹hell쌹 on esimerkiksi 
lumen tai sadeveden peitossa tai autoon 
kiinnitet쌹쌹n traileria tai per쌹vaunua, se 
saattaa v쌹hent쌹쌹 tunnistustehoa ja het-
kellisesti rajoittaa riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n toimin-
taa tai est쌹쌹 sen toiminnan.
T쌹ss쌹 tapauksessa mittaristoon tulee 
varoitusviesti. Kyseess쌹 ei kuitenkaan 
ole riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨.
Toiminto toimii normaalisti, kun lika ja 
roskat tai traileri tms. on poistettu. Pid쌹 
se aina puhtaana.
Jos toiminto ei toimi asianmukaisesti h쌹i-
ri쎨tekij쎨iden poistamisen j쌹lkeen, tarkas-
tuta se ammattihuoltoliikkeess쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
僅 Vaikka mittaristoon ei tulisi varoitus-

viesti쌹 tai varoitusvaloa, riste쌹v쌹n lii-
kenteen 
takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi asianmukaisesti.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 
asianmukaisesti paikassa (esimerkiksi 
avoimessa maastossa), jossa mit쌹쌹n 
kohteita ei havaita, kun auto k쌹ynnis-
tet쌹쌹n.

HUOMIO
Sammuta riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹, kun kiinnit쌹t tai 
irrotat esim. trailerin tai per쌹vaunun, jos 
haluat k쌹ytt쌹쌹 riste쌹v쌹n liikenteen taka-
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹쌹.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n rajoi-
tukset
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenes-
toj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi normaalisti 
tai se saattaa toimia odottamattomasti 
seuraavissa olosuhteissa:
僅 L쌹hdet쌹쌹n liikkeelle paikasta, jossa on 

puita tai pitk쌹쌹 ruohoa
僅 L쌹hdet쌹쌹n liikkeelle m쌹r쌹lt쌹 tielt쌹
僅 L쌹hestyv쌹n auton nopeus on suuri tai 

alhainen
Jarrujen ohjaus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi, 
joten kuljettajan tarkkaavaisuutta edelly-
tet쌹쌹n seuraavissa tilanteissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

ep쌹tasaisella tiell쌹
僅 Ajetaan liukkaalla alustalla (jolla on 

lunta, lammikoita, j쌹쌹t쌹 tms.)
僅 Rengaspaine on alhainen tai rengas 

on vaurioitunut
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僅 Jarruja on muutettu
僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin on toiminnassa 

(jos varusteena)

HUOMAUTUS
Katso lis쌹tietoja takakulmatutkaan liitty-
vist쌹 rajoituksista kohdasta “Kuolleen 
kulman t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
(BCA) (jos varusteena)“ sivulla 6-68.

VAROITUS
僅 Ajetaan l쌹hell쌹 ajoneuvoa tai raken-

netta

[A]: Rakenne
Riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 saattaa toimia rajoitetusti, 
kun ajetaan l쌹hell쌹 ajoneuvoa tai 
rakennetta, eik쌹 se ehk쌹 tunnista 
kuolleesta kulmasta l쌹hestyv쌹쌹 autoa. 
Jos n쌹in tapahtuu, toiminto ei ehk쌹 
varoita kuljettajaa tai ohjaa jarruja kun 
se olisi tarpeen.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

僅 Auton ymp쌹rill쌹 on paljon pys쌹k쎨ityj쌹 
autoja

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n saattaa tunnistaa 
autoja, jotka ovat pys쌹k쎨im쌹ss쌹 tai 
l쌹hd쎨ss쌹 liikkeelle autosi l쌹helt쌹 (esi-
merkiksi kun autosi vierest쌹 l쌹htee 
liikkeelle auto, auto pys쌹k쎨i tai l쌹htee 
liikkeelle takaa tai autoasi l쌹hestyv쌹 
ajoneuvo k쌹쌹ntyy jne.). T쌹ss쌹 tapauk-
sessa toiminto saattaa varoittaa kul-
jettajaa tarpeettomasti ja k쌹ytt쌹쌹 
jarruja.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

僅 Auto on pys쌹k쎨ity vinottain

[A]: Auto
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 saattaa toimia rajoi-
tetusti, kun peruutetaan viistosti, eik쌹 
se ehk쌹 tunnista kuolleesta kulmasta 
l쌹hestyv쌹쌹 autoa. Jos n쌹in tapahtuu, 
toiminto ei ehk쌹 varoita kuljettajaa tai 
ohjaa jarruja kun se olisi tarpeen.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

ONQ5EP041081L

ONQ5041082

ONQ5EP041083L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 140  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



141

6

6

Ajaminen Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 (RCCA)

僅 Kun auto on m쌹ess쌹 tai l쌹hell쌹 m쌹ke쌹

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 saattaa toimia rajoi-
tetusti, kun auto on yl쌹- tai alam쌹ess쌹 
tai l쌹hell쌹 sit쌹, eik쌹 se ehk쌹 tunnista 
kuolleessa kulmassa olevalta alueelta 
l쌹hestyv쌹쌹 autoa. Jos n쌹in tapahtuu, 
toiminto ei ehk쌹 varoita kuljettajaa tai 
ohjaa jarruja kun se olisi tarpeen.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

僅 Ajaminen pys쌹k쎨intipaikkaan, jonka 
l쌹hell쌹 on rakenne

[A]: Rakenne, [B]: Sein쌹
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 saattaa havaita 
autosi edest쌹 ajavia autoja, kun pys쌹-
k쎨it takaperin pys쌹k쎨intipaikkaan, 
jonka takana tai sivussa on sein쌹 tai 
muu rakenne. T쌹ss쌹 tapauksessa toi-
minto saattaa varoittaa kuljettajaa tar-
peettomasti ja k쌹ytt쌹쌹 jarruja.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

僅 Autoa pys쌹k쎨id쌹쌹n peruuttaen

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 saattaa tunnistaa 
takaasi ajavia autoja, kun peruutat 
pys쌹k쎨intipaikkaan. T쌹ss쌹 tapauk-
sessa toiminto saattaa varoittaa kul-
jettajaa tarpeettomasti ja k쌹ytt쌹쌹 
jarruja.
Tarkista ymp쌹rist쎨 aina peruuttaes-
sasi.

VAROITUS
僅 Kun ved쌹t per쌹vaunua tai toista 

autoa, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹쌹. Toi-
minto voi tehd쌹 autosta ep쌹vakaan.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti jos voimakkaat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot h쌹iritsev쌹t 
sit쌹.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 3 
sekuntiin auton k쌹ynnist쌹misen tai 
takakulmatutkien alustamisen j쌹lkeen.
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Peruutustutkan et쌹isyysvaroi-
tusj쌹rjestelm쌹 (PDW) (jos 
varusteena)
Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus varoit-
taa kuljettajaa jos henkil쎨, el쌹in tai muu 
kohde havaitaan tietyll쌹 et쌹isyydell쌹 
auton liikkuessa taaksep쌹in.

Tunnistusanturi
Takaosan ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Peruutustutkan et쌹isyysvaroituk-
sen asetukset
Warning Volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)

2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Valitse asetusvalikosta Driver assis-
tance (Kuljettajaa avustavat j쌹rjestel-
m쌹t) → Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus) vaihtaaksesi peruu-
tustutkan 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), tai 
Low (Alhainen) tai Off (Pois p쌹쌹lt쌹).

HUOMAUTUS
僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-

kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 
peruutustutkan 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
ole mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hil-
jaisena Low.

Peruutustutkan et쌹isyysvaroituk-
sen toiminta
Pys쌹k쎨innin turvallisuus -painike

Paina pys쌹k쎨innin turvallisuus -paini-
ketta ( ) kytke쌹ksesi peruutustutkan 
et쌹isyysvaroittimen p쌹쌹lle tai pois 
p쌹쌹lt쌹.
僅 Kun peruutustutkan et쌹isyysvaroitus 

on pois p쌹쌹lt쌹 (painikkeen merkki-
valo ei pala), varoitus kytkeytyy auto-
maattisesti p쌹쌹lle, jos siirr쌹t 
vaihteenvalitsimen R-asentoon.
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僅 Jos vaihdat vaihteen R-asentoon, 
peruutustutkan et쌹isyysvaroitus ei 
sammu, vaikka painat pys쌹k쎨innin 
turvallisuus -painiketta ( ).

Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus
Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus toimii, 
seuraavissa olosuhteissa.
僅 Siirr쌹 vaihde R-asentoon.
僅 Ajonopeus on alle 10 km/h.

Varoitusmerkkivalo ja varoitu-
s쌹쌹ni

僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹쌹n, kun 
jokin ultra쌹쌹nianturi havaitsee ihmi-
sen, el쌹imen tai muun kohteen tunnis-
tuset쌹isyydell쌹쌹n. Lis쌹ksi kuuluu 
varoitus쌹쌹nimerkki.

僅 Kun useampia kohteita tunnistetaan 
samanaikaisesti, l쌹himp쌹n쌹 olevasta 
varoitetaan 쌹쌹nimerkill쌹.

僅 Et쌹isyys esteeseen saatetaan tunnis-
taa poikkeavasti, kun este ei ole antu-
rin edess쌹.

僅 Kuvan merkkivalo voi olla autossa eri 
muotoinen

Peruutustutkan toimintah쌹iri쎨 ja 
varotoimenpiteet
Peruutustutkan toimintah쌹iri쎨
Kun auto on k쌹ynnistetty, kuuluu 쌹쌹ni-
merkki, kun vaihde siirret쌹쌹n R-asen-
toon. Se ilmoittaa, ett쌹 peruutustutkan 
et쌹isyysvaroitus toimii normaalisti.
Jos jokin seuraavista tapahtuu, tarkista 
ensin, onko ultra쌹쌹nianturi vaurioitunut 
tai peittynyt. Jos se ei edelleenk쌹쌹n toimi 
asianmukaisesti, suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
僅 쉁쌹nimerkki ei kuulu.
僅 쉁쌹nimerkki kuuluu aika ajoin.
僅 Varoitusviesti tulee mittaristoon.

A: Ultra쌹쌹nianturin toimintah쌹iri쎨 tai 
anturi peitossa

Peruutustutkan rajoitukset
僅 Peruutustutkaj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 

toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
- Anturiin on j쌹쌹tynyt kosteutta 

(peruutustutkan et쌹isyysvaroitus 
toimii normaalisti, kun se on sula-
nut).

- Anturi on esimerkiksi lumen tai 
sadeveden peitossa (peruutus-
tutka toimii normaalisti, kun anturi 
puhdistetaan).

- S쌹쌹 on eritt쌹in kuuma tai kylm쌹
- Anturi tai anturiasennelma on 

purettu
- Anturin pintaa painetaan kovaa tai 

siihen osuu kova esine.

Et쌹isyys esteest쌹 Varoitusvalo taak-
sep쌹in ajettaessa Varoitus쌹쌹ni

60–120 cm 쉁쌹nimerkki toimii 
jaksottaisesti

30–60 cm Piippaa useammin

30 cm:n sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti
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- Anturin pintaa on naarmutettu ter쌹-
v쌹ll쌹 esineell쌹

- Painepesurin suihku kohdistetaan 
suoraan antureihin tai niit쌹 ymp쌹-
r쎨iv쌹lle alueelle

僅 Peruutustutkaan saattaa tulla toimin-
tah쌹iri쎨, kun:
- Sataa voimakkaasti tai antureihin 

kohdistuu suora vesisuihku
- Anturin pinnalla virtaa vett쌹
- Toisen auton anturit aiheuttavat 

h쌹iri쎨it쌹
- Anturi on lumen peitt쌹m쌹
- Ajetaan ep쌹tasaisella tiell쌹, sora-

tiell쌹 tai pensaikossa
- Anturin l쌹hell쌹 on ultra쌹쌹niaaltoja 

tuottavia kohteita
- Rekisterikilpi on asennettu muualle 

kuin alkuper쌹iseen paikaan
- Auton puskurin korkeutta tai ultra-

쌹쌹nianturin asennusta on muutettu
- Ultra쌹쌹niantureiden l쌹helle on kiin-

nitetty laitteita tai varusteita
僅 Anturit eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse:

- Ter쌹vi쌹 tai ohuita kappaleita, kuten 
k쎨ysi쌹, ketjuja tai pieni쌹 pylv쌹it쌹.

- Esteit쌹, jotka eiv쌹t heijasta hyvin 
anturien signaalia, kuten lumi, vaat-
teet ja huokoiset materiaalit.

- Esteit쌹, joiden pituus on alle 100 cm 
ja l쌹pimitta alle 14 cm.

- Hyvin l쌹hell쌹 ultra쌹쌹niantureita ole-
via jalankulkijoita, el쌹imi쌹 tai muita 
kohteita

VAROITUS
僅 Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus on 

kuljettajaa avustava j쌹rjestelm쌹. 
Peruutustutkan toimintaan saattavat 
vaikuttaa monet tekij쌹t (mukaan 
lukien ymp쌹rist쎨olosuhteet). Auton 
takana olevan alueen tarkistaminen 
ennen pys쌹k쎨imist쌹 on aina kuljetta-
jan vastuulla.

僅 Auton takuu ei korvaa peruutustutkan 
toimintah쌹iri쎨st쌹 aiheutuneita onnet-
tomuuksia tai vaurioita.

僅 Ole erityisen varovainen ajaessasi 
l쌹hell쌹 esineit쌹, jalankulkijoita ja erityi-
sesti lapsia. Ultra쌹쌹nianturit eiv쌹t tun-
nista kaikkia esteit쌹 johtuen kohteiden 
et쌹isyydest쌹, koosta tai materiaalista. 
N쌹m쌹 tekij쌹t voivat rajoittaa anturien 
tarkkuutta.

僅 Pys쌹k쎨intitutkan ilmoitus ei ehk쌹 
toimi asteittain riippuen ajonopeu-
desta ja esteen muodosta.

僅 Jos peruutustutkan et쌹isyysvaroitus 
tarvitsee korjausta, suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetussa Kia-huollossa tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
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Pys쌹k쎨intitutka (jos varus-
teena)
Pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus varoit-
taa kuljettajaa jos henkil쎨, el쌹in tai muu 
kohde havaitaan tietyll쌹 et쌹isyydell쌹 ult-
ra쌹쌹niantureista auton liikkuessa eteen- 
tai taaksep쌹in.

Tunnistusanturi
Etuosan ultra쌹쌹nianturit

Takaosan ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Pys쌹k쎨intitutkan asetukset
Warning Volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)
Valitse asetusvalikosta Driver assis-
tance (Kuljettajaa avustavat j쌹rjestel-
m쌹t) → Warning volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus) vaihtaaksesi pys쌹-
k쎨intitutkan 쌹쌹nenvoimakkuudeksi High 
(Korkea), Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), tai 
Low (Alhainen) tai Off (Pois p쌹쌹lt쌹).

HUOMAUTUS
僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-

kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 
pys쌹k쎨intitutkan 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
ole mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hil-
jaisena Low.

ONQ5EP041301L

ONQ5E041088L
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Pys쌹k쎨intitutkan varoituksen 
automaattinen p쌹쌹llekytkent쌹
Voit asettaa pys쌹k쎨intitutkan olemaan 
p쌹쌹ll쌹 (ON) alhaisilla nopeuksilla. K쌹yt-
t쌹쌹ksesi pys쌹k쎨intitutkan varoituksen 
automaattista p쌹쌹llekytkent쌹쌹, valitse 
asetusvalikosta Driver assistance (Kul-
jettajaa avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Par-
king safety (Pys쌹k쎨intiturvallisuus) → 
Parking Distance Warning Auto On 
(Pys쌹k쎨intitutkan varoituksen automaat-
tinen p쌹쌹llekytkent쌹).

HUOMAUTUS
Jos Parking Distance Warning Auto On 
(Pys쌹k쎨intitutkan varoituksen automat-
tinen p쌹쌹llekytkent쌹) on valittuna, pys쌹-
k쎨innin turvallisuus painikkeen ( ) valo 
syttyy.

Pys쌹k쎨intitutkan k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨innin turvallisuus -painike

Paina pys쌹k쎨innin turvallisuus -paini-
ketta ( ) kytke쌹ksesi pys쌹k쎨intitutkan 
et쌹isyysvaroittimen p쌹쌹lle tai pois 
p쌹쌹lt쌹.
僅 Kun pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroi-

tus on pois p쌹쌹lt쌹 (painikkeen merkki-
valo ei pala), varoitus kytkeytyy 
automaattisesti p쌹쌹lle, jos siirr쌹t vaih-
teenvalitsimen R-asentoon.

僅 Jos vaihdat vaihteen R-asentoon, 
pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus ei 
sammu, vaikka painat pys쌹k쎨innin 
turvallisuus -painiketta ( ).

Etupys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysva-
roitus
Etupys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus toi-
mii, kun yksi seuraavista ehdoista t쌹ytyy.
僅 Vaihde vaihdetaan R-asennosta D-

asentoon
僅 Vaihda on D-asennossa ja pys쌹k쎨in-

nin turvallisuus ( )-painikkeen merk-
kivalo palaa

僅 Parking Distance Warning Auto On 
(pys쌹k쎨intitutkan varoituksen auto-
mattinen p쌹쌹llekytkent쌹) on valittuna 
asetusvalikosta ja vaihde on D-asen-
nossa

僅 Toiminto varoittaa kuljettajaa, kun 
asetusvalikosta on valittu Driver 
assistance (Kuljettajaa avustavat j쌹r-
jestelm쌹t) → Parking safety (Pys쌹-
k쎨intiturvallisuus) → Parking 
Distance Warning Auto On (Pys쌹-
k쎨intitutkan varoituksen automaatti-
nen p쌹쌹llekytkent쌹) ja vaihde on D-
asennossa

僅 Ajonopeus on alle 10 km/h

ONQ5041089
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HUOMAUTUS
僅 Etupys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus 

ei toimi, kun autolla ajetaan eteenp쌹in 
yli 10 km/h nopeutta, vaikka toiminto 
olisi p쌹쌹ll쌹 (pys쌹k쎨innin turvallisuus -
painikkeen merkkivalo palaisi). Etupy-
s쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus toimii 
j쌹lleen, kun ajonopeus alittaa 10 km/h.

僅 Jos ajonopeus ylitt쌹쌹 30 km, etupys쌹-
k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus sam-
muu (pys쌹k쎨innin turvallisuus -
painikkeen merkkivalo sammuu). 
Vaikka ajonopeus on taas yli 10 km/h, 
etupys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus 
ei automaattisesti kytkeydy p쌹쌹lle (jos 
Driver assistance (Kuljettajaa avusta-
vat j쌹rjestelm쌹t) → Parking safety 
(Pys쌹k쎨intiturvallisuus) → Parking 
Distance Warning Auto On (Pys쌹-
k쎨intitutkan varoituksen automaatti-
nen p쌹쌹llekytkent쌹) ei ole valittuna).

Varoitusmerkkivalo ja varoitu-
s쌹쌹ni

僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨lle, kun jokin ultra쌹쌹nianturi 
havaitsee ihmisen, el쌹imen tai muun 
kohteen tunnistuset쌹isyydell쌹쌹n. 
Lis쌹ksi kuuluu varoitus쌹쌹nimerkki.

僅 Kun useampia kohteita tunnistetaan 
samanaikaisesti, l쌹himp쌹n쌹 olevasta 
varoitetaan 쌹쌹nimerkill쌹.

僅 Et쌹isyys esteeseen saatetaan tunnis-
taa poikkeavasti, kun este ei ole antu-
rin edess쌹.

僅 Kuvan merkkivalo voi olla autossa eri 
muotoinen

Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus
Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus toimii, 
kun yksi seuraavista ehdoista t쌹yttyy.
僅 Vaihteenvalitsin siirret쌹쌹n R-asen-

toon.
僅 Peruutusnopeus on alle 10 km/h.

HUOMAUTUS
Kun auton peruutusnopeus on alle 
10 km/h, sek쌹 etu- ett쌹 takaosan ultra-
쌹쌹nianturit tunnistavat kohteita. Etuosan 
ultra쌹쌹nianturit voivat tunnistaa henki-
l쎨n, el쌹imen tai muun kohteen, kun se 
on 60 cm:n s쌹teell쌹 antureista.

Et쌹isyys esteest쌹 Varoitusvalo eteen-
p쌹in ajettaessa Varoitus쌹쌹ni

60–100 cm 쉁쌹nimerkki toimii 
jaksottaisesti

30–60 cm Piippaa useammin

30 cm:n sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti
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Varoitusmerkkivalo ja varoitu-
s쌹쌹ni

僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨lle, kun jokin ultra쌹쌹nianturi 
havaitsee ihmisen, el쌹imen tai muun 
kohteen tunnistuset쌹isyydell쌹쌹n. 
Lis쌹ksi kuuluu varoitus쌹쌹nimerkki.

僅 Kun useampia kohteita tunnistetaan 
samanaikaisesti, l쌹himp쌹n쌹 olevasta 
varoitetaan 쌹쌹nimerkill쌹.

僅 Et쌹isyys esteeseen saatetaan tunnis-
taa poikkeavasti, kun este ei ole antu-
rin edess쌹.

僅 Kuvan merkkivalo voi olla autossa eri 
muotoinen

Pys쌹k쎨intitutkan toimintah쌹iri쎨 
ja varotoimenpiteet
Pys쌹k쎨intitutkan toimintah쌹iri쎨
Kun auto on k쌹ynnistetty, kuuluu 쌹쌹ni-
merkki, kun vaihde siirret쌹쌹n R-asen-
toon. Se ilmoittaa, ett쌹 pys쌹k쎨intitutkan 
et쌹isyysvaroitus toimii normaalisti.
Jos jokin seuraavista tapahtuu, tarkista 
ensin, onko ultra쌹쌹nianturi vaurioitunut 
tai peittynyt. Jos se ei edelleenk쌹쌹n toimi 
asianmukaisesti, suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁쌹nimerkki ei kuulu.
僅 쉁쌹nimerkki kuuluu aika ajoin.
僅 Varoitusviesti tulee mittaristoon.

A: Ultra쌹쌹nianturin toimintah쌹iri쎨 tai 
anturi peitossa

Pys쌹k쎨intitutkan rajoitukset
僅 Pys쌹k쎨intitutkaj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 

toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
- Anturiin on j쌹쌹tynyt kosteutta 

(pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus 
toimii normaalisti, kun se on sula-
nut).

- Anturi on esimerkiksi lumen tai 
sadeveden peitossa (pys쌹k쎨inti-
tutka toimii normaalisti, kun anturi 
puhdistetaan).

- S쌹쌹 on eritt쌹in kuuma tai kylm쌹
- Anturi tai anturiasennelma on 

purettu
- Anturin pintaa painetaan kovaa tai 

siihen osuu kova esine.
- Anturin pintaa on naarmutettu ter쌹-

v쌹ll쌹 esineell쌹
- Painepesurin suihku kohdistetaan 

suoraan antureihin tai niit쌹 ymp쌹-
r쎨iv쌹lle alueelle

僅 Pys쌹k쎨intitutkaan saattaa tulla toi-
mintah쌹iri쎨, kun:
- Sataa voimakkaasti tai antureihin 

kohdistuu suora vesisuihku
- Anturin pinnalla virtaa vett쌹
- Toisen auton anturit aiheuttavat 

h쌹iri쎨it쌹
- Anturi on lumen peitt쌹m쌹

Et쌹isyys esteest쌹 Varoitusvalo taak-
sep쌹in ajettaessa Varoitus쌹쌹ni

60–120 cm 쉁쌹nimerkki toimii 
jaksottaisesti

30–60 cm Piippaa useammin

30 cm:n sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti

ONQ5041190L
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- Ajetaan ep쌹tasaisella tiell쌹, sora-
tiell쌹 tai pensaikossa

- Anturin l쌹hell쌹 on ultra쌹쌹niaaltoja 
tuottavia kohteita

- Rekisterikilpi on asennettu muualle 
kuin alkuper쌹iseen paikaan

- Auton puskurin korkeutta tai ultra-
쌹쌹nianturin asennusta on muutettu

- Ultra쌹쌹niantureiden l쌹helle on kiin-
nitetty laitteita tai varusteita

僅 Anturit eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse:
- Ter쌹vi쌹 tai ohuita kappaleita, kuten 

k쎨ysi쌹, ketjuja tai pieni쌹 pylv쌹it쌹.
- Esteit쌹, jotka eiv쌹t heijasta hyvin 

anturien signaalia, kuten lumi, vaat-
teet ja huokoiset materiaalit.

- Esteit쌹, joiden pituus on alle 100 cm 
ja l쌹pimitta alle 14 cm.

- Hyvin l쌹hell쌹 ultra쌹쌹niantureita ole-
via jalankulkijoita, el쌹imi쌹 tai muita 
kohteita

VAROITUS
僅 Pys쌹k쎨intitutka on kuljettajaa avus-

tava j쌹rjestelm쌹. Pys쌹k쎨intitutkan toi-
mintaan saattavat vaikuttaa monet 
tekij쌹t (mukaan lukien ymp쌹rist쎨olo-
suhteet). Auton edess쌹 ja takana ole-
van alueen tarkistaminen ennen 
pys쌹k쎨imist쌹 on aina kuljettajan vas-
tuulla.

僅 Auton takuu ei korvaa pys쌹k쎨intitut-
kan toimintah쌹iri쎨st쌹 aiheutuneita 
onnettomuuksia tai vaurioita.

僅 Ole erityisen varovainen ajaessasi 
l쌹hell쌹 esineit쌹, jalankulkijoita ja erityi-
sesti lapsia. Ultra쌹쌹nianturit eiv쌹t tun-
nista kaikkia esteit쌹 johtuen kohteiden 
et쌹isyydest쌹, koosta tai materiaalista. 
N쌹m쌹 tekij쌹t voivat rajoittaa anturien 
tarkkuutta.

僅 Pys쌹k쎨intitutkan ilmoitus ei ehk쌹 
toimi asteittain riippuen ajonopeu-
desta ja esteen muodosta.

僅 Jos pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus 
tarvitsee korjausta, suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetussa Kia-huollossa tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
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Peruutustutka (PCA) (jos 
varusteena)
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 voi varoittaa kuljettajaa tai avus-
taa jarrutuksessa auttaakseen 
v쌹hent쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹ysriski쌹 jalankulki-
jaan tai esteeseen peruutettaessa.

Tunnistusanturi
Peruutuskamera

Takaosan ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹n asetukset
Parking Safety (Pys쌹k쎨innin tur-
vallisuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Parking Safety (Pys쌹k쎨innin turvalli-

suus)
2 Rear Active Assist (Takaosan aktiivi-

nen avustus)
3 Rear Warning only (Vain takavaroi-

tus)
4 Off (Ei k쌹yt쎨ss쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tai poista 
valintoja asetusvalikosta kohdasta Dri-
ver assistance (Kuljettajaa avustavat 
j쌹rjestelm쌹t) → Parking safety (Pys쌹-
k쎨intiturvallisuus) valitaksesi mit쌹 toi-
mintoja k쌹ytet쌹쌹n.
僅 Rear Active Assist (Takaosan aktiivi-

nen avustus): Peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 varoittaa 
kuljettajaa ja avustaa jarrutuksessa, 
kun t쎨rm쌹ys jalankulkijaan tai estee-
seen uhkaa.

僅 Rear Warning only (Vain takavaroi-
tus): Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 varoittaa kuljettajaa, kun 
t쎨rm쌹ys jalankulkijaan tai esteeseen 
uhkaa. Jarrutusta ei avusteta.

僅 Off (pois p쌹쌹lt쌹): Peruutustutka sam-
muu.

ONQ5E041068L
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Kytkeminen p쌹쌹lle/pois

Pid쌹 pys쌹k쎨innin turvallisuus -paini-
ketta ( ) painettuna yli 2 sekunnin ajan 
kytke쌹ksesi takaosan aktiivisen avustuk-
sen tai pelk쌹n takavaroituksen p쌹쌹lle tai 
pois.

Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning Timing (Varoituksen ajoitus)
2 Standard (Tavallinen)
3 Late (My쎨h쌹inen)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
timing (Varoituksen ajoitus) vaihtaaksesi 
t쎨rm쌹ysvaroittimella varustetun auto-
maattisen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹n 
(FCA) alkuper쌹isen varoituksen aktivoin-
tiajan.

僅 Standard (Tavallinen): K쌹yt쌹 normaa-
lissa ajoymp쌹rist쎨ss쌹. Jos toiminto on 
liian herkk쌹, aseta varoituksen ajoi-
tukseksi Late (my쎨h쌹inen).

僅 Late (my쎨h쌹inen): Varoituksen ajoitus 
on hidas.

HUOMAUTUS
Jos muutat varoituksen ajoitusta, auton 
muiden kuljettajaa avustavien j쌹rjestel-
mien varoitusten ajoitus saattaa muut-
tua.

Warning Volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)

ONQ5041089
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Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse asetusva-
likosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi peruutustutkan t쎨rm쌹ykse-
nestoj쌹rjestelm쌹n 쌹쌹nenvoimakkuu-
deksi High (Korkea), Medium 
(Keskim쌹쌹r쌹inen), Low (alhainen) tai Off 
(pois).

HUOMAUTUS
僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-

kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 
쌹쌹nenvoimakkuus ei ole mykistettyn쌹 
vaan 쌹쌹ni kuuluu hiljaisena, ”Low”.

Peruutustutkan toiminta
Toimintaedellytykset
Kun asetusvalikosta on valittu Active 
assistance (Aktiivinen avustus) tai War-
ning only (Vain varoitus), peruutustut-
kan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 
kytkeytyy p쌹쌹lle, kun seuraavat olosuh-
teet t쌹yttyv쌹t:
僅 Takaluukku suljetaan
僅 Vaihteenvalitsin siirret쌹쌹n R-asentoon
僅 Ajonopeus on alle 10 km/h (jalankulki-

jat)
僅 Ajonopeus on alle 4 km/h (esteet)
僅 Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-

jestelm쌹n osat kuten takakamera ja 
takaosan ultra쌹쌹nianturit ovat nor-
maalissa tilassa

Kun peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 aktivoituu, mittaristossa olevan 
auton kuvan alle tulee viiva.

HUOMAUTUS
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 toimii vain, kun vaihde on siirretty 
R-asentoon. Ota peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 uudelleen k쌹yt-
t쎨쎨n vaihtamalla vaihde muusta 
asennosta R-asentoon.

Takat쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹
Jos peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 havaitsee t쎨rm쌹ysriskin jalan-
kulkijaan tai esteeseen, se varoittaa 
kuljettajaa varoitus쌹쌹nimerkill쌹 ja mitta-
riston varoitusviestill쌹. Kun peruutuska-
mera on toiminnassa, my쎨s 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle tulee 
varoitus. Varoitus sammuu, kun kuljet-
taja vaihtaa vaihteen P-, N- tai D-asen-
toon.
Jos peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 havaitsee uhkaavan t쎨rm쌹yk-
sen auton takana olevaan jalankulkijaan 
tai esteeseen, se avustaa jarrutuksessa. 
Kuljettajan on oltava valppaana, sill쌹 jar-
rujen avustus p쌹쌹ttyy 5 minuutin sis쌹ll쌹. 
Jarrujen ohjaus loppuu my쎨s, kun:
僅 Vaihteenvalitsin siirret쌹쌹n P- tai D-

asentoon.
僅 Kuljettaja painaa jarrupoljinta riitt쌹v쌹n 

voimakkaasti.

HUOMAUTUS
Jos jarrujen avustus on kest쌹nyt noin 5 
minuuttia, s쌹hk쎨inen seisontajarru EPB 
kytket쌹쌹n samanaikaisesti.

ONQ5041191
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Takat쎨rm쌹ysvaroitin
Jos peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 havaitsee t쎨rm쌹ysriskin jalan-
kulkijaan tai esteeseen, se varoittaa 
kuljettajaa varoitus쌹쌹nimerkill쌹 ja mitta-
riston varoitusviestill쌹. Kun peruutuska-
mera on toiminnassa, my쎨s 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle tulee 
varoitus. Jarrutusta ei avusteta. Varoitus 
sammuu, kun vaihdevipu siirret쌹쌹n P-, 
N- tai D-asentoon.

Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Check Parking Safety system (Tar-
kista pys쌹k쎨innin turvallisuusj쌹rjes-
telm쌹)
Kun peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 tai muut siihen liittyv쌹t toimin-
not eiv쌹t toimi asianmukaisesti, 
mittaristoon tulee varoitusviesti ja 
peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 kytkeytyy automaattisesti pois 
p쌹쌹lt쌹.
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹

Peruutuskamera

Takakameraa k쌹ytet쌹쌹n tunnistusantu-
rina jalankulkijoiden tunnistamiseen. Jos 
kameran linssi on vierasaineen, kuten 
lumen tai sadeveden peitossa, se saat-
taa h쌹irit쌹 kameran toimintaa, jolloin 
peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 toimi normaalisti. Pid쌹 
kameran linssi aina puhtaana.

Takaosan ultra쌹쌹nianturit

Takaosan ultra쌹쌹nianturit ovat takapus-
kurin sis쌹ll쌹. Niill쌹 tunnistetaan auton 
taka-alueella olevat kohteet. Jos anturit 
ovat vierasaineen, kuten lumen tai sade-
veden peitossa, se saattaa h쌹irit쌹 antu-
reiden toimintaa, jolloin peruutustutkan 
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
normaalisti. Pid쌹 takapuskuri aina puh-
taana.
Mittaristoon tulee varoitusviesti seuraa-
vissa tapauksissa:

ONQ5041192L
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Peruutuskamera

A: Kameran toimintah쌹iri쎨 tai kamera 
peitossa

Takaosan ultra쌹쌹nianturit

A: Ultra쌹쌹nianturin toimintah쌹iri쎨 tai 
anturi peitossa
僅 Peruutuskamera tai takaosan ultra쌹쌹-

nianturit ovat vierasaineen, kuten 
lumen tai sadeveden peitossa.

僅 Huonossa s쌹쌹ss쌹, kuten rankassa 
vesi- tai lumisateessa.

T쌹ss쌹 tilanteessa peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 saattaa kytkey-
ty쌹 pois p쌹쌹lt쌹 tai se ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti. Tarkista ovatko peruu-
tuskamera ja takaosan ultra쌹쌹nianturit 
puhtaat.

Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹n rajoitukset
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 ei seuraavissa tapauksissa ehk쌹 
avusta jarrutuksessa tai varoita kuljetta-
jaa, vaikka tiell쌹 olisi jalankulkijoita tai 
esteit쌹:
僅 Autossa on muita kuin tehdasasentei-

sia varusteita tai lis쌹laitteita
僅 Autosi on ep쌹vakaa onnettomuuden 

tai muun syyn vuoksi

僅 Puskurin korkeutta tai takaosan ultra-
쌹쌹niantureiden asennusta on muu-
tettu

僅 Takakamera tai takaosan ultra쌹쌹nian-
turi on vaurioitunut

僅 Peruutuskamera tai takaosan ultra쌹쌹-
nianturit ovat vierasaineen, kuten 
lumen tai lian tahrimat.

僅 Peruutuskameraa h쌹ik쌹isee valon-
l쌹hde tai se on esimerkiksi voimak-
kaan sateen, sumun tai lumen 
peitossa.

僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in kirkas tai hyvin 
pime쌹

僅 Ulkol쌹mp쎨tila on eritt쌹in korkea tai 
alhainen

僅 Tuuli on eritt쌹in voimakas (yli 20 km/
h) tai se puhaltaa suoraan takapusku-
riin p쌹in.

僅 Autosi l쌹hell쌹 on voimakkaita melu-
l쌹hteit쌹, kuten autojen 쌹쌹nimerkkej쌹, 
쌹쌹nekk쌹it쌹 moottoripy쎨ri쌹 tai rekko-
jen ilmajarruja.

僅 Autosi l쌹hell쌹 on samalla taajuudella 
toimiva ultra쌹쌹nianturi

僅 Jalankulkijoita on vaikea tunnistaa 
seuraavissa tapauksissa:
- Jalankulkija on eri korkeudella kuin 

auto
- Jalankulkijaa ei takakameran n쌹ky-

m쌹ss쌹 voi erottaa taustasta
- Jalankulkija on l쌹hell쌹 auton taka-

reunaa
- Jalankulkija ei seiso suorassa
- Jalankulkija on joko eritt쌹in lyhyt tai 

pitk쌹, jolloin peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n on vaikea 
tunnistaa h쌹nt쌹

- Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 
vaatteita, joiden v쌹rit maastoutu-
vat taustaan, mink쌹 vuoksi tunnis-
taminen on vaikeaa

ONQ5041193L
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- Jalankulkijalla on p쌹쌹ll쌹쌹n vaat-
teet, jotka eiv쌹t heijasta ultra쌹쌹ni-
aaltoja kunnolla

僅 Kohde ei koostaan, paksuudestaan, 
korkeudestaan tai muodostaan joh-
tuen heijasta kunnolla ultra쌹쌹niaaltoja 
(esim. pylv쌹s, pensas, kivetys, ostos-
k쌹rry, sein쌹n reuna).

僅 Jalankulkija tai muu kohde liikkuu
僅 Jalankulkija tai muu kohde on eritt쌹in 

l쌹hell쌹 auton takaosaa
僅 Jalankulkijan tai kohteen takana on 

sein쌹
僅 Kohde ei ole auton takaosan keskell쌹
僅 Kohde ei ole samansuuntainen taka-

puskurin kanssa
僅 Tie on liukas tai kalteva
僅 Kuljettaja peruuttaa heti vaihdet-

tuaan vaihteen R-asentoon
僅 Kuljettaja kiihdytt쌹쌹 tai ajaa autolla 

ympyr쌹쌹
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 saattaa seuraavissa tapauksissa 
varoittaa kuljettajaa tarpeettomasti tai 
avustaa jarrutuksessa vaikka tiell쌹 ei olisi 
jalankulkijoita tai esteit쌹:
僅 Autossa on muita kuin tehdasasentei-

sia varusteita tai lis쌹laitteita
僅 Autosi on ep쌹vakaa onnettomuuden 

tai muun syyn vuoksi
僅 Puskurin korkeutta tai takaosan ultra-

쌹쌹niantureiden asennusta on muu-
tettu

僅 Auton korkeus on noussut tai laskenut 
esimerkiksi raskaan kuorman tai v쌹쌹-
r쌹n rengaspaineen takia.

僅 Peruutuskamera tai takaosan ultra쌹쌹-
nianturit ovat vierasaineen, kuten 
lumen tai lian tahrimat.

僅 Tien kuviointia luullaan jalankulkijaksi

僅 Maassa on varjo tai siit쌹 heijastuu 
valoa

僅 Jalankulkijat tai kohteet ovat auton lii-
keradan ymp쌹rill쌹

僅 Autosi l쌹hell쌹 on voimakkaita melu-
l쌹hteit쌹, kuten autojen 쌹쌹nimerkkej쌹, 
쌹쌹nekk쌹it쌹 moottoripy쎨ri쌹 tai rekko-
jen ilmajarruja.

僅 Peruutat autolla kohti kapeaa v쌹yl쌹쌹 
tai pys쌹k쎨intipaikkaa

僅 Peruutat autolla kohti ep쌹tasaista 
tienpintaa, kuten p쌹쌹llyst쌹m쌹t쎨nt쌹 
tiet쌹, soraa, kumparetta, kaltevaa 
aluetta tms.

僅 Autosi taakse on asennettu per쌹-
vaunu tai traileri.

僅 Autosi l쌹hell쌹 on samalla taajuudella 
toimiva ultra쌹쌹nianturi

VAROITUS
僅 Ole aina varovainen ajaessasi. Kuljet-

taja on vastuussa auton jarrujen hal-
linnasta ja turvallisesta ajotavasta.

僅 Kiinnit쌹 aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja liikenteeseen, olipa varoitusta 
tai ei.

僅 Tarkista aina, ettei auton ymp쌹ris-
t쎨ss쌹 ole jalankulkijoita tai esteit쌹, 
ennen kuin l쌹hdet liikkeelle

僅 Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹n suorituskyky voi vaihdella 
tietyiss쌹 olosuhteissa. Jos ajonopeus 
on yli 4 km/h, peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 tarjoaa avus-
tusta t쎨rm쌹yksen est쌹miseksi vain, 
kun havaitaan jalankulkijoita. Katso 
peruuttaessasi aina ymp쌹rillesi ja ole 
tarkkaavainen.

僅 Takaosan ultra쌹쌹nianturit eiv쌹t tun-
nista kaikkia esteit쌹 johtuen kohteiden 
et쌹isyydest쌹, koosta tai materiaalista. 
N쌹m쌹 tekij쌹t voivat rajoittaa anturien 
tarkkuutta.
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僅 Tieolosuhteista ja ymp쌹rist쎨st쌹 joh-
tuen peruutustutkan t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti tai saattaa toimia tur-
haan.

僅 쉁l쌹 luota yksinomaan peruutustutkan 
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹쌹n. Se voi 
johtaa auton vaurioitumiseen tai vam-
moihin.

僅 Pid쌹 peruutuskamera ja takaosan ult-
ra쌹쌹nianturit aina puhtaina.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 peruutuskameran linssin 
puhdistukseen em쌹ksisi쌹 tai happa-
mia puhdistusaineita. K쌹yt쌹 ainoas-
taan mietoa saippualiuosta tai 
neutraalia puhdistusainetta ja huuh-
tele huolellisesti vedell쌹.

僅 쉁l쌹 kohdista painepesurin suihkua 
suoraan peruutuskameraan, takaosan 
ultra쌹쌹niantureihin tai niit쌹 ymp쌹r쎨i-
v쌹lle alueelle. Se saattaa aiheuttaa 
peruutuskameraan tai takaosan ultra-
쌹쌹niantureihin toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 peruutuskameran tai 
takaosan ultra쌹쌹niantureiden l쌹helle 
mit쌹쌹n, esimerkiksi tarroja tai pusku-
rinsuojuksia tai maalaa puskuria. Se 
saattaa heikent쌹쌹 peruutustutkan t쎨r-
m쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹n suoritusky-
ky쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan pura peruutuskameraa 
tai takaosan ultra쌹쌹niantureita, tai 
kohdista niihin iskuja.

僅 쉁l쌹 koskaan kohdista tarpeetonta voi-
maa peruutuskameraan tai takaosan 
ultra쌹쌹niantureihin. Peruutustutkan 
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 
toimi asianmukaisesti, jos takaka-
mera tai takaosan ultra쌹쌹nianturit on 
voimalla siirretty pois oikeasta linjauk-
sesta. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Kun t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi teh-
d쌹쌹n 쌹killinen jarrutus, saattaa kuulua 
melua.

僅 Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹n varoitus쌹쌹ni ei ehk쌹 kuulu, 
jos jokin muu varoitus쌹쌹ni, kuten tur-
vavy쎨varoitus, on aktivoitunut.

僅 Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, jos puskuri on vaurioitunut, 
vaihdettu tai korjattu.

僅 Peruutustutka ei ehk쌹 toimi normaa-
listi, jos voimakkaat s쌹hk쎨magneetti-
set aallot h쌹iritsev쌹t sit쌹.

僅 Peruutustutkan varoitusmerkki쌹쌹net 
voivat peitty쌹 audioj쌹rjestelm쌹n soit-
to쌹쌹nen alle, jos 쌹쌹nenvoimakkuus on 
liian suuri.

僅 Jarrujen ohjaus ei ehk쌹 toimi asian-
mukaisesti ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n 
(ESC) tilasta riippuen.
Vain varoitus annetaan, jos:
- Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹n (ESC) 

varoitusvalo palaa
- Ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) akti-

voidaan eri tarkoituksessa

HUOMAUTUS
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjes-
telm쌹 voi tunnistaa jalankulkijan tai 
muun kohteen, kun:
僅 Jalankulkija seisoo auton takana
僅 Suuri este, kuten auto, on pys쌹k쎨ity 

keskelle autosi taakse.
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Et쌹pys쌹k쎨intiavustin (RSPA) 
(jos varusteena)
Et쌹pys쌹k쎨intiavustin k쌹ytt쌹쌹 auton 
antureita ja auttaa kuljettajaa pys쌹k쎨i-
m쌹쌹n ja poistumaan pys쌹k쎨intipaikasta 
et쌹k쌹yt쎨ll쌹 auton ulkopuolelta. Avustin 
etsii automaattisesti pys쌹k쎨intipaikkoja 
ja ohjaa ohjauspy쎨r쌹쌹, nopeutta ja vaih-
teenvaihtoja.

僅 Et쌹k쌹ytt쎨toimintoa voidaan k쌹ytt쌹쌹 
쌹lyavaimella auton ulkopuolelta.

僅 Kun et쌹pys쌹k쎨intiavustin toimii, my쎨s 
pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus ja 
Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹 
toimivat. Lis쌹tietoja on kohdassa 
“Pys쌹k쎨intitutka (jos varusteena)“ 
sivulla 6-145 ja “Surround View Moni-
tor -j쌹rjestelm쌹 (SVM) (jos varus-
teena)“ sivulla 6-129.

Tunnistusanturi
Etuosan ultra쌹쌹nianturit

Etuosan sivulla olevat ultra쌹쌹nianturit

Takaosan sivulla olevat ultra쌹쌹nianturit

Takaosan ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusantureiden tarkat paikat 
yll쌹 olevasta kuvasta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan pura tunnistusanturia tai 

anturikokonaisuutta taikka kohdista 
siihen iskuja.

僅 Jos tunnistusanturi on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme tarkastutta-
maan auton valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos ultra쌹쌹nianturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niiss쌹 on vauri-
oita. Kaikki auton 
j쌹lkiasennusvarusteet tai lis쌹laitteet 
voivat my쎨s vaikuttaa anturien suori-
tuskykyyn.

Toiminto Kuvaus

Et쌹k쌹ytt쎨

Auton siirt쌹minen et쌹k쌹yt쎨ll쌹 eteen- tai taak-
sep쌹in

ONQ5EP041301L
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僅 Jos ultra쌹쌹nianturi on j쌹쌹tynyt tai 
lumen, mudan tai veden peitt쌹m쌹, se 
ei mahdollisesti toimi ennen kuin ep쌹-
puhtaudet poistetaan pehme쌹ll쌹 lii-
nalla.

僅 쉁l쌹 paina, hankaa tai kolhi ultra쌹쌹-
nianturia. Anturi saattaa vaurioitua.

僅 쉁l쌹 kohdista painepesurin suihkua 
suoraan ultra쌹쌹niantureihin tai niit쌹 
ymp쌹r쎨iv쌹lle alueelle.

Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen asetuk-
set
Asetustoiminnot
Warning Volume (Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus)

A: Driver assistance (Kuljettajan apuj쌹r-
jestelm쌹t)
1 Warning volume (Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuus)
2 Korkea
3 Keskim쌹쌹r쌹inen
4 Alhainen
5 Off (pois p쌹쌹lt쌹) (jos ohjauspy쎨r쌹n 

v쌹rin쌹toiminto on varusteena)

Kun auto on p쌹쌹ll쌹, valitse asetusvali-
kosta Driver assistance (Kuljettajaa 
avustavat j쌹rjestelm쌹t) → Warning 
volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus) 
vaihtaaksesi et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
쌹쌹nenvoimakkuudeksi High (Korkea), 
Medium (Keskim쌹쌹r쌹inen), Low (alhai-
nen) tai Off (pois).

HUOMAUTUS
僅 Jos muutat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-

kuutta, auton muiden kuljettajaa 
avustavien j쌹rjestelmien 쌹쌹nenvoi-
makkuus saattaa muuttua.

僅 Vaikka Off (pois k쌹yt쎨st쌹) valittaisiin, 
toiminnon 쌹쌹nenvoimakkuus ei ole 
mykistettyn쌹 vaan 쌹쌹ni kuuluu hiljai-
sena, ”Low”.

ONQ5031371L
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Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen toiminta
Et쌹pys쌹k쎨innin painike

Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painike, Pys쌹k쎨innin turvallisuus -painike 쉁lyavain

Sijainti Nimi Symboli Kuvaus

Auton sis쌹ll쌹

Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-
painike

僅 Pid쌹 pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painiketta painettuna kytke쌹ksesi et쌹pys쌹k쎨in-
tiavustimen p쌹쌹lle My쎨s pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroitus kytkeytyy 
p쌹쌹lle automaattisesti.

Pys쌹k쎨innin turvalli-
suus -painike

僅 Paina pys쌹k쎨innin turvallisuus -painiketta et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
ollessa toiminnassa lopettaaksesi toiminnon.

쉁lyavain

Et쌹k쌹ynnistyspainike

僅 Paina et쌹k쌹ynnistyspainiketta, kun ovi on lukittu ja auton on pois p쌹쌹lt쌹 
k쌹ynnist쌹쌹ksesi auton kaukok쌹ynnistyksell쌹.

僅 Paina et쌹k쌹ynnistyspainiketta et쌹k쌹ytt쎨toiminnon ollessa toiminnassa 
lopettaaksesi toiminnon.

Eteenp쌹in-painike
僅 Kun et쌹k쌹ytt쎨toimintoa k쌹ytet쌹쌹n, auto siirtyy painetun painikkeen 

suuntaan painikkeen ollessa painettuna.
Taaksep쌹in-painike

ONQ5041093_2
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Et쌹k쌹ytt쎨
Toimintaj쌹rjestys
Et쌹k쌹ytt쎨 toimii seuraavassa j쌹rjestyk-
sess쌹:
1. Valmistautuminen eteen- ja taakse-

p쌹in siirtymiseen
2. Auton siirt쌹minen et쌹k쌹yt쎨ll쌹 eteen- 

ja taaksep쌹in

1. Valmistautuminen eteen- ja 
taaksep쌹in siirtymiseen
Auton et쌹k쌹ytt쎨쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹 kah-
della tavalla.

Tapa (1): Toiminnon k쌹ytt쌹minen 
auton ollessa sammutettuna

1. Kun olet tietyll쌹 et쌹isyydell쌹 autosta, 
paina 쌹lyavaimen ovien lukituspaini-
ketta ( ) lukitaksesi kaikki ovet.

2. Pid쌹 et쌹k쌹ynnistyspainiketta ( ) 
painettuna 4 sekunnin sis쌹ll쌹, kunnes 
auto k쌹ynnistyy.

* Katso lis쌹tietoja auton et쌹k쌹ynnist쌹mi-
sest쌹 kohdasta “Auton k쌹ynnist쌹mi-
nen kaukok쌹ynnistyksell쌹 (jos 
varusteena)“ sivulla 5-7.

Tapa (2): Toiminnon k쌹ytt쌹minen 
auton ollessa p쌹쌹ll쌹

A: Auton siirt쌹minen ET쉁K쉁YT싋LL쉁 
eteen-/ taaksep쌹in...
1 Avaa kuljettajan turvavy쎨.
2 Poistu autosta (pid쌹 avain muka-

nasi) ja sulje ovet.
3 Pid쌹 auton avaimen pys쌹k쎨intipai-

niketta painettuna.
1. Kun haluat k쌹ytt쌹쌹 et쌹pys쌹k쎨intitoi-

mintoa, pys쌹k쎨i auto haluamasi pys쌹-
k쎨intipaikan eteen ja vaihda vaihde P-
asentoon.

2. Pid쌹 pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painiketta 
( ) painettuna kytke쌹ksesi pys쌹-
k쎨intiavustimen p쌹쌹lle Tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee viesti Under 
REMOTE control (Et쌹ohjaus k쌹y-
t쎨ss쌹).

3. Poistu autosta 쌹lyavain mukanasi ja 
sulje kaikki ovet.

HUOMAUTUS
Et쌹k쌹ytt쎨toiminnon k쌹ytt쌹miseksi tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 on valittava 
Agree (Hyv쌹ksy) ja tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹n on toimittava asianmukaisesti.

ONQ5041095_2
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2. Et쌹k쌹ytt쎨

1. Pid쌹 쌹lyavaimen Eteen- ( ) tai 

Taaksep쌹in-painiketta ( ) painet-
tuna.
僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin k쌹ytt쌹쌹 

ohjauspy쎨r쌹쌹, s쌹쌹t쌹쌹 ajonopeutta 
ja vaihtaa vaihteita automaattisesti 
Auto liikkuu painetun painikkeen 
suuntaan.

僅 Jos vapautat painikkeen et쌹k쌹ytt쎨-
toiminnan toimiessa, auto pys쌹h-
tyy ja toiminto keskeytyy. Toiminto 
palaa k쌹ytt쎨쎨n, kun painiketta 
pidet쌹쌹n uudelleen painettuna.

2. Pid쌹 Eteen- ( ) tai Taaksep쌹in-pai-

niketta ( ) painettuna, kunnes auto 
on halutussa paikassa.

3. Kun et쌹k쌹ytt쎨 on valmis, siirry autoon 
쌹lyavain mukanasi, tai paina 쌹lyavai-
men et쌹k쌹ynnistyspainiketta ( ) 
auton ulkopuolelta.
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle 

tulee viesti. Auto vaihtaa automaat-
tisesti P-asentoon ja kytkee seison-
tajarrun.

僅 Kun et쌹k쌹ynnistyspainiketta ( ) 
painetaan, auto sammuu. Jos kul-
jettaja on autossa, auto pysyy ON-
asennossa.

HUOMAUTUS
僅 Et쌹k쌹yt쎨ll쌹 autoa voidaan ohjata et쌹-

yhteydell쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 쌹lyavainta 
auton ulkopuolelta.

僅 Tarkista, ett쌹 kaikki 쌹lyavaimet ovat 
auton ulkopuolella, kun k쌹yt쌹t et쌹-
k쌹ytt쎨toimintoa.

僅 Et쌹k쌹ytt쎨toiminto toimii vain, kun 쌹ly-
avain on enint쌹쌹n 4 metrin et쌹isyy-
dell쌹 autosta. Jos auto ei liiku, kun 
painat 쌹lyavaimen Eteen- tai Taakse-
p쌹in-painiketta, tarkista et쌹isyys 
autosta ja paina painiketta uudelleen.

僅 쉁lyavaimen tunnistuset쌹isyys saattaa 
vaihdella ymp쌹rist쎨st쌹 riippuen. Sii-
hen vaikuttavat esimerkiksi radiomas-
tojen ja radioasemien radioaallot.

僅 Kun autoa siirret쌹쌹n et쌹k쌹yt쎨ll쌹 
eteenp쌹in tapaa (1) k쌹ytt쌹en, se tun-
nistetaan pys쌹k쎨intipaikasta poistu-
miseksi, auto liikkuu 4 m ja auton 
ymp쌹rist쎨 tarkistetaan jalankulkijoi-
den, el쌹inten tai esteiden varalta. Vah-
vistuksen j쌹lkeen ohjauspy쎨r쌹쌹 
ohjataan edess쌹 olevien olosuhteiden 
mukaisesti.

僅 Kun autoa siirret쌹쌹n et쌹k쌹yt쎨ll쌹 
eteenp쌹in tapaa (2) k쌹ytt쌹en, se tun-
nistetaan pys쌹k쎨imistilanteeksi, jolloin 
ohjauspy쎨r쌹쌹 ohjataan v쌹litt쎨m쌹sti 
olosuhteiden mukaisesti pys쌹k쎨inti-
paikkaan p쌹쌹syss쌹 avustamiseksi ja 
auton linjaamiseksi. Suorituskyky 
saattaa kuitenkin heiket쌹 riippuen 
auton ymp쌹rill쌹 olevista jalankulki-
joista, el쌹imist쌹, muista kohteista tai 
auton sijainnista riippuen.

僅 Kun autoa siirret쌹쌹n et쌹k쌹yt쎨ll쌹 taak-
sep쌹in, sek쌹 tavassa (1) ett쌹 (2) py쎨r쌹t 
linjataan ensin, jonka j쌹lkeen auto liik-
kuu vain suoraan.

ONQ5041097
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VAROITUS
僅 Kun k쌹yt쌹t et쌹k쌹ytt쎨toimintoa, var-

mista, ett쌹 kaikki matkustajat ovat 
poistuneet autosta.

僅 Sulje ikkunat ja kattoluukku ennen 
autosta poistumista ja varmista, ett쌹 
auto on sammutettu ennen ovien 
lukitsemista.

僅 Jos auton akku on tyhjentynyt tai et쌹-
pys쌹k쎨intiavustimessa on toiminta-
h쌹iri쎨, kun auto on pys쌹k쎨ity kapeaan 
pys쌹k쎨intipaikkaan, et쌹k쌹ytt쎨 ei toimi. 
Pys쌹k쎨i auto aina tarpeeksi leve쌹쌹n 
tilaan, jotta p쌹쌹set autosta ulos ja 
autoon sis쌹쌹n.

僅 Huomaa, ett쌹 pys쌹k쎨intipaikasta riip-
puen et ehk쌹 voi poistua siit쌹 et쌹k쌹yt-
t쎨toiminnolla.

僅 Ymp쌹rist쎨 saattaa pys쌹k쎨innin j쌹l-
keen muuttua, kun ymp쌹rill쌹 olevat 
autot liikkuvat. Jos n쌹in tapahtuu, et쌹-
k쌹ytt쎨toiminto ei ehk쌹 toimi.

Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen toiminta-
tila

HUOMAUTUS
僅 Toimintatilan ilmoittaminen h쌹t쌹vil-

kuilla ei ehk쌹 ole k쌹yt쎨ss쌹 maasi 
s쌹쌹nn쎨sten vuoksi.

僅 Jos 쌹lyavain ei ole toimintaet쌹isyy-
dell쌹 autosta (n. 4 m), 쌹lyavaimen 
LED-valo ei syty tai vilku. K쌹yt쌹 쌹ly-
avainta toiminta-alueella.

Et쌹k쌹ytt쎨toiminnon kytkeminen 
pois p쌹쌹lt쌹
僅 Paina Pys쌹k쎨inti/N쌹kym쌹-painiketta 

( ) tai siirr쌹 vaihteenvalitsin muu-
hun kuin P-asentoon, kun tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨 ohjeistaa 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n menetelm쌹쌹 2.

僅 Paina pys쌹k쎨innin turvallisuuspaini-
ketta ( ) tai valitse tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Cancel (Peruuta).

僅 Paina 쌹lyavaimen et쌹k쌹ynnistyspaini-
ketta ( ), kun et쌹k쌹ytt쎨toiminto 
ohjaa autoa. Et쌹k쌹ytt쎨toiminto kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹. T쌹ll쎨in auto sam-
muu.

僅 Mene autoon 쌹lyavain mukanasi. Et쌹-
k쌹ytt쎨toiminto kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹. 
T쌹ll쎨in auto j쌹쌹 p쌹쌹lle.

Toiminto keskeytyy seuraavissa 
tapauksissa:
Jos et쌹k쌹ytt쎨toiminto keskeytet쌹쌹n, 
auto pys쌹htyy. Jos olosuhde, jonka 
vuoksi toiminto keskeytyy, poistuu, toi-
minto voi taas toimia.
僅 Jos auton liikesuunnassa havaitaan 

jalankulkija, el쌹in tai muu este.
僅 Ovi tai takaluukku avataan

僅 Eteenp쌹in- ( ) tai Taaksep쌹in-paini-

ketta ( ) ei paineta jatkuvasti

僅 Useita 쌹lyavaimen painikkeita paine-
taan samaan aikaan

僅 쉁lyavainta ei k쌹ytet쌹 4 m:n s쌹teell쌹 
autosta.

Toimintatila 쉁lyavaimen LED-
valo H쌹t쌹vilkut

Ohjauksen aikana Vihre쌹 LED-valo 
vilkkuu jatkuvasti -

Keskeytys Punainen LED-valo 
vilkkuu jatkuvasti Vilkkuu

Ei pala

Punainen LED-valo 
syttyy 4 sekunnin 
ajaksi ja sammuu 

sitten

Vilkkuu 3 kertaa ja 
sammuu

Valmis

Vihre쌹 LED-valo 
syttyy 4 sekunnin 
ajaksi ja sammuu 

sitten

Vilkkuu 1 kerran ja 
sammuu
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僅 Toisen 쌹lyavaimen painiketta paine-
taan k쌹ytett쌹v쌹n 쌹lyavaimen lis쌹ksi 
(poislukien k쌹ynnistyspainike)

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen estoj쌹r-
jestelm쌹 tai riste쌹v쌹n liikenteen taka-
t쎨rm쌹yksenestoj쌹rjestelm쌹 toimii, kun 
autoa ohjataan peruutussuuntaan.

僅 Auto liikkuu 7 m, kun 쌹lyavainta pai-
netaan et쌹k쌹ytt쎨toiminnolla (suurin 
liikematka painallusta kohden)

Toiminto peruuntuu seuraavissa 
tapauksissa:
Kun et쌹k쌹ytt쎨toiminto peruutetaan, auto 
pys쌹htyy automaattisesti, vaihde siirre-
t쌹쌹n P-asentoon ja s쌹hk쎨inen seisonta-
jarru kytket쌹쌹n.
僅 Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
僅 Vaihdetta vaihdetaan auton liikkuessa
僅 S쌹hk쎨toimista seisontajarrua k쌹yte-

t쌹쌹n auton liikkuessa
僅 Konepelti on auki
僅 Jarru- tai kaasupoljinta painetaan 

kaikkien ovien ollessa suljettuina
僅 쉁lyavain on auton ulkopuolella, kun 

jarrupoljinta painetaan kuljettajan 
oven ollessa auki

僅 Tehd쌹쌹n nopea kiihdytys
僅 Auto luistaa
僅 Py쎨r쌹 osuu esteeseen, eik쌹 voi liikkua
僅 Et쌹k쌹ytt쎨toiminnon aloittamisesta on 

kulunut noin 3 minuuttia ja 50 sekun-
tia

僅 Tien kaltevuus ylitt쌹쌹 toiminta-alueen
僅 Toiminto keskeytet쌹쌹n yli 1 minuutin 

ajaksi
僅 Auton kokonaisliikematka on ylitt쌹nyt 

14 m et쌹k쌹ytt쎨toiminnon aloittamisen 
j쌹lkeen

僅 Ohjauspy쎨r쌹, vaihteen vaihtaminen, 
jarrutus ja ajotoiminnot eiv쌹t toimi 
normaalisti

僅 쉁lyavaimessa on vikaa tai 쌹lyavaimen 
paristo on heikko
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僅 ABS- tai ESC-j쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa liukkaan tien vuoksi

僅 Murtoh쌹lytinj쌹rjestelm쌹n h쌹lytys kuu-
luu

Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen rajoituk-
set
Seuraavissa olosuhteissa toiminnon suo-
rituskyky pys쌹k쎨innin tai pys쌹k쎨intipai-
kalta poistumisen suhteen voi olla 
rajoittunut, k쌹sill쌹 voi olla t쎨rm쌹ysriski 
tai et쌹pys쌹k쎨intiavustin saattaa sam-
mua. Pys쌹k쎨i auto tai poistu pys쌹k쎨inti-
paikasta tarvittaessa manuaalisesti.
僅 Ohjauspy쎨r쌹쌹n on kiinnitetty jokin 

esine
僅 Autoon on asennettu lumiketjut, vara-

py쎨r쌹 tai eri kokoinen py쎨r쌹
僅 Rengaspaineet ovat ohjearvoja mata-

lammat tai korkeammat
僅 Autossasi on autoa leve쌹mpi kuorma 

tai autoosi on kiinnitetty per쌹vaunu tai 
toinen auto

僅 Py쎨rien suuntaus ei ole oikea
僅 Autosi on kallistunut voimakkaasti toi-

selle sivulle
僅 Autossasi on per쌹vaunun vetokoukku
僅 Rekisterikilpi on asennettu alkuper쌹i-

sest쌹 poikkeavaan paikkaan
僅 Ultra쌹쌹nianturin yl쌹- tai alapuolella on 

henkil쎨, el쌹in tai muu kohde, kun et쌹-
pys쌹k쎨intiavustin aktivoidaan

僅 Pys쌹k쎨intipaikka on kaareva tai vinot-
tainen

僅 L쌹hell쌹 pys쌹k쎨intipaikkaa on este 
kuten henkil쎨, el쌹in tai muu kohde 
(roska-astia, moottoripy쎨r쌹, ostos-
k쌹rry, kapea pylv쌹s tms.)

僅 Kun pys쌹k쎨intipaikan l쌹hell쌹 on pyl-
v쌹s, johon on mahdollisesti kiinnitetty 
muita esineit쌹, esim. palosammutin

僅 Tien pinta on ep쌹tasainen (reunakive-
tys, hidastet쎨yssy tms.)

僅 Tie on liukas
僅 Pys쌹k쎨intipaikka on l쌹hell쌹 autoa, 

jonka maavara on suurempi tai joka 
muuten on suurikokoinen, kuten 
kuorma-auto tms.

僅 Pys쌹k쎨intipaikka on kalteva
僅 Tuuli on voimakas
僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustinta k쌹ytet쌹쌹n 

ep쌹tasaisella tiell쌹, soratiell쌹, pensai-
kossa tms.

僅 Eritt쌹in kuuma tai kylm쌹 s쌹쌹 vaikuttaa 
ultra쌹쌹nianturin toimintaan.

僅 Ultra쌹쌹nianturi on lumen tai j쌹쌹n pei-
tossa

僅 L쌹hist쎨ll쌹 on kohde, joka tuottaa ult-
ra쌹쌹niaaltoja

僅 L쌹hell쌹 ultra쌹쌹niantureita on langaton 
laite, jossa on l쌹hetystoiminto

僅 Toisen auton pys쌹k쎨intitutka vaikut-
taa autoosi

僅 Kun anturi on asennettu v쌹쌹rin tai 
puskuriin on kohdistunut isku, joka on 
siirt쌹nyt anturia

僅 Kun ultra쌹쌹nianturi ei voi tunnistaa 
seuraavia kohteita: Ter쌹vi쌹 tai ohuita 
kappaleita, kuten k쎨ysi쌹, ketjuja tai 
pieni쌹 pylv쌹it쌹

僅 Esteit쌹, joiden pituus on alle 100 cm ja 
l쌹pimitta alle 14 cm

僅 Esteit쌹, jotka eiv쌹t heijasta hyvin antu-
rien signaalia, kuten lumi, vaatteet ja 
huokoiset materiaalit

Et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 
asianmukaisesti seuraavissa tilanteissa:
僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 rinteeseen
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Pys쌹k쎨inti kaltevalla alustalla 
manuaalisesti.

僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 lumisella s쌹쌹ll쌹

Lumi voi h쌹irit쌹 tunnistimien toimintaa 
tai et쌹pys쌹k쎨intiavustimen toiminta 
saattaa keskeyty쌹, mik쌹li pys쌹k쎨inti-
paikan tie on liukas.

僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 ep쌹tasaisella tiell쌹

Et쌹pys쌹k쎨intiavustin saattaa poistua 
k쌹yt쎨st쌹, kun auto luistaa tai kun auto 
ei pysty liikkumaan tieolosuhteista, 
kuten mukulakivist쌹 tai irtokivist쌹 joh-
tuen.

僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 kuorma-auton taakse

쉁l쌹 k쌹yt쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta, kun 
l쌹hell쌹 on autoja, joissa on suuri maa-

vara, kuten busseja, rekka-autoja tms. 
Se voi aiheuttaa onnettomuuden.

僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 l쌹helle tolppaa

Et쌹pys쌹k쎨intiavustimen suorituskyky 
voi alentua tai auto voi t쎨rm쌹t쌹 estee-
seen, jos kyseess쌹 on kapea kohde, 
py쎨re쌹 pylv쌹s, neliskanttinen pylv쌹s 
tai pylv쌹s, jonka ymp쌹rill쌹 on muita 
kohteita kuten palosammutin tms. 
Kuljettajan on pys쌹k쎨it쌹v쌹 auto 
manuaalisesti.

僅 Pys쌹k쎨iminen pys쌹k쎨intipaikkaan, 
jonka vain toisella puolella on auto

Jos et쌹pys쌹k쎨intiavustinta k쌹ytet쌹쌹n, 
kun auto pys쌹k쎨id쌹쌹n pys쌹k쎨intipaik-
kaan, jonka vain toisella puolella on 
auto, autosi saattaa ylitt쌹쌹 pys쌹k쎨inti-
paikan viivan v쌹ltt쌹쌹kseen t쎨rm쌹yk-
sen pys쌹k쎨ityyn autoon.

僅 Pys쌹k쎨it쌹ess쌹 vinoon pys쌹k쎨intiruu-
tuun

ONQ5EP041400L

ONQ5EP041401L

ONQ5EP041099L

ONQ5EP041100L

ONQ5EP041101L

ONQ5041102

ONQ5041103
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Et쌹pys쌹k쎨intiavustin (RSPA)

Et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei avusta vinot-
taisessa pys쌹k쎨inniss쌹. Vaikka autosi 
p쌹쌹sisi pys쌹k쎨intipaikkaan, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
toimintoa, sill쌹 se ei toimi normaalisti.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 

pys쌹k쎨innist쌹 ja pys쌹k쎨intipaikasta 
poistumisesta, kun et쌹pys쌹k쎨intiavus-
tinta k쌹ytet쌹쌹n.

僅 Kun k쌹yt쌹t et쌹pys쌹k쎨intiavustinta, 
pysy turvallisuussyist쌹 sivussa auton 
liikesuunnalta.

僅 Tarkista ymp쌹rist쎨, kun k쌹yt쌹t et쌹py-
s쌹k쎨intiavustinta. Auto saattaa t쎨r-
m쌹t쌹 jalankulkijoihin, el쌹imiin tai 
muihin kohteisiin, jos ne ovat l쌹hell쌹 
anturia tai ne ovat anturin kuolleessa 
kulmassa olevalla alueella.

僅 Auto saattaa t쎨rm쌹t쌹, jos jalankulkija, 
el쌹in tai muu kohde tulee 쌹killisesti 
tielle et쌹pys쌹k쎨intiavustimen ollessa 
toiminnassa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta alko-
holin vaikutuksen alaisena.

僅 쉁l쌹 anna lasten tai muiden ihmisten 
k쌹ytt쌹쌹 쌹lyavainta.

僅 Jos et쌹pys쌹k쎨intiavustinta k쌹ytet쌹쌹n 
jatkuvasti ja pitk쌹쌹n, sen suorituskyky 
saattaa heiket쌹.

僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti, jos auton py쎨r쌹nkul-
mia on s쌹쌹dett쌹v쌹 (auto esimerkiksi 
kallistuu toiselle puolelle). Suositte-
lemme, ett쌹 tarkastutat auton valtuu-
tetussa Kia-huollossa/
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Saattaa kuulua 쌹쌹nt쌹, kun et쌹pys쌹-
k쎨intiavustin jarruttaa tai kun kuljet-
taja painaa jarrupoljinta.

僅 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin saattaa jarrut-
taa 쌹killisesti t쎨rm쌹yksen est쌹miseksi.

僅 K쌹yt쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta vain 
pys쌹k쎨intipaikassa, jossa auto mah-
tuu liikkumaan turvallisesti.

HUOMAUTUS
僅 Jos pys쌹k쎨intitutkan et쌹isyysvaroituk-

sen 3. vaiheen varoitus (jatkuva piip-
paus) kuuluu et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
ollessa toiminnassa, se tarkoittaa, ett쌹 
auton l쌹hell쌹 on havaittu este. T쌹ll쎨in 
et쌹pys쌹k쎨intiavustin lakkaa hetkelli-
sesti toimimasta. Varmista, ett쌹 auton 
ymp쌹rill쌹 ei ole jalankulkijoita, el쌹imi쌹 
tai muita kohteita.

僅 Jarruvalot saattavat sytty쌹 auton liik-
kuessa jarrujen toiminnasta riippuen.

僅 Jos auto, joka on ollut pitk쌹쌹n pys쌹-
k쎨ityn쌹 kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹, kaukok쌹ynnis-
tet쌹쌹n, et쌹pys쌹k쎨intiavustin voi 
toimia viiveell쌹 tai olla toimimatta 
auton tilasta riippuen.
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Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos varusteena)

Radiotaajuuskomponentit (etu-
tutka) t쌹ytt쌹v쌹t seuraavat vaati-
mukset:

Koskee Taiwania

Koskee Thaimaata

Koskee Indonesiaa
72511/SDPPI/2021
10239

Koskee Singaporea

Eurooppa ja maat, joita CE-mer-
kint쌹 koskee

Koskee Ukrainaa

ONQ5051043L

ONQ5051044L

ONQ5051045L

ONQ5051046L

ONQ5051047L

ONQ5051088L
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Koskee Moldovaa

Koskee Jordaniaa

UAE-ajoneuvoille

Koskee Ghanaa

Koskee Serbiaa

Koskee Etel쌹-Afrikkaa

Koskee Sambiaa

Koskee Nigeriaa

Koskee Marokkoa

ONQ5051049L

ONQ5051053L

ONQ5051054L

ONQ5051055L

ONQ5051056L

ONQ5051058L

ONQ5051060L

ONQ5051063L

ONQ5051064L

ONQ5051065L
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Koskee Ven쌹j쌹쌹

Koskee Omania

Koskee Malesiaa

Koskee Israelia

Koskee Brasiliaa

OGL3051251L

ONQ5051067L

ONQ5051069L

ONQ5051070L

ONQ5051094L

ONQ5051074L
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Koskee Meksikoa

Koskee Paraguayta

Hyundai Mobis Co.,Ltd
MAR320A
Hyundai Mobis

Koskee Argentiinaa

Koskee Pakistania

Koskee Benini쌹

Radiotaajuuskomponentit (etu-
kulmatutka/takakulmatutka) 
t쌹ytt쌹v쌹t seuraavat vaatimukset:

Koskee Meksikoa

ONQ5051076L

ONQ5051078L

ONQ5051079L

ONQ5051081L

ONQ5051082L

ONQ5051084L

OGL3051265L
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Koskee Ukrainaa

Koskee Ghanaa

Koskee Etel쌹-Afrikkaa

Koskee Japania

Koskee Serbiaa

Koskee Paraguayta

OGL3051266L

OGL3051267L

OGL3051268L

OGL3051269L

OGL3051270L

OGL3051271L

OGL3051272L
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Koskee Malesiaa

Koskee Singaporea

Eurooppa ja CE-maat

Koskee Thaimaata

Koskee Israelia

OGL3051273L

OGL3051274L

OGL3051275L

OGL3051276L

OGL3051277L
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Taloudellinen k쌹ytt쎨
Autosi polttoainetalouteen vaikuttavat 
p쌹쌹osin ajotyyli, maantieteellinen sijainti 
ja vuodenaika.
Jokainen n쌹ist쌹 tekij쎨ist쌹 vaikuttaa sii-
hen, kuinka monta kilometri쌹 pystyt aja-
maan yhdell쌹 polttoainelitralla. 
K쌹ytt쌹쌹ksesi autoa mahdollisimman 
taloudellisesti, hy쎨dynn쌹 seuraavia ajo-
vinkkej쌹 s쌹쌹st쌹쌹ksesi rahaa sek쌹 poltto-
ainekustannusten ett쌹 huoltokulujen 
kautta:
僅 Aja tasaisesti.
僅 Aja maltillisella nopeudella.
僅 Pid쌹 huolta renkaistasi.
僅 Varmista, ett쌹 py쎨r쌹nkulmat ovat 

oikeat.
僅 Huolla autoasi huolto-ohjelman 

mukaisesti.
僅 쉁l쌹 kuljeta tarpeetonta kuormaa.
僅 쉁l쌹 anna moottorin k쌹yd쌹 joutok쌹yn-

nill쌹 pidemp쌹쌹n kuin on tarpeen.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria liian alhaisilla tai 

korkeilla kierroksilla.
僅 쉁l쌹 avaa ikkunoita suurilla ajonopeuk-

silla.
僅 Hidasta ajonopeutta sivu- ja vastatuu-

lessa.

VAROITUS
쉁l쌹 sammuta moottoria alam쌹ess쌹 tai 
muutoinkaan auton liikkuessa. Ohjaus- 
ja jarrutehostimet eiv쌹t toimi oikein, jos 
moottori ei ole k쌹ynniss쌹. Lis쌹ksi auton 
sammuttaminen ajon aikana tekee 
ohjauspy쎨r쌹st쌹 raskaan, koska ohjauste-
hostinj쌹rjestelm쌹 ei ole k쌹yt쎨ss쌹, joten 
k쌹쌹nn쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 tavallista voimak-
kaammin. Pid쌹 moottori k쌹ynniss쌹 ja 
vaihda sopivan pieni vaihde hy쎨dyn-
t쌹쌹ksesi moottorijarrutusta.

Erikoisajo-olosuhteet
Jos ajo-olosuhteet heikkenev쌹t huonon 
s쌹쌹n tai tieolosuhteiden vuoksi, ajami-
seen tulisi kiinnitt쌹쌹 viel쌹 enemm쌹n huo-
miota kuin tavallisesti.

Vaaralliset ajo-olosuhteet
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- tai 
lumisade, j쌹inen, mutainen tai hiekkai-
nen tie jne.) vallitessa noudata seuraavia 
ohjeita:
僅 Aja varovaisesti ja j쌹t쌹 riitt쌹v쌹 et쌹isyys 

pidentyneelle jarrutusmatkalle.
僅 쉁l쌹 tee 쌹kkin쌹isi쌹 ohjausliikkeit쌹 ja 

v쌹lt쌹 voimakkaita jarrutuksia.
僅 쉁l쌹 pumppaa (paina ja vapauta toistu-

vasti) jarrupoljinta autossa, jossa on 
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS).

僅 Jos olet juuttunut lumeen, mutaan tai 
hiekkaan, yrit쌹 l쌹hte쌹 liikkeelle 2. vaih-
teella. Kiihdyt쌹 hitaasti v쌹ltt쌹en vet쌹-
vien py쎨rien sutimista.

僅 Laita vet쌹vien py쎨rien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pit쌹v쌹쌹 materiaalia 
jotta p쌹쌹set liikkeelle kun auto on j쌹쌹-
nyt jumiin j쌹쌹ll쌹, lumessa tai mudassa.

Auton kaatumisvaaran v쌹hent쌹-
minen
T쌹m쌹 monik쌹ytt쎨inen henkil쎨auto on 
SUV-malli (Sports Utility Vehicle) eli ns. 
katumaasturi. CUV-mallien kaatumisriski 
on suurempi kuin tavallisilla henkil쎨au-
toilla. SUV-malleissa on korkeampi maa-
vara ja suhteellisen kapea raidev쌹li, jotka 
mahdollistavat monipuolisen k쌹yt쎨n 
my쎨s p쌹쌹llystettyjen teiden ulkopuolella.
Erityisten rakenteellisten seikkojen takia 
niiden painopiste on korkeammalla kuin 
tavallisilla henkil쎨autoilla. Suuremmasta 
maavarasta on etuna parempi n쌹kyvyys, 
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jolloin mahdolliset vaaratilanteet voi-
daan ennakoida paremmin.
Katumaasturia ei ole suunniteltu yht쌹 
nopeaan kaarreajoon kuin tavan-
omaista henkil쎨autoa – aivan kuten 
urheiluautoa ei ole suunniteltu maasto-
olosuhteisiin. T쌹m쌹n riskin vuoksi kuljet-
tajan ja matkustajien on aina k쌹ytett쌹v쌹 
turvav쎨it쌹.
Matkustaja, joka ei ole kiinnitt쌹nyt turva-
vy쎨t쌹쌹n, on auton kaatuessa paljon suu-
remmassa hengenvaarassa kuin 
matkustaja, joka k쌹ytt쌹쌹 turvavy쎨t쌹. Kul-
jettaja voi v쌹hent쌹쌹 auton kaatumisvaa-
raa eri tavoin.
Jyrkki쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja 쌹killisi쌹 ohjausliik-
keit쌹 tulee v쌹ltt쌹쌹 mahdollisuuksien 
mukaan, katolle ei saa kuormata paina-
via tavaroita eik쌹 autoa saa muunnella 
mill쌹쌹n tavalla.

VAROITUS
僅 Autosi on varustettu renkailla, jotka 

varmistavat turvallisen ajon ja hyv쌹n 
hallittavuuden. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaita ja 
vanteita, jotka ovat eri kokoiset tai 
tyyppiset kuin auton alkuper쌹iset ren-
kaat ja vanteet. Ne saattavat huonon-
taa auton suorituskyky쌹 ja vaarantaa 
ajoturvallisuuden, jolloin saatat 
menett쌹쌹 auton hallinnan tai auto voi 
kaatua. T쌹ll쎨in seurauksena voi olla 
vakava loukkaantuminen. K쌹yt쌹 kai-
kissa py쎨riss쌹 kooltaan, tyypilt쌹쌹n, 
rengaskuvioltaan, merkilt쌹쌹n ja kan-
tavuudeltaan samanlaisia renkaita.

僅 Kuten muiden SUV-mallien (katu-
maasturien) tapauksessa, auton vir-
heellinen k쌹sittely voi johtaa auton 
hallinnan menetykseen, onnettomuu-
teen tai auton kaatumiseen.
- CUV-mallien kaatumisriski on suu-

rempi kuin tavallisilla henkil쎨au-
toilla.

- Erityispiirteiden (korkeampi maa-
vara, kapeampi raideleveys jne.) 
johdosta ajoneuvon painopiste on 
tavallisia ajoneuvoja korkeammalla.

- SUV-ajoneuvoa ei ole suuniteltu 
yht쌹 kovaan kaarreajoon kuin 
tavallista ajoneuvoa.

- V쌹lt쌹 nopeita ohjausliikkeit쌹 ja 
muita 쌹kkin쌹isi쌹 liikkeit쌹.

- Auton kaatuessa turvav쎨it쌹 k쌹ytt쌹-
m쌹t쎨n henkil쎨 on paljon suurem-
massa hengenvaarassa kuin 
turvav쎨it쌹 k쌹ytt쌹v쌹 henkil쎨. Var-
mista, ett쌹 auton jokainen matkus-
taja on kiinnitt쌹nyt turvavy쎨n 
oikein.

Kiinnijuuttuneen auton irrottami-
nen
Jos auto on juuttunut lumeen, hiekkaan 
tai liejuun, k쌹쌹nn쌹 ensin ohjauspy쎨r쌹쌹 
vuorotellen vasemmalle ja oikealle, jotta 
etupy쎨rien ymp쌹rille saadaan liikkumati-
laa. Kytke vaihteenvalitsin vuorotellen R- 
ja ajovaihteelle ja heijaa autoa n쌹in 
taakse- ja eteenp쌹in.
쉁l쌹 kiihdyt쌹 voimakkaasti vaan v쌹lt쌹 
py쎨rien luistattamista. Jos olet yh쌹 
jumissa muutaman yrityksen j쌹lkeen, 
hanki hinausapua est쌹쌹ksesi moottorin 
ylikuumenemisen ja voimansiirron mah-
dollisen vahingoittumisen.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 heijata autoa, jos sen l쌹hell쌹 on 
ihmisi쌹 tai muita kohteita. Auto saattaa 
l쌹hte쌹 쌹killisesti liikkeelle eteen- tai taak-
sep쌹in, kun se irtoaa.
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HUOMIO
僅 Auto saattaa ylikuumentua, voiman-

siirto saattaa vaurioitua tai rikkoutua 
kokonaan ja renkaat saattavat puh-
jeta, jos juuttunutta autoa yritet쌹쌹n 
irrottaa t쌹m쌹n k쌹sikirjan ohjeiden 
mukaisesti liian pitk쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 anna renkaiden py쎨ri쌹 tyhj쌹쌹, eri-
tyisesti suurilla nopeuksilla (yli 56 km/
h). Py쎨rien sudittaminen suurilla 
nopeuksilla auton ollessa paikallaan 
saattaa ylikuumentaa ja vaurioittaa 
renkaita, ja renkaista voi irrota osia, 
jotka vahingoittavat l쌹hell쌹 olevia.

HUOMAUTUS
Elektroninen ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 
(ESC) on kytkett쌹v쌹 pois p쌹쌹lt쌹 ennen 
kuin autoa heijataan.

Kaarreajo
V쌹lt쌹 jarruttamasta tai vaihtamasta vaih-
detta ajaessasi kaarteessa erityisesti, jos 
tie on kostea. Kaarteet tulisi aina ajaa 
pienell쌹 nopeudella. Jos noudatat n쌹it쌹 
ohjeita, renkaiden kuluminen pystyt쌹쌹n 
pit쌹m쌹쌹n v쌹h쌹isen쌹.

Ajaminen pime쌹ll쌹
Noudata seuraavia ohjeita ajaessasi 
pime쌹ll쌹:
僅 Koska n쌹kyvyys on pime쌹ll쌹 huono 

erityisesti valaisemattomilla tieosuuk-
silla, hidasta ajonopeutta ja s쌹ilyt쌹 
pidempi turvav쌹li edell쌹si ajaviin ajo-
neuvoihin.

僅 S쌹쌹d쌹 peilit siten, ett쌹 muiden ajoneu-
vojen valot eiv쌹t h쌹ik쌹ise.

僅 Pid쌹 ajovalot puhtaina ja asianmukai-
sesti suunnattuina. (Autoissa, joissa ei 
ole automaattista ajovalojen suunta-
ustoimintoa.) Likaiset ja v쌹쌹rin s쌹쌹de-
tyt ajovalot heikent쌹v쌹t y쎨ll쌹 
n쌹kyvyytt쌹 entisest쌹쌹n.

僅 V쌹lt쌹 tuijottamasta suoraan vastaan-
tulevien ajoneuvojen ajovaloja. Silm쌹si 
saattavat h쌹ik쌹isty쌹 hetkeksi, jolloin 
silmien tottuminen pimeyteen saattaa 
kest쌹쌹 useita sekunteja.

Sateessa ajaminen
Sade ja m쌹rk쌹 tie voivat tehd쌹 ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole val-
mistautunut liukkauteen.
T쌹ss쌹 on muutamia muistettavia asioita 
ajettaessa sateella:
僅 Rankkasade heikent쌹쌹 huomattavasti 

n쌹kyvyytt쌹 ja lis쌹쌹 autosi jarrutusmat-
kaa. Hidasta vauhtia.

僅 Pid쌹 tuulilasin pyyhkij쌹t hyv쌹ss쌹 kun-
nossa. Vaihda pyyhkij쎨iden sulat, kun 
tuulilasiin j쌹쌹 raitoja tai m쌹rki쌹 alueita.

僅 Jos renkaasi eiv쌹t ole hyv쌹ss쌹 kun-
nossa, 쌹kkin쌹inen jarrutus liukkaalla 
voi aiheuttaa renkaiden luistoa, joka 
voi johtaa onnettomuuteen. Varmista, 
ett쌹 renkaasi ovat hyv쌹ss쌹 kunnossa.

僅 Pid쌹 ajovalot aina p쌹쌹ll쌹, jotta muiden 
olisi helpompi n쌹hd쌹 sinut.

僅 Jarrut saattavat kastua, jos ajat vesil쌹-
t쌹k쎨n yli liian kovaa vauhtia. Jos jou-
dut ajamaan l쌹t쌹k쎨iden yli, pyri 
ajamaan hiljaa.

僅 Jos ep쌹ilet jarrujen kastuneen, jarruta 
kevyesti ajon aikana, kunnes jarrujen 
normaali toimintateho palautuu.
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Vesiliirto
Jos tiell쌹 on tarpeeksi vett쌹 ja ajat riitt쌹-
v쌹ll쌹 nopeudella, autollasi on vain hyvin 
v쌹h쌹n tai ei lainkaan kosketusta tien pin-
taan, jolloin se k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 liit쌹쌹 veden 
p쌹쌹ll쌹. Jos tie on m쌹rk쌹, paras ohje on 
HIDASTAA NOPEUTTA.
Vesiliirron riski kasvaa, kun renkaiden 
urasyvyys pienenee. Katso lis쌹tietoja 
kohdasta “Renkaan vaihtaminen“ sivulla 
8-33.

Ajaminen syv쌹ss쌹 vedess쌹
Ennen ajamista veden peitt쌹m쌹lle tielle 
varmista, ettei vesi ylety py쎨r쌹nnavan 
alareunan yl쌹puolelle. Aja hitaasti. Varaa 
riitt쌹v쌹n pitk쌹 jarrutusmatka, koska jar-
rujen toiminta on saattanut heikenty쌹.
Kun olet ajanut veden peitt쌹m쌹ll쌹 tiell쌹, 
kuivaa jarrut ajamalla hitaasti ja paina-
malla samalla jarrupoljinta.

Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sill쌹 ajoneu-
vosi saattaa vahingoittua kivist쌹 tai pui-
den juurista tai kannoista. Tutustu 
ajomaastoon ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹.

Ajaminen moottoritiell쌹

Renkaat
S쌹쌹d쌹 rengaspaineet teknisten tietojen 
mukaisiksi. Alhaiset rengaspaineet 
aiheuttavat renkaiden ylikuumenemista 
ja voivat jopa vahingoittaa niit쌹.
V쌹lt쌹 k쌹ytt쌹m쌹st쌹 kuluneita tai vahin-
goittuneita renkaita, jotka saattavat 
aiheuttaa pidon menett쌹misen tai ren-
kaan rikkoutumisen.
쉁l쌹 koskaan ylit쌹 renkaisiin merkitty쌹 
suurinta t쌹ytt쎨painetta.

VAROITUS
僅 Tarkasta aina rengaspaineet ennen 

ajamista. Ali- tai ylipaineiset renkaat 
voivat aiheuttaa heikentyneen ajetta-
vuuden, auton hallinnan menett쌹mi-
sen tai 쌹kkin쌹isen rengasrikon, jotka 
kaikki saattavat johtaa onnettomuuk-
siin ja jopa hengenvaarallisiin louk-
kaantumisiin. Katso tietoja oikeista 
rengaspaineista kohdasta “Renkaat ja 
vanteet“ sivulla 8-31.

僅 Tarkista renkaiden kunto ennen liik-
keellel쌹ht쎨쌹. Kuluneet renkaat saatta-
vat aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen. Loppuun kuluneet ren-
kaat tulee vaihtaa mahdollisimman 
pian. Saat lis쌹tietoja renkaiden salli-
tusta urasyvyydest쌹 kohdasta “Ren-
kaat ja vanteet“ sivulla 8-31.

Polttoaine, moottorin j쌹쌹hdytys-
neste ja moottori쎨ljy
Ajaminen suurella nopeudella kuluttaa 
enemm쌹n polttoainetta kuin ajaminen 
maltillisella nopeudella. Muista tarkistaa 
j쌹쌹hdytysnestetaso ja moottorin 쎨ljytaso.

K쌹ytt쎨hihna
L쎨ys쌹 tai vahingoittunut k쌹ytt쎨hihna 
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumene-
mista.
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Ajaminen talvella
Normaaliin k쌹ytt쎨쎨n verrattuna talven 
vaativat olosuhteet aiheuttavat enem-
m쌹n osien kulumista ja muita mahdolli-
sia ongelmia.
Noudata seuraavia ohjeita minimoidak-
sesi talviajon aiheuttamia ongelmia:
* Kielikohtaiset (islanninkieliset) talviren-

kaita ja rengasketjuja koskevat tiedot 
ovat liitteess쌹.

Lumiset tai j쌹iset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syv쌹ss쌹 lumessa, 
talvirenkaiden k쌹ytt쌹minen tai lumiket-
jujen asentaminen renkaisiin voi olla 
v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹.
Jos aiot asentaa talvirenkaat, on v쌹ltt쌹-
m쌹t쎨nt쌹 valita renkaat, jotka ovat vas-
taavan kokoiset ja tyyppiset kuin 
alkuper쌹iset renkaat. V쌹쌹r쌹nkokoisten 
renkaiden k쌹ytt쎨 saattaa vaarantaa ajo-
turvallisuuden tai vaikuttaa auton ohjat-
tavuuteen. Lis쌹ksi ylinopeus, rajut 
kiihdytykset, 쌹kkin쌹iset jarrutukset ja 
nopeat ohjausliikkeet voivat aiheuttaa 
eritt쌹in vaarallisia tilanteita tai jopa 
onnettomuuksia.
Hidasta ajonopeutta hy쎨dynt쌹m쌹ll쌹 
moottorijarrutusta. Jarrupolkimen paina-
minen liukkaalla tienpinnalla ajettaessa 
saattaa johtaa auton hallinnan menett쌹-
miseen. Sinun on pidett쌹v쌹 riitt쌹v쌹 tur-
vav쌹li edess쌹 olevaan ajoneuvoon. 
K쌹yt쌹 jarrua mahdollisuuksien mukaan 
varoen. On huomattava, ett쌹 lumiketju-
jen asentaminen renkaalle tarjoaa 
paremman etenemiskyvyn, mutta ne 
eiv쌹t est쌹 sivuluisujen tapahtumista.
Lumiketjut eiv쌹t ole laillisia kaikilla alu-
eilla. Tutustu maan lains쌹쌹d쌹nt쎨쎨n 
ennen lumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, 
varmista, ett쌹 ne ovat samankokoiset ja 
samaa painoluokkaa olevat vy쎨renkaat 
kuin alkuper쌹iset. Asenna talvirenkaat 
kaikkiin py쎨riin ohjattavuuden paranta-
miseksi kaikissa s쌹쌹olosuhteissa. Muista, 
ett쌹 talvirenkaiden tarjoama pito kuivalla 
tiell쌹 ei ole niin hyv쌹 kuin auton alkupe-
r쌹isrenkaiden. Sinun on ajettava varovai-
sesti, vaikka tie olisi puhdas. Tarkasta 
rengasmyyj쌹n kanssa renkaiden nope-
usluokitukset.
쉁l쌹 asenna nastarenkaita ennen kuin 
olet tutustunut paikallisiin m쌹쌹r쌹yksiin ja 
rajoituksiin niiden k쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
Talvirenkaiden tulisi olla vastaavan 
kokoiset ja tyyppiset kuin auton vakio-
renkaat. V쌹쌹r쌹nkokoisten renkaiden 
asentaminen saattaa vaikeuttaa auton 
hallintaa ja heikent쌹쌹 ajoturvallisuutta.

Lumiketjut
ketjutyyppinen

kuitumateriaali
ONQ5041290L

ONQ5E051041L
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Koska vy쎨renkaiden sivupinnat ovat 
ohuemmat, ne voivat vahingoittua v쌹쌹-
r쌹ntyyppisist쌹 lumiketjuista. T쌹m쌹n 
vuoksi talvirenkaiden k쌹ytt쎨쌹 suositel-
laan lumiketjujen sijasta. 쉁l쌹 asenna 
lumiketjuja autoon, joka on varustettu 
alumiinivanteilla: lumiketjut saattavat 
vahingoittaa vanteita. Jos lumiketjuja on 
k쌹ytett쌹v쌹, k쌹yt쌹 kuitumateriaalityyppi-
si쌹 ketjuja tai metallisia ketjuja, joiden 
paksuus on alle 12 mm.
Autosi valmistajan takuu ei kata v쌹쌹rien 
lumiketjujen k쌹yt쎨st쌹 aiheutuneita 
vahinkoja.
Kun k쌹yt쌹t lumiketjuja, asenna ne seu-
raavasti.
僅 Etuvetoinen auto k쌹ytt쌹쌹 k쌹ytt쎨voi-

manaan etupy쎨ri쌹. Siksi lumiketjut on 
asennettava etupy쎨riin.

僅 Nelivetoiseen autoon on asennettava 
lumiketjut vain etupy쎨riin. Aja t쌹ll쎨in 
mahdollisimman lyhyt matka, jotta 
nelivetoj쌹rjestelm쌹 ei vaurioidu.

僅 Aja hitaasti, kun olet asentanut lumi-
ketjut. Jos kuulet 쌹쌹nt쌹, joka johtuu 
ketjujen osumisesta koriin, hidasta 
nopeutta, kunnes 쌹쌹ni lakkaa ja poista 
ketjut vaurioiden v쌹ltt쌹miseksi heti, 
kun p쌹쌹set takaisin paljaalle tielle.

僅 V쌹쌹r쌹n kokoiset tai v쌹쌹rin asennetut 
lumiketjut voivat vaurioittaa autosi jar-
rupintoja, jousitusta, koria ja py쎨ri쌹. 
Noudata siksi lumiketjujen asennuk-
sessa valmistajan ohjeita ja kirist쌹 ne 
mahdollisimman tiukalle. Aja hitaasti 
(alle 30 km/h) kun autossa on lumi-
ketjut.

HUOMIO
僅 Varmista, ett쌹 lumiketjut ovat renkail-

lesi oikean kokoiset ja tyyppiset. Val-
mistajan takuu ei kata v쌹쌹r쌹nlaisten 
lumiketjujen k쌹yt쎨st쌹 aiheutuneita 
kori- ja jousitusvaurioita. Lis쌹ksi lumi-
ketjujen kiinnityslenkit voivat vahin-
goittua osuessaan auton osiin 
aiheuttaen lumiketjujen l쎨ystymisen 
renkaalla. Varmista, ett쌹 lumiketjuilla 
on SAE-luokan "S"-hyv쌹ksynt쌹.

僅 Varmista 0,5–1 km:n ajon j쌹lkeen, ett쌹 
lumiketjut on kiinnitetty turvallisesti. 
Kirist쌹 tai asenna lumiketjut uudel-
leen, jos ne ovat l쎨ys쌹ll쌹.

僅 Kuitumateriaalityyppisi쌹 ketjuja on 
k쌹ytett쌹v쌹 autoissa joissa on 18-tuu-
maiset (235/60R18) tai 19-tuumaiset 
(235/55R19) renkaat.

K쌹yt쌹 korkealaatuista etyleenig-
lykolipohjaista j쌹쌹hdytysnestett쌹
Auton j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹 on t쌹ytetty 
korkealaatuisella etyleeniglykolipohjai-
sella j쌹쌹hdytysnesteell쌹. J쌹쌹hdytysj쌹r-
jestelm쌹ss쌹 tulee k쌹ytt쌹쌹 vain t쌹m쌹n 
tyyppist쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹, sill쌹 se 
est쌹쌹 j쌹rjestelm쌹n j쌹쌹tymisen, suojaa 
sit쌹 korroosiolta ja voitelee vesipumpun 
osat. Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 kappaleen 
8 ohjeiden mukaisesti.
Tarkasta j쌹쌹hdytysneste ennen talvea 
varmistuaksesi siit쌹, ett쌹 sen j쌹쌹tymis-
piste on sopiva talvella odotettaviin l쌹m-
p쎨tiloihin.
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Tarkasta apuakku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akkuj쌹r-
jestelm쌹lle. Tarkista akun ja akkukaape-
lien kunto silm쌹m쌹쌹r쌹isesti kappaleen 8 
ohjeiden mukaisesti. Tarkistuta akun 
lataustila ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Vaihda tarpeen vaatiessa talveen 
soveltuva 쎨ljy
Joissain ilmastoissa on suositeltua k쌹yt-
t쌹쌹 alemman viskositeetin omaavaa 
쎨ljy쌹 kylmin쌹 kausina. Katso “Voiteluai-
nesuositukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t“ sivulla 9-
6. Jos et ole varma, mink쌹 tyyppist쌹 쎨ljy쌹 
sinun tulisi k쌹ytt쌹쌹, suosittelemme otta-
maan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytys-
j쌹rjestelm쌹
Tarkasta sytytystulpat kohdassa “M쌹쌹-
r쌹aikaishuolto“ sivulla 8-9 annettujen 
ohjeiden mukaisesti ja vaihda ne tarvit-
taessa. Tarkasta my쎨s sytytysj쌹rjestel-
m쌹n johdot ja komponentit, etteiv쌹t ne 
ole haljenneet, kuluneet tai vahingoittu-
neet mill쌹쌹n tavalla.

Lukkojen j쌹쌹tymisen est쌹minen
Est쌹쌹ksesi lukkojen j쌹쌹tymisen suihkuta 
hyv쌹ksytty쌹 lukko쎨ljy쌹 tai glyseriini쌹 
lukon avainreik쌹쌹n. Jos lukko on peitty-
nyt j쌹쌹ll쌹, suihkuta j쌹쌹npoistoainetta 
poistaaksesi j쌹쌹n. Jos lukko on j쌹쌹tynyt 
kokonaan sis쌹lt쌹, voit yritt쌹쌹 sulattaa 
sen k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 l쌹mmint쌹 avainta. K쌹sit-
tele l쌹mmint쌹 avainta varoen v쌹ltty쌹k-
sesi vammoilta.

K쌹yt쌹 hyv쌹ksytty쌹 lasinpesunes-
tett쌹
Est쌹쌹ksesi veden j쌹쌹tymisen pesuneste-
s쌹ili쎨ss쌹, lis쌹쌹 hyv쌹ksytty쌹 tuulilasin 
pakkasnestett쌹 valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Talvik쌹ytt쎨쎨n soveltuvaa 
pesunestett쌹 on saatavilla Kia-j쌹lleen-
myyjill쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppa-
neilla ja useimmilla autotarvikemyyjill쌹. 
쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorin j쌹쌹hdytysnestett쌹 
tai muun tyyppisi쌹 pakkasnesteit쌹, sill쌹 
ne saattavat vahingoittaa maalipintaa.

쉁l쌹 anna seisontajarrun j쌹쌹ty쌹
Joissain olosuhteissa seisontajarru saat-
taa j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn asentoon. N쌹in voi 
tapahtua erityisesti, kun lunta tai j쌹쌹t쌹 
on ker쌹쌹ntynyt takapy쎨rien jarrujen 
l쌹helle tai ymp쌹rille tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos on riskin쌹, ett쌹 seisonta-
jarru saattaa j쌹쌹ty쌹, kytke se hetkellisesti 
vaihteen ollessa P-asennossa. Kiilaa 
takapy쎨r쌹t liikkumattomiksi, jottei pys쌹-
k쎨ity auto l쌹hde liikkeelle itsest쌹쌹n. 
Vapauta seisontajarru t쌹m쌹n j쌹lkeen.

쉁l쌹 anna lumen tai j쌹쌹n ker쌹쌹n-
ty쌹 alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai j쌹쌹t쌹 saat-
taa ker쌹쌹nty쌹 lokasuojiin, jolloin se h쌹i-
ritsee ohjauksen toimintaa. Varmista 
s쌹쌹nn쎨llisesti, ett쌹 etupy쎨r쌹t ja muut 
ohjausj쌹rjestelm쌹n komponentit liikku-
vat esteett쌹, kun ajat huonoissa s쌹쌹olo-
suhteissa talvella.

Pid쌹 autossa varusteita h쌹t쌹tilan-
teen varalle
Pid쌹 autossasi s쌹쌹olojen edellytt쌹mi쌹 
varusteita ja tarvikkeita. Esimerkiksi 
lumiketjut, hinausk쎨ysi, taskulamppu, 
h쌹t쌹soihtu, hiekkaa, lapio, apuk쌹ynnis-
tyskaapelit, j쌹쌹raappa, hansikkaat, suo-
japeite, haalarit, huopa jne.
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Per쌹vaunun vet쌹minen

Aja autoa, kun vesih쎨yry쌹 tiivis-
tyy ja kertyy pakoputkiston 
sis쌹쌹n 
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n talvella pitk쌹ksi 
aikaa ja moottori on k쌹ynniss쌹, vesih쎨y-
ry쌹 saattaa tiivisty쌹 ja kerty쌹 pakoput-
kistoon.
Pakoputkistossa oleva vesi saattaa 
aiheuttaa melua tms., mutta se poistuu, 
kun autolla ajetaan keskim쌹쌹r쌹ist쌹 tai 
sit쌹 suurempaa nopeutta.

Per쌹vaunun vet쌹minen (jos 
varusteena)
Jos aiot hinata tai vet쌹쌹 per쌹vaunua 
autollasi, sinun on ensin tutustuttava 
maassasi voimassa oleviin moottoriajo-
neuvoihin liittyvin m쌹쌹r쌹yksiin.
S쌹쌹nn쎨kset saattavat sis쌹lt쌹쌹 tiettyj쌹 
per쌹vaunutyyppikohtaisia tai auton 
hinaamista koskevia m쌹쌹r쌹yksi쌹. Suosit-
telemme kysym쌹쌹n neuvoa valtuutetulta 
KIA-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilta.
Autollasi voi vet쌹쌹 per쌹vaunua. Voit sel-
vitt쌹쌹 autosi per쌹vaunun vetokyvyn 
t쌹m쌹n luvun kohdasta “Per쌹vaunun 
paino“ sivulla 6-186.
Muista, ett쌹 per쌹vaunun vet쌹minen 
eroaa huomattavasti normaalista ajami-
sesta. Per쌹vaunua vedett쌹ess쌹 k쌹sitelt쌹-
vyys, kest쌹vyys ja polttoainetalous 
muuttuvat. Onnistunut ja turvallinen 
per쌹vaunun vet쌹minen vaatii oikeita 
v쌹lineit쌹, joita on osattava k쌹ytt쌹쌹 
oikein.
T쌹m쌹 osa sis쌹lt쌹쌹 hyv쌹ksi koettuja per쌹-
vaunun vet쌹miseen liittyvi쌹 neuvoja ja 
turvallisuusohjeita. Niit쌹 noudattamalla 
varmistat matkustajien turvallisuuden. 
Pyyd쌹mme lukemaan t쌹m쌹n luvun huo-
lellisesti ennen kuin alat vet쌹m쌹쌹n per쌹-
vaunua.
Kuorman liikuttamiseksi ty쎨t쌹 tekev쌹t 
j쌹rjestelm쌹t, kuten moottori, voiman-
siirto, py쎨r쌹t ja renkaat rasittuvat enem-
m쌹n lis쌹kuorman vaikutuksesta. 
Moottoria on k쌹ytett쌹v쌹 suhteellisesti 
kovemmilla nopeuksilla ja suurempien 
kuormien alaisena. T쌹m쌹 lis쌹kuorma 
aiheuttaa lis쌹쌹ntynytt쌹 l쌹mm쎨ntuottoa. 
Per쌹vaunu lis쌹쌹 my쎨s huomattavasti 
ilmanvastusta, joka lis쌹쌹 vedett쌹v쌹쌹 
kuormaa.
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VAROITUS
僅 Jos sinulla ei ole oikeaa v쌹lineist쎨쌹 ja 

ajat virheellisesti per쌹vaunua vet쌹es-
s쌹si, voit menett쌹쌹 yhdistelm쌹n hallin-
nan. Esimerkiksi jarruttaminen ei 
saata onnistua lainkaan, jos per쌹-
vaunu on liian painava. Sin쌹 ja mat-
kustajasi saatatte loukkaantua 
vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti. 
Noudata kaikkia t쌹ss쌹 osassa esitet-
tyj쌹 ohjeita, kun ved쌹t per쌹vaunua.

僅 Varmista ennen per쌹vaunun 
vet쌹mist쌹, etteiv쌹t sen kokonais-
massa, auton kokonaismassa, suurin 
akselimassa tai per쌹vaunun aisapaino 
ylit쌹 sallittuja enimm쌹israjoja.

HUOMIO
僅 Mik쌹쌹n osa auton takaosan rekisteri-

kilvest쌹 tai valoista ei saa j쌹쌹d쌹 
mekaanisen vetoaisan peittoon. Jos 
takaosan rekisterikilpi ja/tai valot j쌹쌹-
v쌹t osittain mekaanisen kytkinlaitteen 
peittoon, ei ole sallittua k쌹ytt쌹쌹 sel-
laista kytkinlaitetta, jota ei helposti voi 
poistaa tai sijoittaa uudelleen ilman 
ty쎨kalua (sallittu on ainoastaan hel-
posti k쌹ytett쌹v쌹쌹, v쌹쌹nt쎨voimaltaan 
alle 20 Nm:n avain, jonka kytkinlait-
teen valmistaja on 
toimittanut). Huomaa, ett쌹 jos mekaa-
ninen kytkinlaite on asennettu ja sit쌹 
ei k쌹ytet쌹, se on aina poistettava tai 
sijoitettava uudelleen, jos takaosan 
rekisterikilpi ja/tai takaosan valot j쌹쌹-
v쌹t jonkin kytkinlaitteen osan peit-
toon.

僅 Per쌹vaunun vet쌹minen v쌹쌹rin voi 
vahingoittaa autoasi aiheuttaen kal-
liita korjauksia, joita takuu ei kata. 
Vet쌹쌹ksesi per쌹vaunua oikein nou-
data t쌹ss쌹 osiossa annettuja ohjeita.

HUOMAUTUS
僅 Vetokoukun kiinnitysrei쌹t sijaitsevat 

takarenkaiden molemmin puolin korin 
suojassa.

僅 Eurooppa
- Taka-askelin teknisesti sallittu 

enimm쌹iskuorma voi ylitty쌹 enin-
t쌹쌹n 15 % ja auton teknisesti sallittu 
kokonaiskuorma saa ylitty쌹 enin-
t쌹쌹n 10 % tai 100 kg. T쌹ss쌹 tapauk-
sessa M1-luokan ajoneuvolla ei saa 
ylitt쌹쌹 100 km/h nopeutta tai N1-
luokan ajoneuvolla yli 80 km/h 
nopeutta. Suomessa suurin sallittu 
nopeus per쌹vaunua vedett쌹ess쌹 on 
80 km/h.

- Takarenkaan kuormitusluokan 
mukainen suurin kuormitus ei saa 
ylitty쌹 yli 15 % henkil쎨autossa per쌹-
vaunun vetoaisan aiheuttaman lis쌹-
kuormituksen takia. 쉁l쌹 t쌹ll쎨in ylit쌹 
100 km/h ajonopeutta ja takaren-
kaiden paineen tulisi olla v쌹hint쌹쌹n 
20 kPa (0,2 bar) yli tavallisen suosi-
tuspaineen (joka k쌹yt쎨ss쌹 ilman 
per쌹vaunua).

Vetokoukut
Oikea varustus vet쌹miseen on hyvin t쌹r-
ke쌹ss쌹 asemassa. Ristituulet, vastaantu-
levat rekat ja ep쌹tasaiset tiet ovat hyvi쌹 
syit쌹 oikean vetokoukun valintaan. 
T쌹ss쌹 on muutamia noudatettavia 
ohjeita:
僅 Onko auton koriin teht쌹v쌹 reiki쌹 veto-

koukun asentamiseksi? Jos n쌹in on, 
varmista, ett쌹 tiivist쌹t rei쌹t vetokou-
kun irrottamisen j쌹lkeen.
Jos et tiivist쌹 niit쌹, pakoputkesta 
vapautuva hengenvaarallinen hiilimo-
noksidi (CO) sek쌹 lika ja vesi voivat 
kulkeutua autoosi.
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僅 Auton puskureita ei ole suunniteltu 
vetokoukkujen kiinnitt쌹miseen. 쉁l쌹 
kiinnit쌹 vuokrakoukkuja tai muita pus-
kurikiinnitteisi쌹 vetokoukkuja. K쌹yt쌹 
ainoastaan runkoon asennettavia 
vetokoukkuja, joissa ei ole puskuriin 
kiinnitett쌹vi쌹 osia.

僅 Mik쌹쌹n osa auton takaosan rekisteri-
kilvest쌹 tai valoista ei saa j쌹쌹d쌹 
mekaanisen vetoaisan peittoon.
Jos takaosan rekisterikilpi ja/tai valot 
j쌹쌹v쌹t osittain mekaanisen kytkinlait-
teen peittoon, ei ole sallittua k쌹ytt쌹쌹 
sellaista kytkinlaitetta, jota ei helposti 
voi poistaa tai sijoittaa uudelleen 
ilman ty쎨kaluja (sallittu on ainoastaan 
helposti k쌹ytett쌹v쌹쌹, v쌹쌹nt쎨voimal-
taan alle 20 Nm:n avain, jonka kytkin-
laitteen valmistaja on toimittanut).
Huomaa, ett쌹 jos mekaaninen kytkin-
laite on asennettu ja sit쌹 ei k쌹ytet쌹, se 
on aina poistettava tai sijoitettava 
uudelleen, jos takaosan rekisterikilpi 
ja/tai takaosan valot j쌹쌹v쌹t jonkin kyt-
kinlaitteen osan peittoon.

僅 Valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n tai 
huollon yhteisty쎨kumppanin lis쌹va-
rustemallistossa on tarjolla Kia-veto-
koukkuja.

Turvavaijerit
Sinun tulisi aina per쌹vaunua vet쌹ess쌹si 
kiinnitt쌹쌹 turvavaijeri auton ja vaunun 
v쌹liin. Aseta turvavaijeri kulkemaan ris-
tikk쌹in per쌹vaunun aisan alla siten, ett쌹 
aisa ei voi pudota maahan, jos se irtoaa 
vetokoukusta.
Vetokoukun tai per쌹vaunun mukana 
saattaa olla toimitettu turvavaijerin k쌹yt-
t쎨ohjeet. Noudata valmistajan suosituk-
sia turvavaijerin kiinnityksess쌹. J쌹t쌹 aina 
vaijeri sen verran l쎨ys쌹lle, ett쌹 per쌹vau-
nulla k쌹쌹ntyminen ei tuota ongelmia. 쉁l쌹 

miss쌹쌹n tapauksessa anna turvavaijerin 
laahata maata.

Per쌹vaunun jarrut
Jos per쌹vaunusi on varustettu jarruj쌹r-
jestelm쌹ll쌹, varmista, ett쌹 se mukailee 
maasi m쌹쌹r쌹yksi쌹 ja ett쌹 se on oikein 
asennettu ja toimii virheett쎨m쌹sti.
Jos per쌹vaunusi painaa enemm쌹n kuin 
suurin jarruttoman per쌹vaunun paino, 
vaunussa on oltava omat riitt쌹v쌹n 
tehokkaat jarrut. Muista lukea ja noudat-
taa huolellisesti per쌹vaunun jarrujen 
k쌹ytt쎨ohjeita, jotta pystyt asentamaan, 
s쌹쌹t쌹m쌹쌹n ja huoltamaan ne oikein.
僅 쉁l쌹 tee muutoksia autosi jarruj쌹rjestel-

m쌹쌹n.

VAROITUS
쉁l쌹 ved쌹 jarrullista per쌹vaunua, jos olet 
ep쌹varma jarruj쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쎨not-
toon tai asennukseen liittyvist쌹 toimen-
piteist쌹. T쌹m쌹 teht쌹v쌹 ei sovi 
kokemattomille. K쌹쌹nny kokeneen ja 
p쌹tev쌹n asiantuntijan puoleen t쌹m쌹n 
suorittamiseksi.

Per쌹vaunun vet쌹minen
Per쌹vaunun vet쌹minen vaatii hieman 
k쌹yt쌹nn쎨n kokemusta. Ennen liikentee-
seen l쌹htemist쌹 sinun on tutustuttava 
per쌹vaunun ominaisuuksiin. Perehdy 
kuormatun per쌹vaunun k쌹sittelemiseen 
ja jarruttamiseen. Pid쌹 aina mieless쌹, 
ett쌹 ajamasi yhdistelm쌹 on nyt huomat-
tavasti pidempi eik쌹 l쌹hellek쌹쌹n yht쌹 
nopeasti reagoiva kuin auto itsen쌹쌹n.
Ennen aloittamista tarkasta per쌹vaunun 
vetokoukku ja -aisa, turvavaijeri, s쌹hk쎨-
pistoke, valot, renkaat ja peilien s쌹쌹d쎨t. 
Jos per쌹vaunussa on s쌹hk쎨jarrut, k쌹yn-
nist쌹 moottori ja kokeile ajamista per쌹-
vaunulla ja kytke sitten per쌹vaunun jarru 
k쌹sin varmistuaksesi sen toiminnasta. 
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T쌹ll쎨in s쌹hk쎨liitos tulee tarkastettua 
samanaikaisesti.
Tarkasta ajoittain matkan aikana, ett쌹 
kuormat ovat tiukasti kiinnittyneet ja 
ett쌹 valot ja jarrut toimivat edelleen.

Et쌹isyyden seuraaminen
Varaa v쌹hint쌹쌹n kaksinkertainen et쌹i-
syys edess쌹 olevaan ajoneuvoon kuin 
ajaessasi autolla ilman per쌹vaunua. T쌹ll쌹 
tavoin pystyt v쌹ltt쌹m쌹쌹n tilanteet, jotka 
vaativat kovia jarrutuksia ja 쌹kkin쌹isi쌹 
ohjausliikkeit쌹.

Ohittaminen
Tarvitset pidemm쌹n ohitusmatkan per쌹-
vaunua vet쌹ess쌹si. Koska yhdistelm쌹 on 
pidempi, sinun on ajettava pidemm쌹lle 
ohitettavan ajoneuvon eteen ennen kuin 
voit palata takaisin kaistallesi.

Peruuttaminen
Pid쌹 ohjauspy쎨r쌹n alaosasta toisella 
k쌹dell쌹. K쌹쌹nt쌹쌹ksesi sitten per쌹vaunua 
vasemmalle, siirr쌹 k쌹tt쌹si vasemmalle. 
K쌹쌹nt쌹쌹ksesi per쌹vaunua oikealle, siirr쌹 
k쌹tt쌹si oikealle. Peruuta aina hitaasti ja 
pyyd쌹 mahdollisuuksien mukaan 
ohjausapua.

K쌹쌹nn쎨ksien tekeminen
Kun k쌹쌹nnyt per쌹vaunulla, tee loivempia 
k쌹쌹nn쎨ksi쌹 kuin normaalisti. Tee t쌹m쌹 
siten, ettei vaunu osuisi pientareille, reu-
nakiviin, liikennemerkkeihin, puihin tai 
muihin esteisiin. V쌹lt쌹 nykivi쌹 ja 쌹kkin쌹i-
si쌹 liikkeit쌹. Anna merkinannot riitt쌹v쌹n 
aikaisin.

Suuntavilkut per쌹vaunua vedet-
t쌹ess쌹
Kun ved쌹t per쌹vaunua, autossasi on 
oltava erilaiset suuntavilkut ja tarkoituk-
senmukaiset johtosarjat. Mittariston vih-
re쌹t nuolet vilkkuvat aina, kun annat 
merkin k쌹쌹nn쎨ksest쌹 tai kaistan vaih-
dosta. Kun per쌹vaunun johtosarja on 
kytketty oikein, sen suuntavilkut toimivat 
samanaikaisesti auton vilkkujen kanssa.
Kun ved쌹t per쌹vaunua, mittariston vih-
re쌹t nuolet vilkkuvat k쌹쌹nn쎨ksen aikana, 
vaikka per쌹vaunun polttimot olisivat 
palaneet. T쌹ll쎨in saatat luulla, ett쌹 
takana olevat tienk쌹ytt쌹j쌹t n쌹kev쌹t mer-
kinantosi, vaikka tosiasiassa n쌹in ei ole. 
On t쌹rke쌹쌹 ajoittain tarkastaa, ett쌹 per쌹-
vaunun lamput toimivat yh쌹 varmasti. 
Sinun tulee my쎨s tarkastaa valot aina, 
kun irrotat ja liit쌹t johdot takaisin kiinni.
쉁l쌹 liit쌹 per쌹vaunun valoj쌹rjestelm쌹쌹 
suoraan autosi valoj쌹rjestelm쌹쌹n. K쌹yt쌹 
ainoastaan hyv쌹ksyttyj쌹 per쌹vaunun lii-
t쌹nt쌹sarjoja.
Pyyd쌹 per쌹vaunun liit쌹nt쌹sarjan asen-
nuksessa apua ammattihuollosta.
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
Jos per쌹vaunussa ei k쌹ytet쌹 hyv쌹ksyt-
ty쌹 johtosarjaa, seurauksena voi olla 
auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n vahingoittumi-
nen ja/tai henkil쎨vahinkoja.
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Ajaminen m쌹ess쌹
V쌹henn쌹 nopeutta ja vaihda pienem-
m쌹lle vaihteelle ennen kuin alat ajamaan 
pitk쌹쌹 tai jyrkk쌹쌹 alam쌹ke쌹. Jos et 
vaihda pienemm쌹lle, saatat joutua k쌹yt-
t쌹m쌹쌹n jarruja niin paljon, ett쌹 ne ylikuu-
menevat eiv쌹tk쌹 t쌹m쌹n j쌹lkeen toimi 
tehokkaasti.
Moottorin ja vaihteiston ylikuumenemi-
sen ehk쌹isemiseksi laske ajonopeus noin 
nopeuteen 70 km/h pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹.

HUOMIO
僅 Kun per쌹vaunua vedet쌹쌹n jyrkiss쌹 

m쌹iss쌹 (jyrkkyys > 6 %), kiinnit쌹 eri-
tyist쌹 huomiota moottorin j쌹쌹hdytys-
nesteen l쌹mp쎨mittariin 
varmistaaksesi, ettei moottori ylikuu-
mene. Jos j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨-
mittarin osoitin liikkuu H (HOT)- (tai 
130°C / 260°F) -lukeman puolelle, aja 
tien sivuun ja pys쌹hdy v쌹litt쎨m쌹sti, 
kun niin on turvallista tehd쌹 ja anna 
moottorin k쌹yd쌹 joutok쌹ynnill쌹, kun-
nes se j쌹쌹htyy. Voit jatkaa heti, kun 
moottori on j쌹쌹htynyt riitt쌹v쌹sti.

僅 V쌹henn쌹 moottorin ja voimansiirron 
ylikuumenemisriski쌹 sovittamalla 
ajonopeus per쌹vaunun painoon ja 
m쌹en kaltevuuteen sopivaksi.

M쌹ess쌹 pys쌹k쎨iminen
Jos autoosi on kiinnitetty per쌹vaunu, 
sinun ei tulisi yleisesti ottaen pys쌹k쎨id쌹 
m쌹keen. Ihmiset voivat loukkaantua 
vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti ja 
sek쌹 auto ett쌹 per쌹vaunu voivat vahin-
goittua, jos yhdistelm쌹 l쌹htee vierim쌹쌹n.
Jos kuitenkin sinun on pys쌹k쎨it쌹v쌹 per쌹-
vaunu m쌹keen, toimi seuraavasti:
1. Aja auto pys쌹k쎨intipaikkaan. K쌹쌹nn쌹 

ohjauspy쎨r쌹쌹 reunakivetyksen suun-
taan (oikealle pys쌹k쎨it쌹ess쌹 alam쌹-
keen, vasemmalle pys쌹k쎨it쌹ess쌹 
yl쌹m쌹keen).

2. Kytke seisontajarru ja sammuta ajo-
neuvo.

3. Aseta kiilat per쌹vaunun py쎨rien alle 
alam쌹en puolelle.

4. K쌹ynnist쌹 moottori, paina jarruja, 
siirr쌹 vapaalle, vapauta seisontajarru 
ja vapauta hitaasti jarruja, kunnes 
per쌹vaunun kiilat vastaanottavat 
kuorman.

5. Paina jarrua uudelleen ja kytke sei-
sontajarru uudelleen.

6. Sammuta moottori ja vapauta jarrut, 
mutta j쌹t쌹 seisontajarru p쌹쌹lle.

VAROITUS
僅 Per쌹vaunun irtoaminen m쌹keen 

pys쌹k쎨idyst쌹 autosta saattaa aiheut-
taa vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja.

僅 Autosta poistuminen voi olla vaaral-
lista, jos seisontajarrua ei ole kunnolla 
kytketty. Jos olet j쌹tt쌹nyt moottorin 
k쌹yntiin, auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti. T쌹ll쎨in sin쌹 ja muut altis-
tutte hengenvaaraan.
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M쌹kil쌹ht쎨
1. Paina jarrua ja pid쌹 jarrupoljin painet-

tuna samalla, kun teet seuraavaa:
僅 K쌹ynnist쌹 moottori.
僅 Kytke vaihde.
僅 Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalkasi varovaisesti jarrupolki-
melta.

3. Aja hitaasti, kunnes per쌹vaunu on irti 
kiiloista.

4. Pys쌹yt쌹 ja pyyd쌹 joku ker쌹쌹m쌹쌹n 
py쎨r쌹kiilat talteen.

Huolto per쌹vaunuk쌹yt쎨ss쌹
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, kun 
k쌹yt쌹t per쌹vaunua s쌹쌹nn쎨llisesti. Osat, 
jotka vaativat erityist쌹 huomion kiinnitt쌹-
mist쌹 ovat moottori쎨ljy, akselistojen 쎨ljyt 
ja j쌹쌹hdytysneste. Jarrujen kunnon 
s쌹쌹nn쎨llinen tarkastaminen on my쎨s 
t쌹rke쌹쌹. Jokaisen kohdan tarkastusoh-
jeet voidaan l쎨yt쌹쌹 t쌹st쌹 oppaasta, ja 
hakemisto helpottaa n쌹iden l쎨yt쌹mi-
sess쌹. Jos ved쌹t per쌹vaunua, on hyv쌹 
kerrata n쌹m쌹 kohdat ennen ajoon l쌹h-
t쎨쌹.
Huolla my쎨s per쌹vaunu ja vetokoukku 
asianmukaisesti. Noudata per쌹vaunusi 
huolto-ohjelmaa ja tarkasta per쌹vaunu 
s쌹쌹nn쎨llisesti. Tee tarkastus mieluiten 
joka p쌹iv쌹 ennen ajon aloittamista. Ja 
t쌹rkeint쌹 on varmistaa, ett쌹 vetokoukun 
mutterit ja pultit ovat kire쌹ll쌹.

HUOMIO
僅 Per쌹vaunun vet쌹misest쌹 lis쌹쌹nty-

neest쌹 kuormasta saattaa aiheutua 
ylikuumenemista kuumina p쌹ivin쌹 tai 
yl쌹m쌹kiajossa. Jos j쌹쌹hdytysnesteen 
mittari osoittaa ylikuumenemista, 
kytke ilmastointilaite pois p쌹쌹lt쌹 ja 
sammuta moottori turvallisessa pai-
kassa j쌹쌹hdytt쌹쌹ksesi moottorin.

僅 Per쌹vaunua vedett쌹ess쌹 vaihteis-
to쎨ljy tulee tarkastaa useammin.

僅 Jos autosi ei ole varustettu ilmastointi-
laitteella, sinun tulisi asennuttaa j쌹쌹h-
dyttimen lis쌹puhallin parantamaan 
moottorin suorituskyky쌹 per쌹vaunua 
vedett쌹ess쌹.

Jos aiot vet쌹쌹 per쌹vaunua
T쌹ss쌹 on muutamia t쌹rkeit쌹 seikkoja, jos 
aiot vet쌹쌹 per쌹vaunua:
僅 Harkitse per쌹vaunun hallintaj쌹rjestel-

m쌹n (sway control) k쌹ytt쎨쌹. Voit 
kysy쌹 per쌹vaunun hallintaj쌹rjestel-
m쌹st쌹 vetokoukun j쌹lleenmyyj쌹lt쌹.

僅 쉁l쌹 suorita mink쌹쌹nlaista hinaamista 
tai vet쌹mist쌹 auton ensimm쌹isen 
2 000 kilometrin aikana antaaksesi 
moottorin mukautua k쌹ytt쎨쎨n kun-
nolla. T쌹m쌹n varoituksen huomiotta 
j쌹tt쌹minen saattaa aiheuttaa vakavia 
vaurioita moottoriin tai voimansiir-
toon.

僅 Kun aiot vet쌹쌹 per쌹vaunua, on suosi-
teltavaa kysy쌹 valtuutetulta Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹lt쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilta lis쌹vaatimuk-
sista, kuten vetokoukkusarjasta yms.

僅 Aja aina maltillisilla nopeuksilla (alle 
100 km/h).

僅 쉁l쌹 ylit쌹 70 km/h nopeutta tai m쌹쌹r쌹t-
ty쌹 hinauksen tai per쌹vaunun vet쌹mi-
sen nopeusrajoitusta (kumpi sitten on 
alhaisempi) pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹kinou-
sussa.

僅 Taulukossa on t쌹rkeit쌹 painoon liitty-
vi쌹 huomioita:
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Viitepaino ja -et쌹isyys per쌹vaunua vedett쌹ess쌹

Per쌹vaunun paino
Mik쌹 on per쌹vaunun turvallinen enim-
m쌹ispaino? Per쌹vaunu ei saa koskaan 
painaa enemp쌹쌹 kuin jarrullisen per쌹-
vaunun suurin sallittu paino (massa). 
Mutta t쌹ll쎨inkin se voi olla liian painava.
Siihen vaikuttaa, millaiseen k쌹ytt쎨쎨n olet 
suunnitellut per쌹vaunua k쌹ytett쌹v쌹ksi. 
Esimerkiksi nopeus, vaunun korkeus, 
m쌹kiset tiet, ilmasto ja se, kuinka usein 
aiot k쌹ytt쌹쌹 autoa per쌹vaunun vet쌹mi-
seen, ovat kaikki t쌹rkeit쌹 tekij쎨it쌹. Lis쌹ksi 
auton erikoisvarusteet saattavat my쎨s 
vaikuttaa per쌹vaunun ihannepainoon.

Per쌹vaunuaisan massa
Per쌹vaunun aisan massa on t쌹rke쌹 
mitattava kohde, sill쌹 se vaikuttaa auton 
kokonaismassaan (Gross Vehicle Weight 
- GVW). Kokonaismassaan sis쌹ltyy auton 
omamassa, mahdollinen kuorma (mik쌹 
tahansa) ja auton matkustajat. Jos aiot 
vet쌹쌹 per쌹vaunua, sinun on lis쌹tt쌹v쌹 
aisakuorma kokonaismassaan (GVW), 
koska autosi on kuljetettava my쎨s t쌹m쌹 
kuorma.
Per쌹vaunun aisapaino saa olla enint쌹쌹n 
10 prosenttia kuormatun per쌹vaunun 
kokonaismassasta ja se ei saa ylitt쌹쌹 
suurinta sallittua aisapainoa.

Punnitse per쌹vaunun paino ja aisapaino 
erikseen ja tarkista, ett쌹 ne ovat s쌹쌹n-
n쎨stenmukaiset. Jos n쌹in ei ole, aisapai-
noa voidaan mahdollisesti v쌹hent쌹쌹 
asettelemalla per쌹vaunun kuorma 
uudelleen.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan kuormaa per쌹vaunua 

siten, ett쌹 takana on painoa enem-
m쌹n kuin edess쌹. Etuosaan tulisi 
kuormata noin 60 prosenttia ja 
takaosaan noin 40 prosenttia per쌹-
vaunun kokonaiskuormasta.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 suurimpia sallittuja 
per쌹vaunun tai vetov쌹lineist쎨n mas-
soja. V쌹쌹rin kuormattu per쌹vaunu 
saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkil쎨vahinkoja. Voit tarkastaa kuor-
mat ja painot yleisell쌹 vaaka-ase-
malla tai mahdollisesti poliisin 
toimipisteess쌹 olevalla autovaa’alla.

僅 V쌹쌹rin kuormattu per쌹vaunu voi 
aiheuttaa auton hallinnan menett쌹mi-
sen.

Ominaisuus
Smartstream G1.6 T-GDi HEV Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

AT AT

Suurin per쌹vaunumassa
Jarrullinen 1 650 kg 1 350 kg

Jarruton 750 kg

Suurin sallittu aisapaino 100 kg

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨r쌹n keskikohdan ja kiinni-
tyspisteen v쌹lill쌹 1 005 mm
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Massat
T쌹m쌹n osion ohjeet auttavat sinua las-
taamaan autosi niin, ettei sen paino ylit쌹 
suurinta sallittua painoa. Auton oikean-
laisen kuormaamisen avulla autosta voi-
daan saada irti parempi suorituskyky. 
Tutustu seuraaviin termeihin auton salli-
tun enimm쌹ispainon m쌹쌹ritt쌹miseksi 
ennen lastauksen aloittamista. L쎨yd쌹t 
vastaavat arvot auton teknisist쌹 tie-
doista tai tunnistetietokilvest쌹:

Auton omamassa
Sis쌹lt쌹쌹 auton, kaikkien vakiovarustei-
den ja t쌹yden polttoaines쌹ili쎨n painon. 
Ei sis쌹ll쌹 matkustajien, lis쌹varusteiden ja 
kuorman painoa.

Todellinen omamassa
Auton omamassan ja siihen my쎨hemmin 
lis쌹ttyjen lis쌹varusteiden painon summa.

Kuorman paino
T쌹m쌹 on kuljettajan, matkustajan sek쌹 
matkatavaroiden ja muun kuorman 
yhteinen massa.

Akselimassa (GAW)
Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) 
kohdistuva paino, joka sis쌹lt쌹쌹 omamas-
san ja kuorman painon.

Akselimassa (GAWR - Gross axle 
weight rating)
T쌹m쌹 on suurin sallittu massa, joka voi-
daan kuormittaa yhdelle akselille (etu- 
tai taka-akseli). N쌹m쌹 luvut on merkitty 
tyyppikilpeen.
Yhden akselin kokonaiskuorma ei saa 
koskaan ylitt쌹쌹 sen suurinta sallittua 
akselimassaa.

Kokonaismassa (GVW)
T쌹m쌹 on auton omamassan sek쌹 kuor-
man ja matkustajien painon summa.

Kokonaismassaluokitus (GVWR - 
Gross vehicle weight rating)
T쌹yteen lastatun auton suurin sallittu 
paino (mukaan lukien kaikki varusteet, 
matkustajat ja matkatavarat). Suurin sal-
littu kokonaismassa on merkitty kuljetta-
jan (tai etumatkustajan) oven 
kynnyspalkissa olevaan tyyppikilpeen.

Ylikuorma

Massat
Ajoneuvosi akselimassa (GAWR) ja koko-
naismassaluokitus (GVWR) l쎨ytyv쌹t 
hyv쌹ksynt쌹tarrasta, joka on kiinnitetty 
kuljettajan (tai etumatkustajan) oveen. 
N쌹iden arvojen ylitt쌹minen saattaa vau-
rioittaa autoa tai aiheuttaa onnettomuu-
den. Laske kokonaismassa ennen ajoon 
l쌹ht쎨쌹 arvioimalla matkatavaroiden ja 
matkustajien paino. 쉁l쌹 ylit쌹 painorajoi-
tuksia.
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Ongelmatilanteessa
Tievaroitukset
Kun ongelmatilanne ilmenee ajon aikana 
tai kun pys쌹k쎨it tien laitaan, sinun on 
varoitettava l쌹hestyvi쌹 tai ohi ajavia 
autoja, jotta ne osaavat varoa sinua. 
K쌹yt쌹 t쌹h쌹n h쌹t쌹vilkkuja.

H쌹t쌹vilkut
H쌹t쌹vilkuilla voidaan varoittaa muita 
tienk쌹ytt쌹ji쌹 olemaan erityisen varovai-
sia l쌹hestyess쌹쌹n tai ohittaessaan 
autoasi.

Olosuhteet
僅 Kun ongelmatilanne ilmenee ajon 

aikana
僅 Tien laitaan pys쌹k쎨inti

Toiminta
僅 Paina h쌹t쌹vilkkujen katkaisinta.

TIEDOTUS
僅 H쌹t쌹vilkut toimivat, vaikka moottori 

olisi sammutettu.
僅 Et voi k쌹ytt쌹쌹 h쌹t쌹- ja suuntavilkkuja 

samanaikaisesti.
僅 K쌹yt쌹 varoitusvilkkuja vain niit쌹 kos-

kevien m쌹쌹r쌹ysten mukaan (laki ei 
salli h쌹t쌹vilkkujen k쌹ytt쎨쌹 hinaustilan-
teessa eik쌹 liikkuvassa ajoneuvossa).

Ongelmatilanne ajon aikana
Jos moottori sammuu ajon aikana

Toiminta
1. Hidasta ajonopeutta ja aja suoraan 

eteenp쌹in.
2. Pys쌹yt쌹 auto turvalliseen paikkaan.
3. Kytke h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle.
4. K쌹ynnist쌹 auto uudelleen.
Jos moottori ei viel쌹k쌹쌹n k쌹ynnisty, ota 
yhteys ammattihuoltoon tai etsi muuta 
ammattiapua. Suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨kumppaniin.

Jos moottori sammuu risteykseen

Toiminta
1. Siirr쌹 vaihde N-asentoon.
2. Ty쎨nn쌹 auto turvalliseen paikkaan.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana

Toiminta
1. Hidasta ajonopeutta hitaasti ja aja 

suoraan eteenp쌹in.
2. Pys쌹yt쌹 auto tasaiselle alustalle tur-

valliseen paikkaan et쌹쌹lle liikenteest쌹.
3. Kytke h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle.
4. Kytke seisontajarru.
5. Siirr쌹 vaihde P-asentoon.
6. Pyyd쌹 kaikkia matkustajia poistu-

maan autosta ja siirtym쌹쌹n turvaan lii-
kenteelt쌹.

Katso kohta “Rengasrikko (vararengas) 
(jos varusteena)“ sivulla 7-13 tai “Ren-
gasrikko (jos autossa on varusteena 
pikakorjaussarja) (jos varusteena)“ 
sivulla 7-20.

ONQ5051001
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Jos moottori ei k쌹ynnisty
TIEDOTUS

Jos moottori ei k쌹ynnisty, tarkista ensin 
polttoaineen m쌹쌹r쌹 ja akun lataustila.

Jos moottori ei k쌹ynnisty tai 
k쌹ynnistyy huonosti

Toiminta
1. Kytke seisontajarru.
2. Siirr쌹 vaihde P- tai N-asentoon.
3. Tarkista, ett쌹 akun ja k쌹ynnistysmoot-

torin liit쌹nn쌹t ovat puhtaat ja tiukasti 
kiinni.
僅 Akkuvaraus on tyhjentynyt, jos 

sis쌹valot himmenev쌹t tai sammu-
vat, kun k쌹ynnist쌹t auton.

VAROITUS
Jos moottori ei k쌹ynnisty, 쌹l쌹 ty쎨nn쌹 tai 
ved쌹 autoa yritt쌹쌹ksesi k쌹ynnist쌹쌹 
moottoria. 쉁l쌹 siirr쌹 autoa k쌹ynnistin-
moottorin avulla. Se voi vaurioittaa autoa 
tai johtaa onnettomuuteen. Auton kata-
lysaattori saattaa ylikuormittua ja 
aiheuttaa tulipalon vaaran.

HUOMAUTUS
쉁l쌹 k쌹ynnist쌹 autoa vet쌹m쌹ll쌹 tai ty쎨nt쌹-
m쌹ll쌹. Katso kohta “K쌹ynnist쌹minen 
apuk쌹ynnistyskaapelien avulla“ sivulla 
7-6.

Jos moottori py쎨rii normaalisti, 
mutta ei k쌹ynnisty

Toiminta
1. Tarkista seuraavat seikat:

僅 Polttoainem쌹쌹r쌹. Lis쌹쌹 tarvittaessa 
polttoainetta.

僅 Sytytyspuolat ja sytytystulppien lii-
tokset. Kytke kaikki irronneet tai 
l쎨ystyneet liittimet uudelleen.

僅 Moottoritilan polttoaineen sy쎨tt쎨.
Jos moottori ei viel쌹k쌹쌹n k쌹ynnisty, ota 
yhteys ammattihuoltoon tai etsi muuta 
ammattiapua. Suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨kumppaniin.
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H쌹t쌹k쌹ynnist쌹minen
Ennen apuakulla k쌹ynnist쌹mist쌹 
(hybridiauto)
T쌹ss쌹 autossa ei ole tavallista 12 V:n 
akkua, joka olisi vaihdettava s쌹쌹nn쎨lli-
sesti. Auton akku on hybridiauton suur-
j쌹nniteakkuun integroitu 
litiumionipolymeeriakku. Autossa on 12 
V:n akun suojausj쌹rjestelm쌹, joka katkai-
see 12 V:n akun autosta est쌹쌹kseen sen 
tyhjenemisen.

12 V:n akun nollauskytkimen 
k쌹ytt쌹minen

1. Paina 12 V:n akun nollauskytkint쌹 kyt-
ke쌹ksesi 12 V:n akun takaisin.

2. K쌹ynnist쌹 auto 15 sekunnin sis쌹ll쌹 12 
V:n akun nollauskytkimen painami-
sesta.

3. Kun auto on k쌹ynnistetty (READY-
merkkivalo palaa), k쌹yt쌹 autoa turval-
lisesti ulkotiloissa ready-tilassa pys쌹y-
tettyn쌹 ja/tai aja sit쌹 yhteens쌹 30 
minuuttia ladataksesi 12 V:n akun t쌹y-
teen.

Ellet k쌹ynnist쌹 autoa v쌹litt쎨m쌹sti 12 V:n 
akun nollauskytkimen painamisen j쌹l-
keen, 12 V:n akku kytket쌹쌹n automaatti-
sesti irti muutaman sekunnin kuluttua, 
jotta 12 V:n akku ei tyhjenny enemp쌹쌹. 
Jos 12 V:n akku kytket쌹쌹n irti ennen 
auton k쌹ynnist쌹mist쌹, paina 12 V:n akun 
nollauskytkint쌹 uudelleen ja k쌹ynnist쌹 
auto v쌹litt쎨m쌹sti ohjeiden mukaisesti.
Jos 12 V:n akun nollauskytkint쌹 k쌹yte-
t쌹쌹n toistuvasti ilman riitt쌹v쌹쌹 moottorin 

p쌹쌹ll쌹oloa (30 min+), 12 V:n akku saat-
taa ylipurkautua, jolloin auton k쌹ynnist쌹-
minen ei onnistu. Jos 12 V:n akku on 
ylipurkautunut niin paljon, ett쌹 nollaus ei 
toimi, yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottori apu-
k쌹ynnistyskaapeleilla.

HUOMAUTUS
Kun auto on k쌹ynnistetty (READY merk-
kivalo palaa), 12 V:n akkua ladataan riip-
pumatta siit쌹 k쌹yk쎨 moottori vai ei. 
Vaikka moottorin 쌹쌹nt쌹 ei kuulu, ei 
kaasupolkimen painaminen ole tarpeen.

Seuraavien j쌹rjestelmien toiminta saate-
taan joutua alustamaan, kun akku on 
tyhjentynyt tai akkukaapelit on irrotettu:
Katso luvuista 4 ja 5 lis쌹tietoja seuraa-
vista:
僅 S쌹hk쎨ikkunat
僅 Ajotietokone
僅 ilmastointilaite
僅 쉁쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹
僅 Panoraamakattoluukku

HUOMAUTUS
Ulkoinen virtal쌹hde k쌹ytt쌹en 12 V:n 
akkua
Ulkoisten s쌹hk쎨laitteiden k쌹ytt쎨 saattaa 
heikent쌹쌹 auton suorituskyky쌹 ja toimin-
nallisuutta. Erityisesti kojelautakameroi-
den k쌹ytt쎨 saattaa katkaista auton 
tehon ennen kojelautakameran auto-
maattista sammutusta.
Jos auton virransy쎨tt쎨 katkeaa, k쌹yn-
nist쌹 auto ohjeen mukaisesti. (katso 
kohta “12 V:n akun nollauskytkimen 
k쌹ytt쌹minen“ sivulla 7-5)

ONQ5H051005
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H쌹t쌹k쌹ynnist쌹minen

K쌹ynnist쌹minen apuk쌹ynnistys-
kaapelien avulla

Olosuhteet
僅 Jos auto ei k쌹ynnisty akun tyhjenemi-

sen vuoksi, auto on k쌹ynnistett쌹v쌹 
apuk쌹ynnistyskaapelien avulla.

Toiminta
1. Varmista, ett쌹 apuakun j쌹nnite on 12 

volttia ja ett쌹 sen negatiivinen napa 
on maadoitettu. Jos apuk쌹ynnistys-
kaapelit kytket쌹쌹n toisen auton 
akkuun, varmista, etteiv쌹t autot ole 
kosketuksessa toisiinsa.

2. Sammuta kaikki tarpeettomat s쌹hk쎨-
laitteet.

3. Liit쌹 apuk쌹ynnistyskaapelit tarkassa 
j쌹rjestyksess쌹 kuvan mukaisesti.
僅 Liit쌹 toinen apuk쌹ynnistyskaapelin 

p쌹쌹 tyhjentyneen akun (1) plusna-
paan.

僅 Kytke toinen p쌹쌹 apuakun (2) plus-
napaan.

僅 Jatka kytkem쌹ll쌹 toisen k쌹ynnistys-
kaapelin ensimm쌹inen p쌹쌹 apua-
kun (3) negatiiviseen napaan ja 
sitten toinen p쌹쌹 k쌹ynnistett쌹v쌹n 
auton moottoritilan kiinte쌹쌹n, liik-
kumattomaan, metalliseen koh-
taan, joka on kaukana akusta (4). 
쉁l쌹 anna k쌹ynnistyskaapeleiden 
koskea mihink쌹쌹n muuhun kuin 
akun oikeisiin napoihin ja oikeaan 

maadoituspisteeseen. 쉁l쌹 nojaudu 
akun yli kiinnitt쌹ess쌹si kaapeleita.

4. Jos auto on kytketty toiseen autoon, 
k쌹ynnist쌹 apuakulla varustettu auto 
ensin ja anna sen k쌹yd쌹 2 000 rpm:n 
kierrosnopeudella joitakin minuutteja.

5. K쌹ynnist쌹 auto, jonka akku on tyhjen-
tynyt.

6. Jos moottori k쌹ynnistyy, kytke irti 
apuakun miinusnapa (3), sitten apua-
kun plusnapa (2) ja sitten purkautunut 
akku (1).
Jos akun tyhjentymisen syy ei ole 
ilmeinen, sinun tulisi tarkastuttaa 
autosi ammattihuoltoliikkeess쌹. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 tarkistaa akun nestetasoa, sill쌹 
akun kotelo saattaa haljeta tai se saattaa 
r쌹j쌹ht쌹쌹 ja aiheuttaa vakavia vammoja.
僅 Pid쌹 akku kaukana avotulesta ja kipi-

n쌹l쌹hteist쌹. Akku muodostaa vety-
kaasua, joka voi r쌹j쌹ht쌹쌹 altistuessaan 
liekeille tai kipin쎨ille. V쌹ltyt vakavilta 
vammoilta ja auton vaurioitumiselta 
noudattamalla tarkoin n쌹it쌹 ohjeita. 
Anna ammattilaisen suorittaa ty쎨, jos 
et ole varma miten sinun tulisi toimia. 
Auton akku sis쌹lt쌹쌹 rikkihappoa. Se 
on myrkyllist쌹 ja eritt쌹in sy쎨vytt쌹v쌹쌹. 
K쌹yt쌹 suojalaseja ja varo, ettei happoa 
joudu ihollesi, vaatteillesi tai auton 
p쌹쌹lle, kun k쌹ynnist쌹t auton apuk쌹yn-
nistyskaapeleilla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottoria apu-
k쌹ynnistyskaapelien avulla, jos tyhjen-
tynyt akku on j쌹쌹tynyt tai sen 
akkunesteen taso on alhainen: akku 
saattaa murtua tai r쌹j쌹ht쌹쌹.

ONQ5051002
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僅 Akun (+)- ja (–)-kaapelit eiv쌹t saa kos-
kettaa toisiaan. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
kipin쎨inti쌹.

僅 Jos k쌹ynnist쌹t apuk쌹ynnistyskaape-
lien avulla akkua, joka on j쌹쌹tynyt tai 
jonka varaus on l쌹hes purkautunut, 
akku voi haljeta tai r쌹j쌹ht쌹쌹.

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 ainoastaan 12 V:n apuakkua. 

Auton 12 voltin k쌹ynnistysmoottori, 
sytytysj쌹rjestelm쌹 ja muut s쌹hk쎨osat 
saattavat vaurioitua pysyv쌹sti, jos kyt-
ket apuk쌹ynnistyskaapelit 24 voltin 
s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹쌹n (kaksi 12 voltin 
akkua sarjaan kytkettyn쌹 tai 24 voltin 
moottorigeneraattori).

僅 쉁l쌹 yhdist쌹 apuk쌹ynnistyskaapelia 
apuk쌹ynnistyksess쌹 k쌹ytett쌹v쌹n akun 
miinusnavan ja tyhjentyneen akun 
miinusnavan v쌹lille. T쌹m쌹 voi aiheut-
taa tyhjentyneen akun ylikuumenemi-
sen ja murtumisen vapauttaen 
akkuhappoa. Varmista, ett쌹 kytket 
k쌹ynnistyskaapelin toisen p쌹쌹n apua-
kun negatiiviseen ja sitten toisen p쌹쌹n 
metalliseen kohtaan, joka on kaukana 
akusta.

K쌹ynnist쌹minen ty쎨nt쌹m쌹ll쌹
Automaattivaihteistolla varustettua 
autoa ei voi k쌹ynnist쌹쌹 ty쎨nt쌹m쌹ll쌹, 
ainoastaan apuakulla. Katso kohta 
“K쌹ynnist쌹minen apuk쌹ynnistyskaape-
lien avulla“ sivulla 7-6.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan yrit쌹 k쌹ynnist쌹쌹 autoa 
hinaamalla. Kun moottori k쌹ynnistyy, 
auto voi nytk쌹ht쌹쌹 yll쌹tt쌹en eteenp쌹in ja 
t쎨rm쌹t쌹 hinaavaan ajoneuvoon.

Moottorin ylikuumeneminen
TIEDOTUS

Jos l쌹mp쎨tilamittari n쌹ytt쌹쌹 ylikuumene-
mista, teho alenee tai kuuluu kova쌹쌹-
nist쌹 nakutusta, moottori saattaa olla 
ylikuumentunut.

Auton j쌹쌹hdytt쌹minen

Toiminta
1. Pys쌹yt쌹 auto turvalliseen paikkaan.
2. Kytke h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle.
3. Kytke seisontajarru.
4. Siirr쌹 vaihde P-asentoon.
5. Jos ilmastointilaite on p쌹쌹ll쌹, sam-

muta se.
6. Tarkista seuraavat seikat:

僅 Moottorin j쌹쌹hdytyspuhallin
僅 Vesipumpun k쌹ytt쎨hihna
僅 Hihnan kireys
僅 J쌹쌹hdyttimen, letkujen tai auton 

alustan vuotoja (Jos ilmastointilaite 
on ollut k쌹yt쎨ss쌹, on normaalia, 
ett쌹 kondenssivett쌹 tippuu auton 
alle).

7. Odota, ett쌹 moottorin l쌹mp쎨tila on 
normaalitasolla.

8. Toimi varovaisesti ja tarkkaile muita 
ylikuumenemisen merkkej쌹.

Jos j쌹쌹hdytyspuhallin ei toimi

Toiminta
僅 Sammuta moottori.
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Moottorin ylikuumeneminen

Jos j쌹쌹hdytysneste on loppu-
massa

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. 쉁l쌹 avaa konepelti쌹.
3. Odota kunnes j쌹쌹hdytysnesteen vuo-

taminen on lakannut tai h쎨yry쌹 ei 
en쌹쌹 n쌹y.

4. Lis쌹쌹 s쌹ili쎨쎨n riitt쌹v쌹sti j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹.

Jos vesipumpun k쌹ytt쎨hihna on 
rikki

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon tai 

hanki muuta p쌹tev쌹쌹 apua. Suositte-
lemme ottamaan yhteytt쌹 valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

Jos ylikuumeneminen tapahtuu 
uudelleen

Toiminta
僅 Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon tai 

hanki muuta p쌹tev쌹쌹 apua. Suositte-
lemme ottamaan yhteytt쌹 valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n tai huollon 
yhteisty쎨kumppaniin.

VAROITUS
僅Kun moottori on k쌹ynniss쌹, 
pid쌹 hiukset, k쌹det ja vaate-
kappaleet kaukana tuuletti-
mesta ja k쌹ytt쎨hihnoista 
v쌹ltty쌹ksesi loukkaantumisilta.
僅쉁l쌹 koske paisuntas쌹ili쎨n 
korkkiin, kun moottori on l쌹m-
min. J쌹쌹hdytysneste saattaa 
purkautua ulos ja aiheuttaa 

vakavia palovammoja.

HUOMIO
僅 J쌹쌹hdytysnesteen huomattava 

h쌹vikki on merkki j쌹쌹hdytysj쌹rjestel-
m쌹n vuodosta. T쌹m쌹 tulee selvitt쌹쌹 
mahdollisimman pian ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuu-
tetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Jos moottori ylikuumenee liian mata-
lan j쌹쌹hdytysnestetason vuoksi, j쌹쌹h-
dytysnesteen lis쌹쌹minen liian 
nopeasti voi aiheuttaa halkeamia 
moottoriin. Lis쌹쌹 moottorin j쌹쌹hdytys-
nestett쌹 hitaasti pieniss쌹 annoksissa 
vaurioiden v쌹ltt쌹miseksi.
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Rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹 (TPMS)

1 Alhaisen rengaspaineen merkkivalo / 
TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo

2 Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoi-
tus (n쌹kyy LCD-n쌹yt쎨ll쌹)

Rengaspaineen tarkistaminen
僅 Voit tarkistaa rengaspaineen mittaris-

tosta tietojen avustustilassa.
- Katso kohta “Mukautettavien ase-

tusten tila“ sivulla 5-57.
僅 Rengaspainetieto tulee n쌹ytt쎨쎨n 1–2 

minuutin ajon j쌹lkeen.
僅 Jos renkaiden painearvot eiv쌹t tule 

n쌹kyviin auto pys쌹hdytty쌹, n쌹ytt쎨쎨n 
tulee viesti "Drive to display" (aja 
autolla, jotta n쌹et arvot). Tarkista ren-
gaspaineet ajon j쌹lkeen.

僅 Voit vaihtaa rengaspaineen yksik쎨n 
mittariston mukautettavista asetuk-
sista.
- psi, kpa, bar (katso kohta “Mukau-

tettavien asetusten tila“ sivulla 5-
57).

Kaikkien renkaiden (my쎨s vararenkaan) 
rengaspaineet tulee tarkistaa kerran 
kuukaudessa renkaiden ollessa kylm쌹t. 
Renkaat tulee t쌹ytt쌹쌹 tarvittaessa auton 
valmistajan suosittelemaan paineeseen, 

joka l쎨ytyy teknisist쌹 tiedoista tai ren-
gaspainetarrasta.
(Jos autossasi on renkaat, jotka ovat eri-
kokoisia kuin teknisiin tietoihin tai ren-
gaspainetarraan merkityt, tulee sinun 
itse ottaa selville n쌹iden renkaiden oikea 
paine).
Autosi on varustettu rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹ll쌹, joka ilmoittaa 
LCD-n쌹yt쎨ll쌹, jos jonkin renkaan rengas-
paine laskee liian alhaiseksi. Jos matalan 
rengaspaineen varoitusvalo syttyy, 
pys쌹yt쌹 auto mahdollisimman pian, tar-
kista rengaspaineet ja lis쌹쌹 ilmaa tarvit-
taessa. Rengas ylikuumenee ja saattaa 
vaurioitua, jos rengaspaine on liian alhai-
nen. Rengas my쎨s kuluu nopeammin ja 
auton polttoaineenkulutus kasvaa. 
Lis쌹ksi alhainen rengaspaine saattaa 
huonontaa ohjattavuutta ja pident쌹쌹 
pys쌹htymismatkaa.
Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹 
(TPMS) ei korvaa renkaiden s쌹쌹nn쎨llist쌹 
huoltoa, ja kuljettajan pit쌹쌹 varmistaa 
s쌹쌹nn쎨llisesti ett쌹 rengaspaine on riit-
t쌹v쌹, vaikka j쌹rjestelm쌹 ei ole ilmoittanut 
liian alhaisesta rengaspaineesta.
Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹n 
vikamerkkivalo syttyy, kun j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi oikein. Vikamerkkivalo on yhdis-
tetty matalan rengaspaineen varoitusva-
loon. Valo vilkkuu noin minuutin ajan ja 
j쌹쌹 palamaan, kun j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toi-
mintah쌹iri쎨. T쌹m쌹 toistuu aina, kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n, kunnes toimintah쌹iri쎨 
korjataan. Jos rengaspaineiden valvon-
taj쌹rjestelm쌹n vian merkkivalo vilkkuu 
noin minuutin ajan ja j쌹쌹 sitten pala-
maan, j쌹rjestelm쌹 ei mahdollisesti 
havaitse liian matalaa rengaspainetta.
Toimintah쌹iri쎨 saattaa johtua esimer-
kiksi ep쌹yhteensopivan renkaan tai van-
teen asentamisesta. Tarkista, syttyyk쎨 
vikavalo py쎨r쌹쌹n tehtyjen muutosten tai 

ONQ5051003L_2
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uuden py쎨r쌹n asentamisen j쌹lkeen, jotta 
tied쌹t, onko py쎨r쌹 yhteensopiva rengas-
paineiden valvontaj쌹rjestelm쌹n kanssa.

HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa j쌹rjestelm쌹 
pit쌹쌹 tarkastaa ammattihuollossa: Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
1. Matalan rengaspaineen varoitusvalo / 

rengaspaineiden valvontaj쌹rjestel-
m쌹n vikamerkkivalo ei syty 3 sekun-
nin ajaksi, kun virta-avain k쌹쌹nnet쌹쌹n 
ON-asentoon tai kun moottori k쌹y.

2. Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹n 
vian merkkivalo vilkkuu noin 1 minuu-
tin ajan ja j쌹쌹 sitten palamaan.

3. Alhaisen rengaspaineen paikan merk-
kivalo jatkaa palamista.

Matalan rengaspaineen 
varoitusvalo 

Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus

A: Alhainen rengaspaine
Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹n 
merkkivalot syttyv쌹t ja LCD-n쌹ytt쎨쎨n 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman py쎨r쌹n rengaspaine on liian 
matala. Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoituksen merkkivalo osoittaa matala-
paineisen renkaan sijainnin.

V쌹henn쌹 ajonopeutta ja varaudu pys쌹h-
tymismatkan pitenemiseen, kun merkki-
valo syttyy tai varoitus tulee n쌹kyviin 
n쌹yt쎨lle. Sinun tulisi pys쌹hty쌹 ja tarkas-
taa renkaat mahdollisimman pian. T쌹yt쌹 
renkaat oikeisiin paineisiin, kuten tekni-
siin tietoihin tai kuljettajan keskisivupila-
rin ulkopaneelissa sijaitsevaan 
rengaspainetarraan on merkitty. Jos et 
pysty ajamaan huoltoasemalle asti tai 
rengas ei pysty yll쌹pit쌹m쌹쌹n juuri lis쌹t-
ty쌹 painetta, vaihda matalapaineinen 
py쎨r쌹 varapy쎨r쌹쌹n.
J쌹rjestelm쌹 toimii toisella seuraavista 
tavoista, kun vaihdat vajaapaineisen 
renkaan tilalle varapy쎨r쌹n ja ajat autolla 
noin 10 minuuttia yli 25 km/h nopeu-
della:
僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo saattaa vilk-

kua noin 1 minuutin ja jatkaa sen j쌹l-
keen jatkuvaa palamista, koska 
TPMS-anturia ei ole kiinnitetty vara-
py쎨r쌹쌹n. (Uutta anturilla varustettua 
py쎨r쌹쌹 ei ole ajoneuvossa.)

僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo palaa jatku-
vasti ajon aikana, koska TPMS-anturia 
ei ole kiinnitetty varapy쎨r쌹쌹n. (Uusi 
anturilla varustettu py쎨r쌹 on ajoneu-
vossa.)

VAROITUS
Liian matala rengaspaine saattaa vau-
rioittaa rengasta
Pys쌹htymismatka pitenee, auto saattaa 
muuttua ep쌹vakaaksi ja saatat menett쌹쌹 
auton hallinnan, jos rengaspaineet ovat 
liian matalat.
Jatkuva ajaminen alhaisilla rengaspai-
neilla voi aiheuttaa renkaiden ylikuume-
nemista, joka johtaa niiden 
vahingoittumiseen.

ONQ5041289L
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HUOMIO
僅 Matalan rengaspaineen merkkivalo 

saattaa sytty쌹 talvella tai ulkol쌹mp쎨ti-
lan laskiessa, jos rengaspaineet on 
s쌹쌹detty ohjearvon mukaisiksi l쌹mpi-
m쌹ll쌹 ilmalla. T쌹m쌹 ei ole toimintah쌹i-
ri쎨, vaan johtuu ulkol쌹mp쎨tilan 
laskemisen aiheuttamasta rengaspai-
neen muutoksesta.

僅 Tarkista rengaspaineet ja s쌹쌹d쌹 ne 
ohjearvojen mukaisiksi, kun ajat l쌹m-
pim쌹lt쌹 alueelta kylm쌹lle alueelle tai 
p쌹invastoin tai kun ulkol쌹mp쎨tila 
muuttuu 쌹killisesti.

僅 Vaikka renkaisiin lis쌹t쌹쌹n ilmaa, mata-
lan rengaspaineen varoitusvalon sam-
mumisen edellytykset eiv쌹t ehk쌹 
t쌹yty. T쌹m쌹 johtuu t쌹ytt쎨laitteen vir-
hemarginaalista. Matalan rengaspai-
neen varoitusvalo sammuu, jos 
rengaspaine ylitt쌹쌹 suositellun ren-
gaspaineen.

Rengaspaineen valvontaj쌹rjestel-
m쌹n (TPMS) vian merkkivalo 
Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹n 
vikamerkkivalo vilkkuu noin minuutin 
ajan ja j쌹쌹 sitten palamaan, jos j쌹rjestel-
m쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Tarkistuta j쌹rjestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauk-
sessa ammattihuollossa ongelman syyn 
selvitt쌹miseksi. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMIO
僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo saattaa vilk-

kua noin 1 minuutin ja jatkaa sen j쌹l-
keen palamista, jos autolla ajetaan 
voimakaapeleiden tai radiol쌹hetti-
mien, kuten poliisiasemien, julkishal-
lintorakennuksien, radioasemien, 

armeijav쌹lineist쎨n, lentokenttien tai 
radiomastojen jne. l쌹hettyvill쌹. N쌹m쌹 
voivat h쌹irit쌹 rengaspaineiden valvon-
taj쌹rjestelm쌹n (TPMS) normaalia toi-
mintaa.

僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo saattaa vilk-
kua noin 1 minuutin ajan ja sen j쌹l-
keen jatkaa palamista, jos k쌹yt쎨ss쌹 on 
lumiketjut tai joitain erillisi쌹 elektroni-
sia s쌹hk쎨laitteita, kuten kannettava 
tietokone, matkapuhelimen laturi, 
kauko-ohjain, navigointi jne.
Ne voivat h쌹irit쌹 rengaspaineen val-
vontaj쌹rjestelm쌹n (TPMS) toimintaa.

HUOMAUTUS
Jos rengaspaineen valvontaj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨, vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoitus ei tule n쌹kyviin, 
vaikka autossa olisi rengas, jonka paine 
on liian matala.

Rengaspaineanturilla varustetun 
py쎨r쌹n vaihtaminen
Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹n 
merkkivalo syttyy ja vajaapaineisen ren-
kaan sijainti-ilmoitus n쌹kyy n쌹yt쎨ll쌹, kun 
jokin renkaista tyhjenee. Tarkistuta j쌹r-
jestelm쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa ammatti-
huoltoliikkeess쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMIO
Suosittelemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n Kian hyv쌹k-
sym쌹쌹 paikkausainetta.
Rengaspaineanturissa ja vanteessa ole-
vat tiivisteainej쌹쌹m쌹t tulee poistaa uutta 
rengasta asennettaessa.
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Jokaisessa py쎨r쌹ss쌹 on renkaan sis쌹lle 
venttiilivarren p쌹쌹h쌹n asennettu rengas-
paineanturi. K쌹yt쌹 rengaspaineiden val-
vontaj쌹rjestelm쌹n kanssa yhteensopivia 
vanteita. Huollata renkaasi ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.
J쌹rjestelm쌹 toimii toisella seuraavista 
tavoista, kun vaihdat vajaapaineisen 
renkaan tilalle varapy쎨r쌹n ja ajat autolla 
noin 10 minuuttia yli 25 km/h nopeu-
della:
僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo saattaa vilk-

kua noin 1 minuutin ja jatkaa sen j쌹l-
keen jatkuvaa palamista, koska 
TPMS-anturia ei ole kiinnitetty vara-
py쎨r쌹쌹n. (Uutta anturilla varustettua 
py쎨r쌹쌹 ei ole ajoneuvossa.)

僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo palaa jatku-
vasti ajon aikana, koska TPMS-anturia 
ei ole kiinnitetty varapy쎨r쌹쌹n. (Uusi 
anturilla varustettu py쎨r쌹 on ajoneu-
vossa.)

Alipaineisen renkaan tunnistaminen sil-
m쌹m쌹쌹r쌹isesti voi olla mahdotonta. 
K쌹yt쌹 aina hyv쌹laatuisia rengaspaine-
mittareita renkaan t쌹ytt쎨paineiden mit-
taamiseen. L쌹mpim쌹n renkaan 
rengaspaine on aina kylm쌹n renkaan 
(auto on ollut paikallaan v쌹hint쌹쌹n 
kolme tuntia, joiden aikana sill쌹 on ajettu 
korkeintaan 1,6 km) rengaspainetta kor-
keampi.
Rengas on kylm쌹, kun auto on ollut 
ensin paikallaan v쌹hint쌹쌹n 3 tuntia ja 
sill쌹 on ajettu sen j쌹lkeen korkeintaan 
1,6 km.
Anna renkaan j쌹쌹hty쌹 ennen rengaspai-
neen mittaamista. Lis쌹쌹 renkaaseen 
ilmaa, kunnes rengaspaine on suosituk-
sen mukainen, vasta sen j쌹쌹hdytty쌹.

VAROITUS
TPMS (Rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹)
僅 TPMS-j쌹rjestelm쌹 ei pysty varoitta-

maan sinua ulkoisen tekij쌹n aiheutta-
masta vakavasta ja yht쌹kkisest쌹 
rengasvauriosta (esim. naula tai muut 
j쌹쌹nteet).

僅 Jos havaitset ep쌹vakautta auton k쌹yt-
t쌹ytymisess쌹, irrota jalkasi heti kaasu-
polkimelta, lis쌹쌹 jarrua v쌹hitellen 
kevyell쌹 voimalla ja hidasta turvalli-
seen paikkaan tien sivuun.

Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹n 
suojaaminen
Jos muutat tai vaurioitat TPMS-j쌹rjestel-
m쌹n osia tai puutut niiden toimintaan, 
j쌹rjestelm쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 pysty varoitta-
maan kuljettajaa alhaisesta rengaspai-
neesta ja/tai TPMS-toimintah쌹iri쎨st쌹. Jos 
muutat tai vaurioitat rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹n osia tai puutut nii-
den toimintaan, auton takuu saattaa 
mit쌹t쎨ity쌹 t쌹lt쌹 osin.
EUROOPASSA
僅 쉁l쌹 tee autoon muutoksia, sill쌹 se 

saattaa h쌹irit쌹 rengaspaineiden val-
vontaj쌹rjestelm쌹n toimintaa.

僅 Tarvikevanteissa ei ole v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
rengaspaineanturia. K쌹yt쌹 turvalli-
suussyist쌹 ammattihuollon varaosia. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 Jos k쌹yt쌹t tarvikevanteita, k쌹yt쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n suosittele-
maa rengaspaineanturia.
Jos autossa ei ole rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹쌹 tai j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi asianmukaisesti, auto ei ehk쌹 
l쌹p쌹ise katsastusta.
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僅 Kaikissa EUROOPAN markkinoilla alla 
mainittuina aikoina myydyiss쌹 
autoissa on oltava rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹.

僅 Uusi malli: 1.11.2012–
僅 Nykyinen malli: 1.11.2014– (ensirekis-

ter쎨idyt autot)

HUOMIO
Suosittelemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n Kian hyv쌹k-
sym쌹쌹 paikkausainetta, jos auto on 
varustettu rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹ll쌹. Nestem쌹inen paikkausaine 
saattaa vahingoittaa rengaspaineantu-
reita.

Rengasrikko (vararengas) (jos 
varusteena)

Tunkki ja ty쎨kalut

1 Tunkki
2 Mutteriavain

Varapy쎨r쌹n irrottaminen ja s쌹i-
lytt쌹minen

Toiminta
1. Poista tavaratilan jakajan kansi (1).

2. K쌹쌹nn쌹 py쎨r쌹쌹 paikallaan pit쌹v쌹쌹 sii-
pimutteria vastap쌹iv쌹쌹n. Jos varapy쎨-
r쌹n kiinnityspultin avaaminen k쌹sin 
on hankalaa, voit k쌹ytt쌹쌹 mutteri-
avainta.

3. Aseta py쎨r쌹 takaisin paikoilleen k쌹쌹n-
teisess쌹 j쌹rjestyksess쌹. Est쌹쌹ksesi 
varapy쎨r쌹n ja ty쎨kalujen kolisemisen 
ajon aikana, s쌹ilyt쌹 niit쌹 ohjeiden 
mukaisesti.

ONQ5051004L
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VAROITUS
僅 Aja varovasti, sill쌹 auton maavara pie-

nenee, kun asetat alkuper쌹isen py쎨-
r쌹n s쌹ilytyspaikkaansa auton alle 
vaihdettuasi varapy쎨r쌹n sen tilalle. 
쉁l쌹 varsinkaan ylit쌹 30 km/h:n nope-
utta, kun ajat hidastet쎨yssyjen yli, yl쌹- 
tai alam쌹ess쌹 tai ep쌹tasaisella tiell쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan suorita auton korjauksia 
yleisen tien tai moottoritien kaistalla.

僅 Siirr쌹 auto aina kokonaan pois tielt쌹 
tien pientareelle ennen renkaan vaih-
tamista. Tunkkia tulee k쌹ytt쌹쌹 kiin-
te쌹ll쌹, tasaisella maa-alustalla. Jos et 
pysty l쎨yt쌹m쌹쌹 kiinte쌹쌹 ja tasaista 
paikkaa tien sivusta, ota yhteys 
hinauspalveluun avun saamiseksi.

僅 Muista k쌹ytt쌹쌹 oikeita auton etu- ja 
takap쌹쌹n nostokohtia. 쉁l쌹 koskaan 
k쌹yt쌹 puskuria tai muuta korin osaa 
nostokohtana.

僅 Auto saattaa vieri쌹 pois tunkilta 
aiheuttaen vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vammoja.

僅 쉁l쌹 mene nosturilla tuetun ajoneuvon 
alle.

僅 쉁l쌹 k쌹ynnist쌹 moottoria, kun auto on 
tunkin varassa.

僅 쉁l쌹 anna kenenk쌹쌹n j쌹쌹d쌹 autoon, 
kun se on tunkin varassa.

僅 Varmista, ett쌹 lapset ovat turvallisessa 
paikassa kaukana tiest쌹 ja tunkilla 
nostettavasta autosta.

僅 Varmista, ett쌹 varapy쎨r쌹n pidike on 
kohdistettu kunnolla varapy쎨r쌹n kes-
ki쎨쎨n, ettei varapy쎨r쌹 p쌹쌹se r쌹mise-
m쌹쌹n. Muussa tapauksessa 
varapy쎨r쌹 saattaa pudota pidikkees-
t쌹쌹n ja aiheuttaa onnettomuuden.

Py쎨r쌹n vaihtaminen

Toiminta
1. Pys쌹yt쌹 auto tasaiselle alustalle tur-

valliseen paikkaan et쌹쌹lle liikenteest쌹.

2. Kytke h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle.
3. Kytke seisontajarru.
4. Siirr쌹 vaihde P-asentoon ja sammuta 

auto.
5. Poista tunkki, py쎨r쌹nmutteriavain ja 

varapy쎨r쌹 ajoneuvosta.
6. Est쌹 nostettavan py쎨r쌹n vastakkai-

sessa kulmassa oleva py쎨r쌹 kiilalla 
etu- tai takapuolelta.

7. L쎨ys쌹쌹 kaikkia py쎨r쌹nmuttereita yksi 
kierros vastap쌹iv쌹쌹n. 쉁l쌹 poista yht쌹-
k쌹쌹n mutteria ennen kuin py쎨r쌹 on 
nostettu irti maasta.

8. Sijoita tunkki eteen (1) tai taakse (2) 
sille varattuun paikkaan.

ONQ5E051018L

ONQ5EP051019L

ONQ5E051121L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 14  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



15

7

7

Ongelmatilanteessa Rengasrikko (vararengas)

9. Aseta mutteriavain tunkkiin ja k쌹쌹nn쌹 
sit쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n. Nosta autoa, kun-
nes rengas juuri irtoaa maasta. Var-
mista, ett쌹 auto on vakaa ennen 
py쎨r쌹nmuttereiden irrottamista.

10.Avaa py쎨r쌹nmutterit ja poista ne 
k쌹sin.

11.Liu’uta py쎨r쌹 irti pulteista ja aseta se 
maahan lappeelleen, ettei se l쌹htisi 
kierim쌹쌹n.

12.Ota varapy쎨r쌹 esiin, kohdista sen 
rei쌹t navan pultteihin ja liu'uta py쎨r쌹 
paikoilleen. Kallista py쎨r쌹쌹 hieman ja 
aseta ylimm쌹inen pultti paikalleen. 
Heiluta py쎨r쌹쌹 hieman edestakaisin, 
kunnes py쎨r쌹 liukuu muihin pultteihin.

13.Pid쌹 sit쌹 ulokkeilla, aseta py쎨r쌹nmut-
terit kierteisiin ja kirist쌹 ne alustavasti 
k쌹sin. Heiluta py쎨r쌹쌹 varmistaaksesi, 
ett쌹 se on asettunut kunnolla paikal-
leen.

14.Laske auto maahan kiert쌹m쌹ll쌹 mut-
teriavainta vastap쌹iv쌹쌹n.

15.Aseta mutteriavain paikalleen ja 
kirist쌹 py쎨r쌹mutterit. Varmista, ett쌹 
avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein 
mutterin p쌹쌹lle. Kirist쌹 joka toista 
mutteria niin kauan, kunnes ne ovat 
kaikki kire쌹ll쌹. Tarkasta sitten kah-
desti jokaisen mutterin kireys.

Kun olet vaihtanut renkaat, tarkistuta 
autosi ammattihuoltoliikkeess쌹 tai pyyd쌹 
muuta p쌹tev쌹쌹 apua. Suosittelemme 
ottamaan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨kump-
paniin.

VAROITUS
僅 Jotta auto ei liikkuisi renkaanvaihdon 

aikana, kytke aina kunnolla seisonta-
jarru ja est쌹 vaihdettavan py쎨r쌹n vas-
takkaisessa kulmassa olevan py쎨r쌹n 
liike.

僅 Suosittelemme, ett쌹 auton py쎨riin 
asetetaan kiilat ja ett쌹 kaikki matkus-
tajat poistuvat nostettavasta autosta.

僅 Pienent쌹쌹ksesi loukkaantumisriski쌹, 
k쌹yt쌹 ainoastaan auton mukana toi-
mitettua tunkkia ja nosta oikeista nos-
tokohdista. 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 auton 
muuta osaa nostokohtana.

僅 Vanteissa saattaa olla ter쌹vi쌹 reunoja. 
K쌹sittele niit쌹 varoen vahinkojen v쌹lt-
t쌹miseksi. Ennen kuin kiinnit쌹t van-
teen paikoilleen varmista, ettei 
navassa tai vanteessa ole mit쌹쌹n tiell쌹 
(esim. mutaa, 쎨ljy쌹, hiekkaa jne.), joka 
h쌹iritsisi vanteen asettumista tiukasti 
napaan. Jos n쌹in on, poista se. Jos 
vanteen ja navan v쌹liset pinnat eiv쌹t 

ONQ5E051021L_4
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ole kunnolla kiinnittyneet, py쎨r쌹nmut-
terit saattavat l쎨ysty쌹, jolloin py쎨r쌹 voi 
irrota. Py쎨r쌹n irtoaminen voi johtaa 
auton hallinnan menett쌹miseen. 
T쌹m쌹 saattaa aiheuttaa vakavia tai 
jopa hengenvaarallisia vammoja.

Py쎨r쌹npultin kiristysmomentti
僅 11–13 kgf·m

TIEDOTUS
Jos paine on suositeltua alhaisempi, aja 
hitaasti l쌹himm쌹lle huoltoasemalle ja 
t쌹yt쌹 rengas oikeaan paineeseen. Jos se 
on liian korkea, s쌹쌹d쌹 se oikeaksi.

HUOMIO
Autosi py쎨r쌹npulttien ja -muttereiden 
kierteet ovat metriset. Varmista py쎨r쌹쌹 
irrottaessasi, ett쌹 samoja irrotettuja mut-
tereita k쌹ytet쌹쌹n my쎨s asennuksen 
yhteydess쌹. Jos mutterit vaihdetaan 
uusiin, varmista, ett쌹 niiss쌹 on metrinen 
kierre ja sama kierrerakenne. V쌹쌹r쌹n 
mutterin asentaminen rikkoo vaarnaruu-
vin kierteet niin, ett쌹 vaarnaruuvi on 
uusittava, eik쌹 vanne kiinnity napaan 
oikein.
Huomaa, ett쌹 useissa muttereissa ei ole 
metrist쌹 kierrett쌹. Ole hyvin huolellinen 
kierrerakennetta tarkastaessasi ennen 
kuin asennat tarvikemuttereita tai -van-
teita. Jos olet ep쌹varma, ota yhteytt쌹 
ammattihuoltoon. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Jos vaarnaruuvit ovat vahingoittuneet, 

ne eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 pysty pit쌹m쌹쌹n 
py쎨r쌹쌹 paikoillaan. T쌹m쌹 voi johtaa 
py쎨r쌹n irtoamiseen, josta voi seurata 
vakavia loukkaantumisia.

僅 Tarkasta rengaspaineet v쌹litt쎨m쌹sti 
varapy쎨r쌹n asentamisen j쌹lkeen. 
S쌹쌹d쌹 tarpeen vaatiessa m쌹쌹r쌹ttyyn 
paineeseen. Katso kohta “Renkaat ja 
vanteet“ sivulla 9-5.

T쌹rke쌹쌹 - pienen varapy쎨r쌹n 
k쌹ytt쌹minen
Pieni varapy쎨r쌹 on normaalia pieniko-
koisempi ja se on tarkoitettu ainoastaan 
v쌹liaikaiseen k쌹ytt쎨쎨n.

Varotoimenpiteet
僅 쉁l쌹 ylit쌹 80 km/h nopeutta.
僅 Aja riitt쌹v쌹n hitaasti v쌹ltty쌹ksesi vaa-

roilta.
僅 Py쎨r쌹n muu kuin tilap쌹inen k쌹ytt쎨 

saattaa johtaa rengasrikkoon ja auton 
hallinnan menett쌹miseen, joista saat-
taa aiheutua vakavia vammoja.

僅 쉁l쌹 ylit쌹 auton suurinta kantavuus-
luokkaa tai enimm쌹iskuormitusta.

僅 V쌹lt쌹 ajamasta esteiden yli.
僅 쉁l쌹 pese autoa automaattipesulassa,
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 lumiketjuja tilap쌹isess쌹 

varapy쎨r쌹ss쌹.
僅 쉁l쌹 asenna sit쌹 etuakseliin, jos autolla 

ajetaan lumisella tai j쌹isell쌹 tienpin-
nalla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 sit쌹 miss쌹쌹n muussa 
autossa.

僅 Tarkista pieni varapy쎨r쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti 
ja vaihda se samankokoiseen ja 
samanlaiseen.
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僅 Pienen varapy쎨r쌹n rengasta ei saa 
k쌹ytt쌹쌹 muissa py쎨riss쌹, eik쌹 nor-
maaleja renkaita, talvirenkaita, p쎨ly-
kapseleita tai keski쎨it쌹 tule k쌹ytt쌹쌹 
pieness쌹 varapy쎨r쌹ss쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 useampaa kuin yht쌹 pient쌹 
varapy쎨r쌹쌹 kerrallaan.

僅 쉁l쌹 ved쌹 per쌹vaunua, kun pieni vara-
py쎨r쌹 on asennettu.

VAROITUS
Pieni varapy쎨r쌹 on tarkoitettu ainoas-
taan h쌹t쌹tilanteisiin. 쉁l쌹 aja autollasi yli 
80 km/h, kun pieni varapy쎨r쌹 on k쌹y-
t쎨ss쌹. Alkuper쌹inen rengas tulisi korjaut-
taa ja vaihtaa mahdollisimman pian, 
jotta v쌹ltytt쌹isiin varapy쎨r쌹n rikkoutumi-
selta, joka voi johtaa hengenvaarallisiin 
henkil쎨vahinkoihin.

HUOMIO
僅 Sinun tulee ajaa varovaisesti, kun 

pieni varapy쎨r쌹 on k쌹yt쎨ss쌹. Pieni 
varapy쎨r쌹 tulisi vaihtaa tavanomai-
seen py쎨r쌹쌹n heti, kun mahdollista.

僅 T쌹ss쌹 autossa ei suositella k쌹ytett쌹-
v쌹ksi useampaa kuin yht쌹 varapy쎨r쌹쌹 
samanaikaisesti.

僅 Tarkasta rengaspaineet varapy쎨r쌹n 
asentamisen j쌹lkeen. S쌹쌹d쌹 tarpeen 
vaatiessa m쌹쌹r쌹ttyyn paineeseen.
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Tunkin tarra

* Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹. Tunkin tarrassa on tar-
kempia tietoja.

1 Mallin nimi
2 Suurin sallittu paino
3 Kytke seisontajarru, kun k쌹yt쌹t tunkkia.
4 Pys쌹yt쌹 moottori, kun k쌹yt쌹t tunkkia.
5 쉁l쌹 mene nosturilla tuetun ajoneuvon alle.
6 Tunkin paikat kynnyskotelon alaosassa
7 Tunkin nostolevyn pit쌹쌹 olla vaakasuorassa nostokohdan alapuolella, kun auto 

nostetaan tunkin varaan.
8 Siirr쌹 vaihteenvalitsin P-asentoon.
9 Tunkkia tulee k쌹ytt쌹쌹 kiinte쌹ll쌹 ja tasaisella alustalla.
10 Tunkin valmistaja
11 Valmistajan edustaja ja osoite

ONQ5EP061123L
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Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus

OMQ4N060044L
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Rengasrikko (jos autossa on 
varusteena pikakorjaussarja) 
(jos varusteena)

1 Kompressori
2 Paikkausaines쌹ili쎨
Pikakorjaussarjaa ei ole suunniteltu tai 
tarkoitettu renkaan lopullisen korjauksen 
tekemiseen ja sit쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹 
ainoastaan yhteen renkaaseen.
Voit korjata yleisimm쌹t, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat vauriot komp-
ressorin ja renkaan paikkausaineen 
avulla. Suuria reiki쌹 tai renkaan sivujen 
vaurioita ei kuitenkaan voi tiivist쌹쌹 koko-
naan.
Varmistettuasi, ett쌹 rengas on kunnolla 
paikattu, voit jatkaa varovasti ajamista 
(enint쌹쌹n 200 km ja 80 km/h ajonopeu-
della) korjaamolle renkaan vaihtamista 
varten.
V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 ohjausliikkeit쌹 auto on 
kuormattu t쌹yteen tai kun ved쌹t per쌹-
vaunua.
Katso kohta “Ohjeita pikakorjaussarjan 
turvalliseen k쌹ytt쎨쎨n“ sivulla 7-24.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pikakorjaussarjaa renkaan 

kyljiss쌹 olevien vaurioiden korjaami-
seen. T쌹m쌹 voi johtaa onnettomuu-
teen renkaan rikkoutuessa.

僅 Korjauta rengas viipym쌹tt쌹. Pikakorja-
ussarjalla paikattu rengas saattaa tyh-
jenty쌹 milloin tahansa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pikakorjaussarjaa, jos ren-
kaassa on useita liian matalan rengas-
paineen aiheuttamia vaurioita. 
Pikakorjaussarjan avulla voidaan pai-
kata ainoastaan renkaan kulutuspin-
nan vaurioita.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 tiivisteainetta sen j쌹lkeen, 
kun tiivisteaines쌹ili쎨쎨n merkitty vii-
meinen k쌹ytt쎨p쌹iv쌹 on kulunut 
umpeen. T쌹m쌹 heikent쌹쌹 aineen toi-
mivuutta ja voi aiheuttaa paikatun 
renkaan rikkoutumisen.

僅 Pid쌹 tiivisteaine lasten ulottumatto-
missa, v쌹lt쌹 sen joutumista silmiin, 
쌹l쌹k쌹 niele sit쌹.

HUOMIO
Jos puhjenneita renkaita on enemm쌹n 
kuin yksi, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 paikkaussarjaa, 
koska tiivisteaine riitt쌹쌹 vain yhden puh-
jenneen renkaan korjaamiseen.

HUOMAUTUS

Ota 19 tuuman py쎨r쌹쌹 varten k쌹ytt쎨쎨n 
pikakorjaussarjan poistoty쎨kalu. Ty쎨nn쌹 
ty쎨kalu reik쌹쌹n ja ved쌹 koristekapseli 
irti.

ONQ5E051004L
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Renkaan pikakorjaussarjan osat

* Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitsevat kompressorin kotelossa.
* Noudata tarkasti esitettyj쌹 vaiheita. Muussa tapauksessa paikkausaine saattaa vuo-

taa esim. korkean paineen vaikutuksesta.
1 Nopeusrajoitustarra
2 Paikkausaines쌹ili쎨
3 Paikkausaines쌹ili쎨n t쌹ytt쎨letku
4 Pistorasia
5 Tiivisteainepullon pidike
6 Kompressori
7 ON/OFF-kytkin
8 Rengaspainemittari
9 Rengaspaineventtiili

OCV061008_2
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Pikakorjaussarjan k쌹ytt쌹minen

Toiminta
僅 Ravista paikkausaines쌹ili쎨t쌹.

僅 Poista paikkausaines쌹ili쎨n korkki ja 
pidike ja ruuvaa s쌹ili쎨 paikkausaine-
s쌹ili쎨n pidikkeeseen.

僅 Varmista, ett쌹 t쌹ytt쎨letkun kompres-
sorin venttiili on lukittu.

僅 Avaa venttiilin korkki ja ruuvaa t쌹yt-
t쎨letku renkaan venttiiliin.

僅 Varmista, ett쌹 kompressori on pois 
p쌹쌹lt쌹.

僅 Kytke pistorasia.

僅 K쌹ynnist쌹 auto.
僅 Laita kompressori p쌹쌹lle ja anna sen 

k쌹yd쌹 noin 5–7 minuuttia t쌹ytt쌹쌹ksesi 
renkaan oikeaan t쌹ytt쎨paineeseen.

僅 Kytke kompressori pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Irrota t쌹ytt쎨letku renkaan venttiilist쌹.

Paikkausaineen levitt쌹minen

Toiminta
僅 Aja autolla v쌹litt쎨m쌹sti noin 7–10 km 

(tai noin 10 minuuttia), jotta tiivistys-
aine levi쌹쌹 renkaaseen mahdollisim-
man tasaisesti.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 auton moottoria pitk쌹쌹n 

yht쌹jaksoisesti tilassa, jossa on huono 
ilmanvaihto. T쌹m쌹n saattaa aiheuttaa 
h쌹k쌹myrkytyksen ja tukehtumisen.

僅 Jos rengaspaine on alle 26 psi, 쌹l쌹 aja 
autoa. Rengas voi aiheuttaa onnetto-
muuden.

OCV061010L
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HUOMIO
僅 Kiinnit쌹 paikkausaineen t쌹ytt쎨letku 

tiukasti venttiiliin. Muussa tapauk-
sessa paikkausaine voi virrata takai-
sinp쌹in mahdollisesti tukkien 
t쌹ytt쎨letkun.

僅 쉁l쌹 ylit쌹 80 km/h nopeutta. Jos mah-
dollista, s쌹ilyt쌹 yli 20 km/h ajonopeus. 
Jos havaitset ajon aikana tavallisesta 
poikkeavaa ajok쌹yt쎨st쌹, t쌹rin쌹쌹 tai 
melua, pienenn쌹 ajonopeutta ja kiin-
nit쌹 erityist쌹 huomiota ohjaukseen, 
kunnes voit pys쌹hty쌹 turvalliseen 
paikkaan. Ota yhteytt쌹 tie- tai hinaus-
palveluun. Kun k쌹yt쌹t pikakorjaussar-
jaa, vanteeseen saattaa tulla 
tiivisteaineroiskeita. Irrota tiivisteai-
neen tahrima vanne ja tarkastuta auto 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Rengaspaineiden tarkastaminen

Toiminta
僅 Pys쌹k쎨i turvalliseen ja tasaiseen paik-

kaa ajettuasi noin 7–10 km (tai noin 
10 minuuttia).

僅 Liit쌹 t쌹ytt쎨letku suoraan renkaan 
venttiiliin.

僅 Kytke pistorasia.
僅 S쌹쌹d쌹 rengaspaine niin, ett쌹 se vastaa 

ohjearvoa.
- Kytke kompressori p쌹쌹lle lis쌹t쌹k-

sesi t쌹ytt쎨painetta. Sammuta 

kompressori lyhyesti tarkistaaksesi 
t쌹ytt쎨paineen.

- K쌹쌹nn쌹 kompressorn venttiili쌹 
v쌹hent쌹쌹ksesi t쌹ytt쎨painetta.

VAROITUS
僅 Kompressori saattaa ylikuumentua ja 

vaurioitua, jos k쌹yt쌹t sit쌹 yli 10 minuu-
tin ajan.

僅 Rengas on t쌹ytett쌹v쌹 asianmukaiseen 
paineeseen (katso kohta “Renkaat ja 
vanteet“ sivulla 9-5). Jos n쌹in ei ole, 
쌹l쌹 jatka ajamista. Ota yhteys tie- tai 
hinauspalveluun.

HUOMIO
僅 Jos rengaspaine ei pysy ohjearvon 

mukaisena, aja autolla toisen kerran. 
Katso lis쌹tietoja kohdasta “Paikkaus-
aineen levitt쌹minen“ sivulla 7-22. 
Toista sitten vaiheet 1-4.

僅 Yli 4 mm:n suuruisten vaurioiden kor-
jaaminen pikakorjaussarjalla saattaa 
olla mahdotonta.

僅 Suosittelemme ottamaan yhteytt쌹 
ammattihuoltoon, jos rengasta ei 
voida paikata ajokelpoiseksi renkaan 
pikakorjaussarjalla.

HUOMAUTUS
Kun asennat autoon korjatun tai uuden 
renkaan, kirist쌹 py쎨r쌹nmutterit 107–127 
Nm:n momenttiin.

ONQ5E051007L
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Ohjeita pikakorjaussarjan turval-
liseen k쌹ytt쎨쎨n
僅 Pys쌹yt쌹 auto tasaiselle alustalle tur-

valliseen paikkaan et쌹쌹lle liikenteest쌹.
僅 Kytke seisontajarru.
僅 K쌹yt쌹 pikakorjaussarjaa ainoastaan 

henkil쎨auton renkaiden tiivist쌹mi-
seen/t쌹ytt쌹miseen.

僅 쉁l쌹 poista renkaasta mit쌹쌹n vierasesi-
neit쌹.

僅 Lue paikkausaines쌹ili쎨n varoitukset 
ennen pikakorjaussarjan k쌹ytt쌹mist쌹.

僅 J쌹t쌹 auto k쌹yntiin. Pikakorjaussarjan 
k쌹ytt쌹minen saattaa tyhjent쌹쌹 akun.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 pikakorjaussarjaa 
ilman valvontaa, kun se on k쌹yt쎨ss쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kompressoria kerrallaan yli 
noin 10 minuuttia, jottei se ylikuu-
mene.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pikakorjaussarjaa, jos ulkoil-
man l쌹mp쎨tila on alle -30 °C.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pikakorjaussarjaa, jos sek쌹 
rengas ett쌹 vanne ovat vaurioituneet.

Tekniset tiedot
僅 J쌹rjestelm쌹n j쌹nnite: 12 V DC
僅 K쌹ytt쎨j쌹nnite: 12 V DC
僅 Enimm쌹isvirta: 15 A
僅 K쌹ytt쎨l쌹mp쎨tila: -30–70 °C
僅 Suurin k쌹ytt쎨paine: 7 bar
僅 Koko

- Kompressori: 150 x 130 x 60 mm
- Paikkausaines쌹ili쎨:

115,3 x 87,3 ø mm
- Kompressorin paino: 620 g
- Paikkausainepuollon tilavuus: 

400 ml
* Paikkausainetta ja varaosia on saata-

vana valtuutetuista auto- ja rengasliik-
keist쌹. H쌹vit쌹 tyhj쌹 paikkausaines쌹ili쎨 
paikallisten m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti. 
Auto- tai rengasliikkeen pit쌹쌹 huoleh-
tia paikkausainej쌹쌹mien h쌹vitt쌹mi-
sest쌹 paikallisten m쌹쌹r쌹ysten 
mukaisesti.
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Hinaaminen
Hinauspalvelu

1 Henkil쎨autodolly
僅 Auto saattaa vaurioitua, jos se noste-

taan tai sit쌹 hinataan v쌹쌹rin. Henkil쎨-
autodollyn (1) tai avolavakuorma-
auton k쌹ytt쎨 on suositeltua.

僅 Etuvetoista ajoneuvoa voidaan hinata 
(ilman henkil쎨autodollya) takapy쎨-
rien ollessa maassa ja etupy쎨rien 
ilmassa.

TIEDOTUS
Jos auto on hinattava h쌹t쌹tilanteen joh-
dosta, suosittelemme k쌹쌹ntym쌹쌹n 
hinauksen suorittamiseksi valtuutetun 
Kia-huollon tai ammattihinauspalvelun 
puoleen.

HUOMIO
Nelivetoista autoa ei saa koskaan hinata 
siten, ett쌹 sen py쎨r쌹t ovat kiinni maassa. 
T쌹m쌹 voi aiheuttaa vakavia vaurioita 
vaihteistoon tai nelivetoj쌹rjestelm쌹쌹n.

Nelivetoauton hinaaminen

Toiminta
1. Avaa takaluukku ja ota hinaussil-

mukka ty쎨kalukotelosta.
2. Hinaa autoa kuljetusalustaa tai dolly-

hinauslaitetta k쌹ytt쌹en siten, ett쌹 
kaikki py쎨r쌹t ovat irti maasta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 hinaa autoa per쌹 edell쌹 etupy쎨-

rien ollessa maassa, sill쌹 t쌹m쌹 saattaa 
vahingoittaa autoa.

僅 쉁l쌹 hinaa autoa hinausk쎨ydell쌹 tai 
vastaavalla v쌹lineell쌹. Auton hinaami-
seen pit쌹쌹 k쌹ytt쌹쌹 kuljetusalustaa tai 
eturenkaat t쌹ytyy nostaa irti tienpin-
nasta.

Hinaaminen ilman henkil쎨auto-
dollya

Toiminta
1. Aseta auto ACC-asentoon.
2. Siirr쌹 vaihde N-asentoon.
3. Vapauta seisontajarru.

ONQ5E051008L_3
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HUOMIO
Vaihteistoon saattaa tulla sis쌹isi쌹 vauri-
oita, jos vaihdetta ei kytket쌹 N-asentoon.

Hinaaminen h쌹t쌹tilanteessa
Edess쌹

Takana

Toiminta
1. Poista puskurin rei쌹n kansi paina-

malla kannen alaosasta.
2. Kiinnit쌹 hinaussilmukka kiert쌹m쌹ll쌹 

sit쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n, kunnes se on tiu-
kalla.

3. Irrota hinaussilmukka ja kiinnit쌹 suo-
jakansi paikalleen k쌹yt쎨n j쌹lkeen.

TIEDOTUS
Autoa saa hinata n쌹in vain hitaasti ja 
lyhyen matkan kovapintaisella tiell쌹. 
Lis쌹ksi py쎨rien, akseleiden, voimansiir-
ron, ohjauksen ja jarrujen on oltava 
hyv쌹ss쌹 kunnossa.
僅 Jos h쌹t쌹tilanteen johdosta auto on 

hinattava, suosittelemme k쌹쌹ntym쌹쌹n 
hinauksen suorittamiseksi valtuute-
tun KIA-huollon tai ammattihinauspal-
velun puoleen. Voit hinata autoa 

h쌹t쌹tilanteessa auton etu- tai 
takaosassa sijaitsevaan hinaussilmuk-
kaan kiinnitetyll쌹 hinausvaijerilla tai -
k쎨ydell쌹. Ole 쌹쌹rimm쌹isen varovai-
nen, kun hinaat autoa. Kuljettajan on 
oltava autossa ohjaamassa ja k쌹ytt쌹-
m쌹ss쌹 jarruja.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 hinaussilmukkaa auton 
vet쌹miseen pois mudasta, hiekasta tai 
vastaavista paikoista, joista autoa ei 
voi ajaa pois.

僅 V쌹lt쌹 painavamman auton hinaamista 
kevyemm쌹ll쌹 autolla.

僅 Kummankin auton kuljettajien tulee 
olla jatkuvassa yhteydess쌹 keske-
n쌹쌹n.

僅 Ennen hinauksen aloittamista tar-
kasta, ettei hinaussilmukka ole rikkou-
tunut tai vahingoittunut.

僅 Kiinnit쌹 k쎨ysi tai vaijeri kunnolla 
hinaussilmukkaan.

僅 쉁l쌹 nyi hinaussilmukasta. Tee kiinnitys 
tukevasti ja tasaisesti.

僅 V쌹ltt쌹쌹ksesi hinaussilmukan vaurioit-
tamisen 쌹l쌹 ved쌹 hinausk쎨ytt쌹 sivu- 
tai pystysuunnassa. Ved쌹 aina suo-
raan eteenp쌹in.

僅 Siirr쌹 vaihde N-asentoon.
僅 Vapauta seisontajarru.
僅 쉁l쌹 hinaa autoa yli 1,5 km:n matkaa tai 

yli 15 km/h:n nopeudella, jotta auto-
maattivaihteisto ei vaurioituisi vaka-
vasti. (automaattivaihteisto)

僅 K쌹yt쌹 jarrupolkimen painamiseen 
enemm쌹n voimaa kuin normaalisti, 
koska jarrutehostus ei ole k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Ohjaamiseen tarvitaan enemm쌹n voi-
maa, koska ohjaustehostin ei ole k쌹y-
t쎨ss쌹.

僅 Jos ajat alam쌹keen, jarrut saattavat 
ylikuumentua menett쌹en tehoaan. 

ONQ5051011
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Pys쌹hdy usein ja anna jarrujen j쌹쌹h-
ty쌹.

僅 Kuljettajan on oltava autossa ohjaa-
mista ja jarruttamista varten, kun 
autoa hinataan, eik쌹 autossa saa 
h쌹nen lis쌹kseen olla muita matkusta-
jia.

VAROITUS
Ole 쌹쌹rimm쌹isen varovainen, kun hinaat 
autoa.
僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 liikkellel쌹ht쎨j쌹 tai 

ohjausliikkeit쌹, jotta hinausk쎨ysi/-vai-
jeri ja hinaussilmukka eiv쌹t rasitu lii-
kaa. Hinaussilmukka ja hinausk쎨ysi tai 
-vaijeri saattaa rikkoutua, mink쌹 seu-
rauksena voi olla vakavia vammoja tai 
vahinkoja.

僅 Jos hinattava auto ei liiku, 쌹l쌹 hinaa 
sit쌹 v쌹kisin. Suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-huoltoon 
tai hinauspalveluun avun saamiseksi.

僅 Hinaa autoa mahdollisimman suoraan 
eteenp쌹in.

僅 Pysy kaukana autosta hinauksen 
alkaessa ja sen aikana.

HUOMIO
僅 Kiinnit쌹 hinausk쎨ysi hinaussilmuk-

kaan.
僅 Jos muuta auton osaa kuin hinaussil-

mukkaa k쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen, 
auton kori saattaa vahingoittua.

僅 K쌹yt쌹 vain ajoneuvok쌹ytt쎨쎨n hyv쌹k-
sytty쌹 hinausk쎨ytt쌹 tai -vaijeria. Kiin-
nit쌹 k쎨ysi tai vaijeri tukevasti 
hinaussilmukkaan.

僅 Kiihdyt쌹 ja hidasta ajonopeutta 
hitaasti ja v쌹hitellen pit쌹en hinaus-
k쎨ytt쌹 tai -liinaa kire쌹ll쌹 liikkeelle l쌹h-
dett쌹ess쌹 ja ajon aikana, koska 

muutoin hinauskoukku tai auto saat-
tavat vaurioitua.

僅 Jos autoa hinataan siten, ett쌹 kaikki 
nelj쌹쌹 py쎨r쌹쌹 ovat maassa, hinaus 
voidaan suorittaa ainoastaan nokka 
edell쌹. Varmista, ett쌹 voimansiirto on 
vapaalla. Kuljettajan on oltava hinatta-
vassa autossa ohjaamassa ja k쌹ytt쌹-
m쌹ss쌹 jarruja.

僅 Ennen hinaamista tarkasta mahdolli-
set automaattivaihteisto쎨ljyn vuodot 
ajoneuvon alta. Jos havaitset vaihteis-
to쎨ljyvuodon, auto on hinattava siirto-
lavettia tai dolly-hinauslaitetta 
k쌹ytt쌹en.
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H쌹t쌹varusteet (jos varus-
teena)
Autossa on h쌹t쌹varusteita yleisempien 
h쌹t쌹tilanteiden varalle.

Palosammutin
1. Ved쌹 sammuttimen yl쌹osassa ole-

vasta sokasta.
2. T쌹ht쌹쌹 suutin tulipalon l쌹hteeseen.
3. Pysy noin 2,5 metrin p쌹쌹ss쌹 tulesta ja 

purista kahvasta k쌹ytt쌹쌹ksesi sam-
mutinta. Jos vapautat kahvan, sam-
mutusaineen tulo lakkaa.

4. Levit쌹 sammutetta edestakaisella liik-
keell쌹. Tulipalon sammumisen j쌹l-
keen tarkkaile, ettei se syty uudelleen.

Ensiapupakkaus
Pakkauksessa on mm. sakset, sidetar-
peita ja teippi쌹.

Varoituskolmio
Aseta varoituskolmio tielle varoitukseksi 
vastaantuleville ajoneuvoille.

Rengaspainemittari
Tarkastaaksesi rengaspaineet, noudata 
seuraavia vaiheita:
1. Avaa t쌹ytt쎨venttiilin korkki.
2. Paina mittaria rengasventtiili쌹 vasten.
3. Mittari antaa lukeman, kun painat sit쌹 

tiukasti.
僅 Tarkista mittarista, onko rengas-

paine liian matala tai korkea.
4. S쌹쌹d쌹 rengaspaine niin, ett쌹 se vastaa 

ohjearvoa.
5. Kiinnit쌹 t쌹ytt쎨venttiilin korkki takaisin 

paikoilleen.

Yleiseurooppalainen eCall-
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 (jos 
varusteena)

1 Onnettomuus
2 Langaton verkko
3 PSAP-keskus (h쌹lytyskeskus)
4 Pelastustoimet

T쌹ss쌹 autossa on laite*1, joka on yhtey-
dess쌹 Yleiseurooppalaiseen eCall-j쌹rjes-
telm쌹쌹n h쌹t쌹puheluiden soittamiseksi 
pelastusty쎨ntekij쎨ille. Yleiseurooppalai-
nen eCall-j쌹rjestelm쌹 soittaa h쌹t쌹puhe-
lun automattisesti 
liikenneonnettomuuden tai muun*2 

onnettomuuden sattuessa tien p쌹쌹ll쌹 
Euroopassa. (Vain maissa, joissa j쌹rjes-
telm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹.)
J쌹rjestelm쌹 mahdollistaa yhteydenoton 
h쌹t쌹puhelun p쌹ivyst쌹j쌹쌹n, jos Euroo-
passa tien p쌹쌹ll쌹 tapahtuu onnetto-
muus (vain maissa, joissa j쌹rjestelm쌹 on 
k쌹yt쎨ss쌹).
* 1. Kuten omistajan k쌹sikirjassa on 

kuvattu, autossa on yleiseurooppalai-
nen eCall-h쌹t쌹puhelulaite, jolla saa-
daan yhteys yleiseurooppalaiseen 
eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹쌹n.

* 2. ”Muut onnettomuudet” tarkoittavat 
mit쌹 tahansa onnettomuuksia, jotka 
tapahtuvat tien p쌹쌹ll쌹 Euroopassa 

ONQ5EP051115L
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(vain maissa, joissa j쌹rjestelm쌹 on k쌹y-
t쎨ss쌹) ja joissa loukkaantuu ihmisi쌹 ja/
tai joissa tarvitaan apua. Onnetto-
muustilanteessa on pys쌹ytett쌹v쌹 auto 
ja painettava SOS-painiketta. Kun 
puhelu soitetaan, j쌹rjestelm쌹 ker쌹쌹 tie-
toja autosta (josta puhelu soitetaan), 
jonka j쌹lkeen se yhdist쌹쌹 auton PSAP-
keskuksen (h쌹lytyskeskus) p쌹ivyst쌹-
j쌹쌹n h쌹t쌹puhelun syyn selvitt쌹miseksi.

Auton sis쌹isen eCall-h쌹t쌹puhelu-
j쌹rjestelm쌹n kuvaus

1 SOS-n쌹pp쌹in
2 T쎨rm쌹yssignaali
3 H쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹
4 Antenni
5 Mikrofoni
6 Kaiutin
7 LED-valot
112-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n ja toimintojen 
yleiskatsaus: katso t쌹m쌹 osio. 112-perus-
teinen h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 on yleinen 
julkinen palvelu ja sen k쌹ytt쎨 on maksu-
tonta.
112-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on oletusarvoisesti akti-
voituna. Se aktivoidaan automaattisesti 
auton antureiden toimesta voimak-
kaassa t쎨rm쌹yksess쌹.
Se aktivoituu automaattisesti my쎨s, jos 
autossa on TPS-j쌹rjestelm쌹, joka ei ole 
toiminnassa voimakkaassa t쎨rm쌹yk-
sess쌹.

112-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 voidaan aktivoida tarvit-
taessa my쎨s manuaalisesti. Katso ohjeet 
j쌹rjestelm쌹n manuaalisesta kytkemi-
sest쌹 t쌹st쌹 osiosta.
Jos j쌹rjestelm쌹ss쌹 on vakava vika, joka 
est쌹쌹 112-perusteisen auton sis쌹isen 
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n, matkus-
tajille annetaan seuraava varoitus: katso 
lis쌹tietoja t쌹st쌹 osiosta.

Tietoja tietojen k쌹sittelyst쌹
Kaikkien 112-perusteisen auton sis쌹isen 
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n kautta tulevien 
henkil쎨tietojen k쌹sittelyn on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 95/46/EY (1) ja 2002/58/EY 
(2) mukaista ja ehdottomasti perustut-
tava direktiivin 95/46/EY (3) artiklassa 
7(d) mainittuun henkil쎨iden elint쌹rkei-
den etujen suojaamiseen.
N쌹iden tietojen k쌹sittely on tiukasti rajoi-
tettu eurooppalaiseen 112-h쌹t쌹nume-
roon soitettujen h쌹t쌹puheluiden 
edellytt쌹miin tarpeisiin.

Tietotyypit ja niiden vastaanotta-
jat
112-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 ker쌹쌹 ja k쌹sittelee vain 
seuraavia tietoja:
僅 Auton valmistenumero
僅 Auton tyyppi (henkil쎨auto tai kevyt 

hy쎨tyajoneuvo)
僅 Auton k쌹ytt쌹m쌹 energianl쌹hde (ben-

siini/diesel/maakaasu/nestekaasu/
s쌹hk쎨/vety)

僅 Auton viimeaikaiset sijainnit ja 
ajosuunnat

僅 J쌹rjestelm쌹n automaattisen aktivoitu-
misen lokitiedosto ja sen aikaleima

僅 Mahdolliset lis쌹tiedot (jos k쌹ytett쌹-
viss쌹): Ei sovelleta

OCV061020L
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112-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n k쌹sittelemien tietojen 
vastaanottajat valtion viranomaisten 
m쌹쌹ritt쌹mi쌹 h쌹lytyskeskuksia, jotka vas-
taanottavat ja k쌹sittelev쌹t eurooppalai-
seen 112-h쌹t쌹numeroon tulevat 
h쌹t쌹puhelut. Lis쌹tiedot (jos saatavilla): Ei 
sovelleta
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

24.10.1995 antama direktiivi 95/46/EY 
luonnollisten henkil쎨iden suojelusta 
henkil쎨tietojen k쌹sittelyss쌹 sek쌹 n쌹i-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
12.7.2002 antama direktiivi 2002/58/
EY koskien henkil쎨tietojen ja yksityi-
syyden suojaa elektronisessa tiedon-
siirrossa (S쌹hk쎨isen viestinn쌹n 
tietosuojadirektiivi) (EUVL L 201, 
31.7.2002, s. 37).

3. Direktiivi 95/46/EY kumotaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston 
27.4.2016 antamalla asetuksella (EU) 
2016/679 luonnollisten henkil쎨iden 
suojelusta henkil쎨tietojen k쌹sittelyss쌹 
sek쌹 n쌹iden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). Asetus on 
voimassa 25.5.2018 alkaen.

Tietojen k쌹sittelyj쌹rjestelyt
112-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 
j쌹rjestelm쌹n muistissa olevat tiedot eiv쌹t 
ole k쌹ytett쌹viss쌹 j쌹rjestelm쌹n ulkopuo-
lelta ennen h쌹t쌹puhelun soittamista. 
Mahdolliset lis쌹huomiot: Ei sovelleta
112-Perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, 
ettei se ole j쌹ljitett쌹viss쌹, eik쌹 normaa-
lissa toimintatilassa suoriteta mit쌹쌹n j쌹l-
jityst쌹. Mahdolliset lis쌹huomiot: Ei 
sovelleta

112-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 
j쌹rjestelm쌹n sis쌹isess쌹 muistissa olevia 
tietoja poistetaan automaattisesti ja jat-
kuvasti.
Auton sis쌹isess쌹 muistissa olevia sijainti-
tietoja korvataan jatkuvasti uusilla, jotta 
vain j쌹rjestelm쌹n normaalin toiminnan 
edellytt쌹m쌹t enint쌹쌹n kolme uusinta 
sijaintitietoa s쌹ilytet쌹쌹n.
112-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n tietolokin tietoja ei s쌹i-
lytet쌹 pidemp쌹쌹n, kuin mik쌹 on tarpeen 
h쌹t쌹puhelun k쌹sittelemiseksi eik쌹 mis-
s쌹쌹n tapauksessa yli 13 tuntia h쌹t쌹puhe-
lun soittamisesta. Mahdolliset 
lis쌹huomiot: Ei sovelleta

Rekister쎨idyn oikeudet ja niiden 
k쌹ytt쎨
Rekister쎨idyll쌹 (ajoneuvon omistajalla) 
on oikeus tutustua tietoihinsa ja tarvit-
taessa oikeus pyyt쌹쌹 niiden korjaa-
mista, poistamista tai suojaamista, jos 
niiden k쌹sittely ei vastaa direktiivin 95/
46/EY vaatimuksia. Kaikille kolmansille 
osapuolille, joille tietoja on ilmaistu, on 
ilmoitettava n쌹ist쌹 direktiivin mukaisista 
korjauksista, poistoista tai suojaami-
sista, ellei se ole mahdotonta tai vaadi 
kohtuutonta vaivaa.
Rekister쎨idyll쌹 on oikeus valittaa toimi-
valtaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos 
h쌹n katsoo oikeuksiaan loukatun henki-
l쎨tietojensa k쌹sittelyn vuoksi.
Tietopyynn쎨ist쌹 vastaava yhteyspalvelu 
(jos saatavilla): Ei sovelleta
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Yleiseurooppalainen eCall-h쌹t쌹-
puheluj쌹rjestelm쌹

1 Mikrofoni
2 SOS-painike
3 LED
SOS-painike: Kuljettaja/matkustaja voi 
soittaa h쌹t쌹puhelun p쌹ivyst쌹jille ja avun-
pyynt쎨ihin vastaaville t쌹t쌹 painiketta 
painamalla.
LED-valo: Punainen ja vihre쌹 LED-valo 
syttyv쌹t 3 sekunniksi kun auto asetetaan 
ON-tilaan. T쌹m쌹n j쌹lkeen ne sammuvat, 
kun auton normaali toiminta alkaa.
Jos j쌹rjestelm쌹ss쌹 on vikaa, punainen 
LED-valo j쌹쌹 palamaan.

Onnettomuudesta ilmoittaminen 
automaattisesti
1. J쌹rjestelm쌹n toiminta onnettomuusti-

lanteessa

2. Yhteys PSAP-keskukseen (h쌹lytyskes-
kus)

3. Pelastustoimet

Yleiseurooppalainen eCall-h쌹t쌹puhelu-
laite soittaa automaattisesti PSAP-kes-
kukseen (h쌹lytyskeskus) pyyt쌹쌹kseen 
onnettomuustilanteessa vaadittavia 
asianmukaisia pelastustoimia.
Asianmukaisia pelastustoimia ja tukea 
varten yleiseurooppalainen eCall-h쌹t쌹-
puheluj쌹rjestelm쌹 v쌹litt쌹쌹 PSAP-keskuk-
selle (h쌹lytyskeskus) automaattisesti 
onnettomuuden tiedot, kun liikenneon-
nettomuus havaitaan.
T쌹ss쌹 tapauksessa h쌹t쌹puhelua ei voi 
katkaista painamalla SOS-painiketta ja 
yleiseurooppalainen eCall-h쌹t쌹puhelu-
j쌹rjestelm쌹 on yhteydess쌹 h쌹t쌹keskuk-
seen, kunnes puhelun vastaanottava 
h쌹t쌹keskusp쌹ivyst쌹j쌹 katkaisee h쌹t쌹pu-
helun.
Pieniss쌹 liikenneonnettomuuksissa ylei-
seurooppalainen eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjes-
telm쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 soita h쌹t쌹puhelua. 
H쌹t쌹puhelun voi kuitenkin soittaa 
manuaalisesti painamalla SOS-paini-
ketta.

ONQ5E051119L
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HUOMIO
J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 ei ole mahdollista, 
jos langatonta tiedonsiirtoa ja GPS- ja 
Galileo-signaaleita ei ole k쌹yt쎨ss쌹.

Onnettomuudesta ilmoittaminen 
manuaalisesti

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa h쌹t쌹-
puhelun h쌹lytyskeskukseen (PSAP) 
manuaalisesti painamalla SOS-paini-
ketta.
Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n 
kautta tehty soitto voidaan peruuttaa 
painamalla SOS-painiketta uudelleen 
vain ennen puhelun yhdistymist쌹.
Kun h쌹t쌹puhelun manuaalitila on akti-
voitu (asianmukaisia pelastustoimia ja 
tukea varten), yleiseurooppalainen 
eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 v쌹litt쌹쌹 
onnettomuuden tiedot automaattisesti 
PSAP-keskukselle (h쌹lytyskeskus). T쌹m쌹 
tapahtuu SOS-painiketta painamalla 
tehdyn h쌹t쌹puhelun aikana.

Jos kuljettaja tai matkustaja painaa SOS-
painiketta vahingossa, puhelu voidaan 
peruuttaa painamalla painiketta uudel-
leen 3 sekunnin sis쌹ll쌹. Sit쌹 ei voi peruut-
taa t쌹m쌹n j쌹lkeen.
Toimi seuraavasti soittaaksesi h쌹t쌹puhe-
lun manuaalitilassa liikenneonnettomuu-
den tai muun onnettomuuden 
yhteydess쌹:
1. Pys쌹yt쌹 auto liikennes쌹쌹nt쎨jen 

mukaisesti, jotta sin쌹 ja muut tien 
k쌹ytt쌹j쌹t ovat turvassa.

2. Paina SOS-painiketta, jolloin laite 
rekister쎨id쌹쌹n matkapuhelinverkon 
kautta ja autosta ja sen sijainnista 
l쌹hetet쌹쌹n minimitiedot palvelun tek-
nisten vaatimusten mukaisesti.
T쌹m쌹n j쌹lkeen otetaan suora yhteys 
yleiseurooppalaisen eCall-h쌹t쌹puhe-
luj쌹rjestelm쌹n p쌹ivyst쌹j쌹쌹n h쌹t쌹puhe-
lun syyn ja siihen liittyvien 
olosuhteiden selvitt쌹miseksi.

3. Kun h쌹t쌹puhelun syyt on selvitetty, 
PSAP-keskuksen (h쌹lytyskeskus) p쌹i-
vyst쌹j쌹 l쌹hett쌹쌹 paikalle ammattiapua 
ja lopettaa puhelun.

Jos h쌹t쌹puhelua ei soiteta yll쌹 olevien 
ohjeiden mukaisesti, soittoa pidet쌹쌹n 
virheellisen쌹.

VAROITUS
僅 Yleiseurooppalaisen eCall-h쌹t쌹puhe-

luj쌹rjestelm쌹n h쌹t쌹virtal쌹hteen쌹 toimii 
paristo
- Yleiseurooppalaisen eCall-h쌹t쌹pu-

heluj쌹rjestelm쌹n paristo tuottaa vir-
taa 1 tunnin ajan, jos auton 
p쌹쌹virtal쌹hde ei onnettomuuden 
vuoksi ole k쌹ytett쌹viss쌹.

- Yleiseurooppalaisen eCall-h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n paristo tulisi vaih-
taa 4 vuoden v쌹lein.

1

2

3
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僅 Punainen LED-valo palaa (j쌹rjestel-
m쌹n toimintah쌹iri쎨)
Jos LED-valo syttyy normaaleissa ajo-
olosuhteissa, se saattaa olla merkki 
yleiseurooppalaisen eCall-h쌹t쌹puhe-
luj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨st쌹. Tar-
kastuta yleiseurooppalainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 v쌹litt쎨m쌹sti valtuutetussa 
Kia-j쌹lleenmyynniss쌹. Muussa tapauk-
sessa autoosi asennetun yleiseuroop-
palaisen eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 
asianmukaista toimintaa ei voida 
taata. Auton omistaja on vastuussa 
seurauksista, jos yll쌹 mainittuja ohjeita 
ei noudateta.

僅 J쌹rjestelm쌹n omavaltainen poista-
minen tai muutokset
Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹 
soittaa h쌹lytyskeskukseen avun saa-
miseksi paikalle. Siksi yleiseurooppa-
laisen eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 
omavaltainen poistaminen tai siihen 
tehdyt muutokset voivat vaikuttaa 
ajoturvallisuuteesi. J쌹rjestelm쌹 saat-
taa jopa soittaa virheellisi쌹 h쌹t쌹puhe-
luita PSAP-keskukseen 
(h쌹lytyskeskus). 쉁l쌹 siis tee autoosi 
asennettuun yleiseurooppalaiseen 
eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹쌹n muu-
toksia, 쌹l쌹k쌹 anna kolmansien osa-
puolienkaan tehd쌹 niit쌹.

UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjes-
telm쌹 (jos varusteena)

1. Onnettomuus
2. Langaton verkko
3. PSAP-keskus (h쌹lytyskeskus)
4. Pelastustoimet

T쌹ss쌹 autossa on laite*1, joka on yhtey-
dess쌹 UAE eCall -j쌹rjestelm쌹쌹n h쌹t쌹pu-
heluiden soittamiseksi 
pelastusty쎨ntekij쎨ille. UAE eCall-j쌹rjes-
telm쌹 soittaa h쌹t쌹puhelun automatti-
sesti liikenneonnettomuuden tai muun*2 
onnettomuuden sattuessa tien p쌹쌹ll쌹 
L쌹hi-id쌹ss쌹. (Vain maissa, joissa j쌹rjes-
telm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹.)
J쌹rjestelm쌹n avulla saadaan yhteys p쌹i-
vyst쌹jiin ja avunpyynt쎨ihin vastaaviin 
L쌹hi-id쌹n teill쌹 tapahtuvissa onnetto-
muuksissa. (Vain maissa, joissa j쌹rjes-
telm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹.)
Tietyiss쌹 omistajan k쌹sikirjassa ja takuu- 
ja huoltokirjassa mainituissa olosuh-
teissa UAE eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 
v쌹litt쌹쌹 tietoja PSAP-keskukseen (h쌹lyt-
yskeskus). Tietoihin kuuluvat mm. auton 
sijainti, auton tyyppi ja auton valmiste-
numero.
UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹쌹n tal-
lennetut tiedot v쌹litet쌹쌹n h쌹lytyskeskuk-
selle kuljettajan ja matkustajien 
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avuntarpeen selvitt쌹miseksi ja tiedot 
poistetaan, kun pelastustoimet on suori-
tettu.
*1. Omistajan k쌹sikirjassa kuvattu UAE 
eCall-h쌹t쌹puhelulaite tarkoittaa autoon 
asennettua laitetta, joka ottaa yhteyden 
UAE eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹쌹n.
*2. ”Muut onnettomuudet” tarkoittavat 
mit쌹 tahansa onnettomuuksia, jotka 
tapahtuvat tien p쌹쌹ll쌹 L쌹hi-id쌹ss쌹 (vain 
maissa, joissa j쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹) ja 
joissa loukkaantuu ihmisi쌹 ja/tai joissa 
tarvitaan apua. Jos mik쌹 tahansa onnet-
tomuus havaitaan, on auto pys쌹ytett쌹v쌹 
ja painettava SOS-painiketta (painikkeen 
sijainti on osoitettu omistajan k쌹sikirjan 
kuvassa kohdassa “UAE eCall -h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹“ sivulla 7-36). Kun 
puhelu soitetaan, j쌹rjestelm쌹 ker쌹쌹 tie-
toja autosta (josta puhelu soitetaan), 
jonka j쌹lkeen se yhdist쌹쌹 auton PSAP-
keskuksen (h쌹lytyskeskus) p쌹ivyst쌹j쌹쌹n 
h쌹t쌹puhelun syyn selvitt쌹miseksi.

Auton sis쌹isen eCall-h쌹t쌹puhelu-
j쌹rjestelm쌹n kuvaus

999-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n ja toimintojen 
yleiskatsaus: katso t쌹m쌹 osio. 999-
perusteinen h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 on 
yleinen julkinen palvelu ja sen k쌹ytt쎨 on 
maksutonta.
999-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on oletusarvoisesti akti-
voituna. Se aktivoidaan automaattisesti 
auton antureiden toimesta voimak-
kaassa t쎨rm쌹yksess쌹.

Se aktivoituu automaattisesti my쎨s, jos 
autossa on TPS-j쌹rjestelm쌹, joka ei ole 
toiminnassa voimakkaassa t쎨rm쌹yk-
sess쌹.
999-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 voidaan aktivoida tarvit-
taessa my쎨s manuaalisesti. Katso ohjeet 
j쌹rjestelm쌹n manuaalisesta aktivoin-
nista t쌹st쌹 osiosta.
Jos j쌹rjestelm쌹ss쌹 on vakava vika, joka 
est쌹쌹 999-perusteisen auton sis쌹isen 
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n, matkus-
tajille annetaan seuraava varoitus: katso 
lis쌹tietoja t쌹st쌹 osiosta.

Tietoja tietojen k쌹sittelyst쌹
Kaikkien 999-perusteisen auton sis쌹isen 
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n kautta tulevien 
henkil쎨tietojen k쌹sittelyn on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 95/46/EY (1) ja 2002/58/EY 
(2) mukaista ja ehdottomasti perustut-
tava direktiivin 95/46/EY (3) artiklassa 
7(d) mainittuun henkil쎨iden elint쌹rkei-
den etujen suojaamiseen.
N쌹iden tietojen k쌹sittely on tiukasti rajoi-
tettu 999-h쌹t쌹numeroon soitettujen 
h쌹t쌹puheluiden edellytt쌹miin tarpeisiin.

Tietotyypit ja niiden vastaanotta-
jat
999-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 ker쌹쌹 ja k쌹sittelee vain 
seuraavia tietoja:
僅 Auton valmistenumero
僅 Auton tyyppi (henkil쎨auto tai kevyt 

hy쎨tyajoneuvo)
僅 Auton k쌹ytt쌹m쌹 energianl쌹hde (ben-

siini/diesel/maakaasu/nestekaasu/
s쌹hk쎨/vety)

僅 Auton viimeaikaiset sijainnit ja 
ajosuunnat

僅 J쌹rjestelm쌹n automaattisen aktivoitu-
misen lokitiedosto ja sen aikaleima
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僅 Mahdolliset lis쌹tiedot (jos k쌹ytett쌹-
viss쌹): Ei sovelleta

999-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n k쌹sittelemien tietojen 
vastaanottajat valtion viranomaisten 
m쌹쌹ritt쌹mi쌹 h쌹lytyskeskuksia, jotka vas-
taanottavat ja k쌹sittelev쌹t 999-h쌹t쌹nu-
meroon tulevat h쌹t쌹puhelut. Lis쌹tiedot 
(jos saatavilla): Ei sovelleta
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

24.10.1995 antama direktiivi 95/46/EY 
luonnollisten henkil쎨iden suojelusta 
henkil쎨tietojen k쌹sittelyss쌹 sek쌹 n쌹i-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
12.7.2002 antama direktiivi 2002/58/
EY koskien henkil쎨tietojen ja yksityi-
syyden suojaa elektronisessa tiedon-
siirrossa (S쌹hk쎨isen viestinn쌹n 
tietosuojadirektiivi) (EUVL L 201, 
31.7.2002, s. 37).

3. Direktiivi 95/46/EY kumotaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston 
27.4.2016 antamalla asetuksella (EU) 
2016/679 luonnollisten henkil쎨iden 
suojelusta henkil쎨tietojen k쌹sittelyss쌹 
sek쌹 n쌹iden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). Asetus on 
voimassa 25.5.2018 alkaen.

Tietojen k쌹sittelyj쌹rjestelyt
999-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 
j쌹rjestelm쌹n muistissa olevat tiedot eiv쌹t 
ole k쌹ytett쌹viss쌹 j쌹rjestelm쌹n ulkopuo-
lelta ennen h쌹t쌹puhelun soittamista. 
Mahdolliset lis쌹huomiot: Ei sovelleta

999-Perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, 
ettei se ole j쌹ljitett쌹viss쌹, eik쌹 normaa-
lissa toimintatilassa suoriteta mit쌹쌹n j쌹l-
jityst쌹. Mahdolliset lis쌹huomiot: Ei 
sovelleta
999-perusteinen auton sis쌹inen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 
j쌹rjestelm쌹n sis쌹isess쌹 muistissa olevia 
tietoja poistetaan automaattisesti ja jat-
kuvasti.
Auton sis쌹isess쌹 muistissa olevia sijainti-
tietoja korvataan jatkuvasti uusilla, jotta 
vain j쌹rjestelm쌹n normaalin toiminnan 
edellytt쌹m쌹t enint쌹쌹n kolme uusinta 
sijaintitietoa s쌹ilytet쌹쌹n.
999-perusteisen auton sis쌹isen h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹n tietolokin tietoja ei s쌹i-
lytet쌹 pidemp쌹쌹n, kuin mik쌹 on tarpeen 
h쌹t쌹puhelun k쌹sittelemiseksi eik쌹 mis-
s쌹쌹n tapauksessa yli 13 tuntia h쌹t쌹puhe-
lun soittamisesta. Mahdolliset 
lis쌹huomiot: Ei sovelleta

Rekister쎨idyn oikeudet niiden 
k쌹ytt쎨
Rekister쎨idyll쌹 (ajoneuvon omistajalla) 
on oikeus tutustua tietoihinsa ja tarvit-
taessa oikeus pyyt쌹쌹 niiden korjaa-
mista, poistamista tai suojaamista, jos 
niiden k쌹sittely ei vastaa direktiivin 95/
46/EY vaatimuksia. Kaikille kolmansille 
osapuolille, joille tietoja on ilmaistu, on 
ilmoitettava n쌹ist쌹 direktiivin mukaisista 
korjauksista, poistoista tai suojaami-
sista, ellei se ole mahdotonta tai vaadi 
kohtuutonta vaivaa.
Rekister쎨idyll쌹 on oikeus valittaa toimi-
valtaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos 
h쌹n katsoo oikeuksiaan loukatun henki-
l쎨tietojensa k쌹sittelyn vuoksi.
Tietopyynn쎨ist쌹 vastaava yhteyspalvelu 
(jos saatavilla): Ei sovelleta
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UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹

Matkustamoon asennetun UAE eCall-
h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n osat:
1. Mikrofoni
2. SOS-painike
3. LED
SOS-painike: kuljettaja/matkustaja voi 
soittaa h쌹t쌹puhelun p쌹ivyst쌹jille ja avun-
pyynt쎨ihin vastaaville t쌹t쌹 painiketta 
painamalla.
LED-valo: Vihre쌹 LED-valo syttyy 3 
sekunniksi, kun MOOTTORIN START/
STOP-painike on ON-asennossa. T쌹m쌹n 
j쌹lkeen ne sammuvat, kun j쌹rjestelm쌹n 
normaali toiminta alkaa.

Onnettomuudesta ilmoittaminen 
automaattisesti
1. J쌹rjestelm쌹n toiminta onnettomuusti-

lanteessa

2. Yhteys PSAP-keskukseen (h쌹lytyskes-
kus)

3. Pelastustoimet

UAE eCall -h쌹t쌹puhelulaite soittaa auto-
maattisesti PSAP-keskukseen (h쌹lytys-
keskus) jotta onnettomuustilanteessa 
ryhdyt쌹쌹n asianmukaisiin pelastustoi-
miin.
Asianmukaisia pelastustoimia ja tukea 
varten UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 
v쌹litt쌹쌹 PSAP-keskukselle (h쌹lytyskes-
kus) automaattisesti onnettomuuden tie-
dot, kun liikenneonnettomuus havaitaan.
T쌹ss쌹 tapauksessa h쌹t쌹puhelua ei voi 
katkaista painamalla SOS-painiketta ja 
UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 on 
yhteydess쌹 h쌹t쌹keskukseen, kunnes 
puhelun vastaanottava h쌹t쌹keskusp쌹i-
vyst쌹j쌹 katkaisee h쌹t쌹puhelun.
Pieniss쌹 liikenneonnettomuuksissa UAE 
eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 soita h쌹t쌹puhelua. H쌹t쌹puhelun 
voi kuitenkin soittaa manuaalisesti pai-
namalla SOS-painiketta.

HUOMIO
J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 ei ole mahdollista, 
jos langatonta tiedonsiirtoa ja GPS- ja 
Galileo-signaaleita ei ole k쌹yt쎨ss쌹.

ONQ5E051119L
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Onnettomuudesta ilmoittaminen 
manuaalisesti

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa h쌹t쌹-
puhelun h쌹lytyskeskukseen (PSAP) 
manuaalisesti painamalla SOS-paini-
ketta.
UAE eCall -j쌹rjestelm쌹n kautta tehty 
soitto voidaan peruuttaa painamalla 
SOS-painiketta uudelleen vain ennen 
puhelun yhdistymist쌹.
Kun h쌹t쌹puhelu on soitettu manuaali-
sesti SOS-painiketta painamalla (asian-
mukaisen pelastuspalvelun ja avun 
saamiseksi), UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹r-
jestelm쌹 v쌹litt쌹쌹 automaattisesti kolarin 
tai muun onnettomuuden tiedot h쌹lytys-
keskuksen ty쎨ntekij쌹lle (h쌹t쌹puhelun 
aikana).
Jos kuljettaja tai matkustaja painaa SOS-
painiketta vahingossa, se voidaan 
peruuttaa painamalla painiketta uudel-
leen 3 sekunnin sis쌹ll쌹. Sit쌹 ei voi peruut-
taa t쌹m쌹n j쌹lkeen.

Kolarin tai muun onnettomuuden sattu-
essa h쌹t쌹puhelun soittaminen manuaali-
tilassa on suoritettava seuraavasti:
1. Pys쌹yt쌹 auto liikennes쌹쌹nt쎨jen 

mukaisesti, jotta sin쌹 ja muut tien 
k쌹ytt쌹j쌹t ovat turvassa;

2. Paina SOS-painiketta. Kun SOS-paini-
ketta painetaan laite rekister쎨ityy lan-
gattomaan puhelinverkkoon ja 
v쌹himm쌹istiedot autosta ja sen sijain-
nista ker쌹t쌹쌹n laitteen teknisten omi-
naisuuksien mukaisesti.
T쌹m쌹n j쌹lkeen laite ottaa yhteytt쌹 
UAE eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 
p쌹ivyst쌹j쌹쌹n h쌹t쌹puhelun syiden sel-
vitt쌹miseksi.

3. Kun h쌹t쌹puhelun syyt on selvitetty, 
PSAP-keskuksen (h쌹lytyskeskus) p쌹i-
vyst쌹j쌹 l쌹hett쌹쌹 paikalle ammattiapua 
ja lopettaa puhelun.

Jos h쌹t쌹puhelua ei soiteta yll쌹 olevien 
ohjeiden mukaisesti, soittoa pidet쌹쌹n 
virheellisen쌹.

VAROITUS
UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n h쌹t쌹-
virtal쌹hteen쌹 toimii paristo
僅 UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 

paristo tuottaa virtaa 1 tunnin ajan, jos 
auton p쌹쌹virtal쌹hde ei onnettomuu-
den vuoksi ole k쌹ytett쌹viss쌹.

僅 UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 
paristo tulisi vaihtaa 3 vuoden v쌹lein. 
Katso lis쌹tietoja kohdasta “M쌹쌹r쌹ai-
kaishuolto“ sivulla 8-9.

1

2

3
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Punainen LED-valo palaa (j쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨)
Jos LED-valo syttyy normaaleissa ajo-
olosuhteissa, se saattaa olla merkki UAE 
eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n toiminta-
h쌹iri쎨st쌹. Tarkastuta UAE eCall -j쌹rjes-
telm쌹 v쌹litt쎨m쌹sti valtuutetussa Kia-
j쌹lleenmyynniss쌹. Muussa tapauksessa 
autoosi asennetun UAE eCall-h쌹t쌹puhe-
luj쌹rjestelm쌹n asianmukaista toimintaa 
ei voida taata. Auton omistaja on vas-
tuussa seurauksista, jos yll쌹 mainittuja 
ohjeita ei noudateta.

J쌹rjestelm쌹n omavaltainen pois-
taminen tai muutokset
UAE eCall -j쌹rjestelm쌹 soittaa h쌹lytys-
keskukseen avun saamiseksi paikalle. 
Siksi UAE eCall -h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹n 
omavaltainen poistaminen tai siihen teh-
dyt muutokset voivat vaikuttaa ajotur-
vallisuuteesi. J쌹rjestelm쌹 saattaa jopa 
soittaa virheellisi쌹 h쌹t쌹puheluita PSAP-
keskukseen (h쌹lytyskeskus). 쉁l쌹 siis tee 
autoosi asennettuun UAE eCall-h쌹t쌹pu-
heluj쌹rjestelm쌹쌹n muutoksia, 쌹l쌹k쌹 
anna kolmansien osapuolienkaan tehd쌹 
niit쌹.
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Moottoritila

Smartstream G1.6 T-GDi HEV

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.
1. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-19
2. Jarrunestes쌹ili쎨 8-23
3. Ilmansuodatin 8-25
4. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨aukon korkki 8-17
5. Moottori쎨ljyn mittatikku 8-17
6. Lasinpesunestes쌹ili쎨 8-24
7. Sulakerasia 8-41
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8. Invertterin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-21
9. Elektroninen ohjausyksikk쎨 (ECU) 7-5
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Huoltopalvelut

Omistajan vastuu

僅 Huollata autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 S쌹ilyt쌹 dokumentit josta asianmukai-
nen huolto k쌹y ilmi.

僅 Tarvitset ne tositteeksi vaatimukset 
t쌹ytt쌹v쌹st쌹 huollosta mahdollisissa 
takuutapauksissa.

僅 Takuu ei korvaa v쌹쌹rin tai huolto-
ohjelman vastaisesti suoritettujen tai 
laiminly쎨tyjen huoltot쎨iden aiheutta-
mia vaurioita.

HUOMAUTUS
Huoltojen ja huoltotietojen kirjaaminen 
on omistajan vastuulla.

Omistajan huoltojen varotoimen-
piteet
V쌹쌹rin tai vain osittain suoritetut huolto-
ty쎨t saattavat aiheuttaa ongelmia. 
T쌹m쌹n kappaleen ohjeet liittyv쌹t vain 
helposti suoritettaviin huoltotoimenpitei-
siin.

VAROITUS
僅 Auton huoltotoimenpiteiden suoritta-

minen voi olla vaarallista. Joidenkin 
huoltotoimenpiteiden suorittamiseen 
sis쌹ltyy vakavan loukkaantumisen 
riski. Suosittelemme, ett쌹 huollatat 
auton ammattihuollossa, jos et hallitse 
huoltoon liittyvi쌹 ty쎨vaiheita tai sinulla 
ei ole tarvittavia ty쎨kaluja. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Ty쎨skenteleminen moottoritilassa 
moottorin ollessa k쌹ynniss쌹 on vaa-
rallista. Se on erityisen vaarallista, jos 
k쌹yt쌹t koruja tai l쎨ysi쌹 vaatteita. Ne 
voivat takertua liikkuviin osiin aiheut-
taen vammoja. Muista riisua kaikki 
korut (erityisesti kello, sormukset, ran-
nekorut ja kaulakorut) sek쌹 solmio, 
huivit ja muut vastaavat l쎨ys쌹t vaate-
kappaleet ennen moottorin tai j쌹쌹hdy-
tyspuhaltimen l쌹hell쌹 
ty쎨skentelemist쌹.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 aseta painavia esineit쌹 tai koh-

dista liiallista voimaa moottorisuojaan 
(jos varusteena) tai polttoainej쌹rjestel-
m쌹쌹n liittyviin osiin.

僅 Ota yhteys ammattihuoltoon polttoai-
nej쌹rjestelm쌹n (polttoainelinjojen ja 
ruiskutuslaitteiden) tarkastamista var-
ten. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

僅 쉁l쌹 aja pitki쌹 aikoja moottorisuojan 
ollessa irrotettuna.

僅 쉁l쌹 tarkista moottoritilaa avotulen 
l쌹heisyydess쌹. Polttoaine, lasinpesu-
neste jne. ovat herk쌹sti syttyvi쌹 ja voi-
vat aiheuttaa tulipalon.

僅 Kytke irti akun miinusnapa (-) ennen 
akkuun, kaapeleihin tai s쌹hk쎨johtoihin 
koskemista. Voit saada s쌹hk쎨iskun.

僅 Kun poistat suojakannen litte쌹p쌹isell쌹 
ruuvimeisselill쌹, varo vaurioittamasta 
kantta.

僅 Varo palovammoja ja s쌹hk쎨iskuja, 
kun vaihdat ja puhdistat polttimoita.
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HUOMAUTUS
Takuuaikana omatoimisesti suoritetut 
virheelliset huoltotoimenpiteet saattavat 
vaikuttaa takuun kattavuuteen. Saat lis쌹-
tietoja erillisest쌹 takuu- ja huoltokirjasta, 
joka toimitetaan auton mukana. Suosit-
telemme, ett쌹 huollatat j쌹rjestelm쌹n 
ammattihuoltoliikkeess쌹, jos olet ep쌹-
varma huolto- tai korjausty쎨n suoritta-
miseen liittyvist쌹 toimenpiteist쌹. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Omistajan huoltotoimenpiteet
Huolto-ohjelma (omatoimiset tar-
kastus- ja huoltotoimenpiteet)

Kun pys쌹hdyt tankkaamaan
僅 Tarkasta j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 

j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨st쌹.
僅 Tarkasta tuulilasin pesunesteen 

m쌹쌹r쌹.
僅 Tarkasta, onko renkaat menett쌹neet 

painetta.

VAROITUS
Ole varovainen tarkastaessasi moottorin 
j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹쌹 moottorin 
ollessa l쌹mmin. Tulikuumaa j쌹쌹hdytys-
nestett쌹 tai h쎨yry쌹 saattaa suihkuta 
kovalla paineella. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
palovammoja tai muita vakavia vam-
moja.

Ajon aikana
僅 Huomioi muutokset auton pakoput-

ken 쌹쌹ness쌹 tai pakokaasujen 
hajussa.

僅 Tarkkaile mahdollista ohjauspy쎨r쌹n 
t쌹rin쌹쌹. Huomioi my쎨s ohjauksen 
muuttuminen raskaammaksi, ohjaus-
py쎨r쌹n l쎨ystyminen ja muutokset 
ohjauspy쎨r쌹n asennossa, kun py쎨r쌹t 
ovat suorassa.

僅 Huomaa, jos autosi ”puoltaa” puolelle 
tai toiselle ajaessasi tasaisella, suoralla 
tiepinnalla.

僅 Jarruttaessasi tarkkaile, kuuluuko 
tavallisesta poikkeavia 쌹쌹ni쌹, puol-
taako ohjaus jarrutettaessa, onko jar-
rupolkimessa tavallista enemm쌹n 
v쌹lyst쌹 tai onko polkimen painaminen 
tavallista vaikeampaa.
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Omistajan huoltotoimenpiteet

僅 Tarkista vaihteisto쎨ljyn taso, jos 
havaitset ett쌹 vaihteet eiv쌹t kytkeydy 
kunnolla tai jos vaihteiston toimin-
nassa tapahtuu muita muutoksia.

僅 Tarkasta seisontajarru.
僅 Tarkasta nestevuodot auton alta 

(vesipisaroiden tippuminen ilmastoin-
tij쌹rjestelm쌹st쌹 sen k쌹yt쎨n aikana tai 
j쌹lkeen on normaalia).

V쌹hint쌹쌹n kuukausittain
僅 Tarkasta j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 s쌹i-

li쎨ss쌹.
僅 Tarkasta kaikkien ulkovalojen, kuten 

jarruvalojen, suuntavilkkujen ja varoi-
tusvilkkujen toiminta.

僅 Tarkista kaikkien py쎨rien (my쎨s vara-
py쎨r쌹n) rengaspaineet, ja tarkista 
ovatko ne liian kuluneet, ep쌹tasaisesti 
kuluneet tai vaurioituneet.

僅 Tarkista py쎨r쌹nmutterien kireys.

Ainakin kahdesti vuodessa
僅 Tarkasta j쌹쌹hdyttimen, l쌹mmittimen 

ja ilmastoinnin letkut mahdollisten 
vuotojen tai vaurioiden varalta.

僅 Tarkasta tuulilasin pesunesteen ja 
pyyhkij쎨iden toiminta. Puhdista pyyh-
kimien sulat puhtaalla kankaalla, joka 
on kostutettu pesunesteell쌹.

僅 Tarkasta ajovalojen suuntaus.
僅 Tarkasta 쌹쌹nenvaimennin, pakoput-

ket, suojukset ja kiinnittimet.
僅 Tarkasta olka- ja lantiov쎨iden toiminta 

ja kuluneisuus.

V쌹hint쌹쌹n kerran vuodessa
僅 Puhdista korin ja ovien vedenpoisto-

kanavat.
僅 Tarkasta ja voitele ovien ja luukkujen 

saranat.
僅 Voitele ovien ja luukkujen lukot ja sal-

vat.

僅 Voitele ovien kumitiivisteet.
僅 Tarkasta ilmastointij쌹rjestelm쌹.
僅 Tarkista ja voitele automaattivaihteis-

ton vaihteensiirtovivusto ja siihen liite-
tyt osat.

僅 Puhdista akku ja navat.
僅 Tarkasta jarrunesteen taso.
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Huolto M쌹쌹r쌹aikaishuolto

M쌹쌹r쌹aikaishuolto

Jos autoasi k쌹ytet쌹쌹n vaativissa k쌹ytt쎨-
olosuhteissa, sinun tulisi tehd쌹 tarkistus, 
vaihto tai t쌹ytt쎨 useammin ja k쌹ytt쌹쌹 

vaativiin k쌹ytt쎨olosuhteisiin tarkoitettua 
huolto-ohjelmaa tavallisen huolto-ohjel-
man sijaan.

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja v쌹h쌹p쌹쌹st쎨isyyden varmistamiseksi. S쌹ilyt쌹 
tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Jos sek쌹 ajokilometrim쌹쌹r쌹 ett쌹 aikav쌹li on 
ilmoitettu, noudatetaan niist쌹 ensin t쌹yttyv쌹쌹.

NRO Kohde Huom

1 Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuoda-
tin

僅 Koska moottori쎨ljy쌹 kuluu ajettaessa, 쎨ljyn m쌹쌹r쌹 tulisi tarkistaa s쌹쌹nn쎨lli-
sesti.

僅 Moottori쎨ljyn vaihtov쌹li tavallisissa toimintaolosuhteissa perustuu suositus-
ten mukaisten tuotteiden k쌹ytt쎨쎨n. Jos ei k쌹ytet쌹 suositeltua moottori쎨ljy쌹, 
vaihda 쎨ljy vaativien k쌹ytt쎨olosuhteiden huolto-ohjelman mukaan.

2 J쌹쌹hdytysneste (moottori)
Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehme쌹쌹 vett쌹, 쌹l쌹k쌹 kos-
kaan sekoita kovaa vett쌹 tehtaalla lis쌹ttyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen. V쌹쌹r쌹 j쌹쌹hdy-
tysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintah쌹iri쎨ihin ja moottoririkkoon.

3 J쌹쌹hdytysneste (invertteri) Suosittelemme, ett쌹 j쌹쌹hdytysneste vaihdetaan valtuutetussa Kia-huollossa/
yhteisty쎨kumppanilla.

4 Hybridin k쌹ynnistysgene-
raattorin (HSG) hihna

Tarkasta HSG:n hihna leikkautumien, halkeamien, kulumisen tai 쎨ljyn vaikutus-
ten varalta. Vaihda tarvittaessa.

5 Sytytystulppa Voidaan vaihtaa ylim쌹쌹r쌹isen huoltok쌹ynnin v쌹ltt쌹miseksi ennen m쌹쌹r쌹tty쌹 
vaihtov쌹li쌹, muitten huoltot쎨iden suorittamisen yhteydess쌹.

6 Tasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy 
(taka) (AWD) Tasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy tulisi uusia aina, jos tasauspy쎨r쌹st쎨 on joutunut veden alle.

7 Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD) Jakovaihteiston 쎨ljy tulisi uusia aina, jos jaokvaihteisto on joutunut veden alle.

8 Polttoaineen lis쌹aineet

Kia suosittelee k쌹ytt쌹m쌹쌹n ainoastaan lyijyt쎨nt쌹 bensiini쌹, jonka oktaaniluku 
RON (Research Octane Number) on 95 / AKI (Anti-Knock Index) 91 tai suurempi.
Jos mahdollisuutta hyv쌹laatuiseen bensiiniin ei ole ja k쌹ynnistyksess쌹 esiintyy 
ongelmia tai moottori ei k쌹y tasaisesti, polttoaines쌹ili쎨쎨n tulisi lis쌹t쌹 tilanteeseen 
soveltuvaa lis쌹ainetta kun moottori쎨ljy vaihdetaan. Lis쌹aineita ja niiden k쌹ytt쎨쎨n 
liittyvi쌹 lis쌹tietoja on saatavilla ammattihuoltoliikkeist쌹. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla. 쉁l쌹 sekoita eri-
laisia polttoaineen lis쌹aineita kesken쌹쌹n.
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M쌹쌹r쌹aikaishuolto

I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.

Vuosien m쌹쌹r쌹 tai ajomatka (ensin t쌹yttyv쌹)

Vuotta 2 4 6 8 10 12 14 16

Km × 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin*1 Vaihto 15000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein

J쌹쌹hdytysneste (moottori)*2 Vaihto 150 000 km:n tai 10 vuoden välein 

J쌹쌹hdytysneste (invertteri)*3
HEV

PHEV Vaihto 60000 km:n tai 36 kk:n v쌹lein

Hybridin k쌹ynnistysgeneraattorin (HSG) hihna*4
Tarkastus 15 000 km:n tai 12 kuukauden v쌹lein 

Vaihto 90 000 km:n tai 4 vuoden v쌹lein

Sytytystulpat*5 Vaihto 75000 km:n v쌹lein

Automaattivaihteisto쎨ljy Vaihto 120 000 km:n tai 8 vuoden välein

Vetoakseli ja suojakumit I I I I I I I I

Kardaaniakseli (AWD) I I I I I I I I

Takatasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (AWD)*6 - I - R - I - R

Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD)*7 - I - R - I - R

Polttoaineen lis쌹aineet*8 Lis쌹ys 15000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset - I - I - I - I

Polttoaines쌹ili쎨n suodatin - I - I - I - I

Huohotinputki ja polttoaineen t쌹ytt쎨aukon korkki - I - I - I - I

Ilmansuodatin, vaihto 45 000 km:n tai 3 v välein I I R I I R I I

V쌹lij쌹쌹hdytin, tulo/l쌹ht쎨putki, ilmanottoputki Tarkastus 15000 km:n tai 12 kuukauden v쌹lein

Pakoj쌹rjestelm쌹 I I I I I I I I

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹 - I I I R I I I

Ilmastointilaitteen kompressori/kylm쌹aine I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitokset I I I I I I I I

Jarruneste R R R R R R R R

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojaku-
mit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Akun (12 V) kunto I I I I I I I I

Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n paristo (jos 
varusteena) Vaihda 4 vuoden v쌹lein
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Huolto M쌹쌹r쌹aikaishuolto

Huolto-ohjelma (vaativat k쌹ytt쎨olosuhteet) – Eurooppa
I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.

A: Ajetaan jatkuvasti lyhyit쌹 alle 8 km:n matkoja (normaali ulkol쌹mp쎨tila) tai alle 16 
km:n matkoja (ulkol쌹mp쎨tila alle 0 °C)
B: Moottoria k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n joutok쌹ynnill쌹 tai ajetaan pitki쌹 matkoja alhaisella 
ajonopeudella.
C: Ajetaan ep쌹tasaisella, p쎨ly쌹v쌹ll쌹, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tai sorap쌹쌹llysteisell쌹 tien-
pinnalla.
D: Ajetaan teill쌹, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai 
eritt쌹in kylm쌹ss쌹 ilmastossa.
E: Ajetaan hiekalla tai muulla p쎨ly쌹v쌹ll쌹 tienpinnalla.
F: Ajetaan vilkkaassa liikenteess쌹.
G: Ajetaan toistuvasti m쌹kiajoa tai vuoristoteit쌹.
H: Autoa k쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen tai retkeilyyn ja ajetaan kun katolla on kuormaa
I: K쌹ytt쎨 poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J: Ajetaan usein suurella nopeudella tai tehd쌹쌹n nopeita kiihdytyksi쌹/hidastuksia
K: Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pys쌹htelyj쌹 ja kiihdytyksi쌹.
L: K쌹ytet쌹쌹n muuta kuin suositeltua moottori쎨ljy쌹 (mineraali쎨ljy쌹, puolisynteettist쌹, 
alempilaatuista jne.).

Huoltokohde Huoltotoimen-
pide Huoltov쌹li Ajo-olosuhteet

Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin R 7500 km:n tai 6 kk:n v쌹lein A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L

Hybridin k쌹ynnistysgeneraattorin 
(HSG) hihna

R 45000 km:n tai 24 kk:n v쌹lein
B, C, D, E, I, K

I 15000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein

Sytytystulpat R Useammin A, B, F, G, H, I, K

Automaattivaihteisto쎨ljy R 90 000 km:n v쌹lein A, C, F, G, H, I, J, K

Vetoakseli ja suojakumit I Useammin C, D, E, F, G, H, I, J

Kardaaniakseli (AWD) I Useammin C, D, E, F, G, H, I, J

Takatasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (AWD) R 120000 km:n v쌹lein C, E, G, H, I, J

Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD) R 120000 km:n v쌹lein C, E, G, H, I, J

Ilmansuodatin R Useammin C, E

Raitisilmasuodatin R Useammin C, E, G

Jarrulevyt, -palat ja -satulat I Useammin C, D, E, G, H, I, J, K

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet 
ja suojakumit I Useammin C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I Useammin C, D, E, G, H, I
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M쌹쌹r쌹aikaishuolto

Normaali huolto-ohjelma – ei koske Eurooppaa
Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja v쌹h쌹p쌹쌹st쎨isyy-
den varmistamiseksi. S쌹ilyt쌹 tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaati-
muksia varten. Jos sek쌹 ajokilometrim쌹쌹r쌹 ett쌹 aikav쌹li on ilmoitettu, noudatetaan 
niist쌹 ensin t쌹yttyv쌹쌹.

NRO Kohde Huom

1 Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin

僅 Koska moottori쎨ljy쌹 kuluu ajettaessa, 쎨ljyn m쌹쌹r쌹 tulisi tarkistaa s쌹쌹nn쎨lli-
sesti.

僅 Moottori쎨ljyn vaihtov쌹li tavallisissa toimintaolosuhteissa perustuu suosi-
tusten mukaisten tuotteiden k쌹ytt쎨쎨n. Jos ei k쌹ytet쌹 suositeltua moottori-
쎨ljy쌹, vaihda 쎨ljy vaativien k쌹ytt쎨olosuhteiden huolto-ohjelman mukaan.

2 J쌹쌹hdytysneste (moottori)
Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehme쌹쌹 vett쌹, 쌹l쌹k쌹 kos-
kaan sekoita kovaa vett쌹 tehtaalla lis쌹ttyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen. V쌹쌹r쌹 j쌹쌹h-
dytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintah쌹iri쎨ihin ja moottoririkkoon.

3 J쌹쌹hdytysneste (invertteri) Suosittelemme, ett쌹 j쌹쌹hdytysneste vaihdetaan valtuutetussa Kia-huollossa/
yhteisty쎨kumppanilla.

4 Hybridin k쌹ynnistysgene-
raattorin (HSG) hihna

Tarkasta HSG:n hihna leikkautumien, halkeamien, kulumisen tai 쎨ljyn vaiku-
tusten varalta. Vaihda tarvittaessa.

5 Sytytystulppa Voidaan vaihtaa ylim쌹쌹r쌹isen huoltok쌹ynnin v쌹ltt쌹miseksi ennen m쌹쌹r쌹tty쌹 
vaihtov쌹li쌹, muitten huoltot쎨iden suorittamisen yhteydess쌹.

6 Tasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (taka) 
(AWD)

Tasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy tulisi uusia aina, jos tasauspy쎨r쌹st쎨 on joutunut veden 
alle.

7 Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD) Jakovaihteiston 쎨ljy tulisi uusia aina, jos jaokvaihteisto on joutunut veden alle.

8 Polttoaineen lis쌹aineet

Kia suosittelee lyijytt쎨m쌹n polttoaineen k쌹ytt쎨쌹, jonka oktaaniluku on RON 
(Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi 
(Euroopassa) tai RON (Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 
87 tai korkeampi (muualla kuin Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyv쌹laatuiseen bensiiniin ei ole ja k쌹ynnistyksess쌹 esiintyy 
ongelmia tai moottori ei k쌹y tasaisesti, polttoaines쌹ili쎨쎨n tulisi lis쌹t쌹 tilantee-
seen soveltuvaa lis쌹ainetta kun moottori쎨ljy vaihdetaan. Lis쌹aineita ja niiden 
k쌹ytt쎨쎨n liittyvi쌹 lis쌹tietoja on saatavilla ammattihuoltoliikkeist쌹. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nilla. 쉁l쌹 sekoita erilaisia polttoaineen lis쌹aineita kesken쌹쌹n.
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Huolto M쌹쌹r쌹aikaishuolto

I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.

Kuukausien m쌹쌹r쌹 tai ajomatka (ensin t쌹yttyv쌹)
Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96
Km × 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottori쎨ljy ja 쎨ljyn-
suodatin*1

Ei koske Meksikoa, Kiinaa Vaihto 10000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein
Koskee Meksikoa Vaihto 10000 km:n tai 6 kk:n v쌹lein
Koskee Kiinaa Vaihto 5000 km:n tai 6 kk:n v쌹lein

J쌹쌹hdytysneste (moottori)*2
Vaihto ensin 210000 km:n tai 120 kuukauden j쌹lkeen

Sen j쌹lkeen vaihto 30000 km:n tai 24 kuukauden v쌹lein

J쌹쌹hdytysneste 
(invertteri)*3

HEV
Vaihto ensin 210000 km:n tai 120 kuukauden j쌹lkeen

Sen j쌹lkeen vaihto 30000 km:n tai 24 kuukauden v쌹lein
PHEV Vaihto 60000 km:n tai 36 kk:n v쌹lein

Hybridin k쌹ynnistysgeneraattorin (HSG) hihna*4
Tarkastus 10000 km:n tai 12 kuukauden v쌹lein

Vaihto 100000 km:n tai 48 kk:n v쌹lein

Sytytystulpat*5 Vaihto 70000 km:n v쌹lein

Automaattivaihteisto쎨ljy Ei tarkistusta, ei vaadi huoltoa
Vetoakseli ja suojakumit - I - I - I - I
Kardaaniakseli (AWD) - I - I - I - I

Takatasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (AWD)*6 - - - I - - - I

Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD)*7 - - - I - - - I

Polttoaineen lis쌹ai-
neet*8

Ei koske Meksikoa, Kiinaa Vaihto 10000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein
Koskee Meksikoa Vaihto 10000 km:n tai 6 kk:n v쌹lein
Koskee Kiinaa Vaihto 5000 km:n tai 6 kk:n v쌹lein

Polttoainesuodatin 
(bensiini) Kiina, Brasilia - I - R - I - R

Polttoaineputket, -letkut ja liitokset - - - I - - - I
Polttoaines쌹ili쎨n suodatin - I - R - I - R
Polttoaineh쎨yryputki ja polttoaineen t쌹ytt쎨aukon korkki 
(bensiini) - - - I - - - I

Ilmansuodatin
Ei koske Kiinaa, Intiaa, L쌹hi-it쌹쌹 I I R I I R I I
Koskee Kiinaa, Intiaa, L쌹hi-it쌹쌹 R R R R R R R R

V쌹lij쌹쌹hdytin, tulo/l쌹ht쎨putki, ilmanottoputki Tarkastus 10000 km:n tai 12 kuukauden v쌹lein
Pakoj쌹rjestelm쌹 - I - I - I - I
J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹 - - - I - I - I
Ilmastointilaitteen kompressori/kylm쌹aine I I I I I I I I
Raitisilmasuodatin R R R R R R R R
Jarrulevyt ja -palat - I - I - I - I
Jarruputket, -letkut ja liitokset - I - I - I - I
Jarruneste I I R I I R I I
Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I
Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I
Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) I I I I I I I I
Akun (12 V) kunto I I I I I I I I
UAE eCall -j쌹rjestelm쌹n paristo (jos varusteena) Vaihda 4 vuoden v쌹lein
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M쌹쌹r쌹aikaishuolto

Huolto-ohjelma (vaativat k쌹ytt쎨olosuhteet) – ei koske Eurooppaa
I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Korvaa tai vaihda.

A: Ajetaan jatkuvasti lyhyit쌹 alle 8 km:n 
matkoja (normaali ulkol쌹mp쎨tila) tai alle 
16 km:n matkoja (ulkol쌹mp쎨tila alle 
0 °C).
B: Moottoria k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n jouto-
k쌹ynnill쌹 tai ajetaan pitki쌹 matkoja alhai-
sella ajonopeudella.
C: Ajetaan ep쌹tasaisella, p쎨ly쌹v쌹ll쌹, 
p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tai sorap쌹쌹llystei-
sell쌹 tienpinnalla.
D: Ajetaan teill쌹, joille on levitetty suolaa 
tai muuta korroosiota aiheuttavaa 
ainetta, tai eritt쌹in kylm쌹ss쌹 ilmastossa.
E: Ajetaan hiekalla tai muulla p쎨ly쌹v쌹ll쌹 
tienpinnalla.
F: Ajetaan vilkkaassa liikenteess쌹.
G: Ajetaan toistuvasti m쌹kiajoa tai vuo-
ristoteit쌹.

H: Autoa k쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen tai ret-
keilyyn ja ajetaan kun katolla on kuor-
maa.
I: K쌹ytt쎨 poliisiautona, taksina, jakelu- tai 
hinausautona.
J: Ajetaan usein suurella nopeudella tai 
tehd쌹쌹n nopeita kiihdytyksi쌹/hidastuk-
sia.
K: Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pys쌹hte-
lyj쌹 ja kiihdytyksi쌹.
L: K쌹ytet쌹쌹n muuta kuin suositeltua 
moottori쎨ljy쌹 (mineraali쎨ljy쌹, puolisyn-
teettist쌹, alempilaatuista jne.)

Huoltokohde Huoltotoimen-
pide Huoltov쌹li Ajo-olosuhteet

Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuo-
datin

Ei koske Meksi-
koa, Kiinaa R 5000 km:n tai 6 kk:n v쌹lein

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
Koskee Meksi-
koa, Kiinaa R 5000 km:n tai 3 kk:n v쌹lein

Hybridin k쌹ynnistysgeneraattorin (HSG) 
hihna

R 50000 km:n tai 24 kk:n v쌹lein
B, C, D, E, I, K

I 10000 km:n tai 12 kk:n v쌹lein

Sytytystulpat R Useammin A, B, F, G, H, I, K

Automaattivaihteisto쎨ljy R 90 000 km:n v쌹lein A, C, F, G, H, I, J, K

Vetoakseli ja suojakumit I Useammin C, D, E, F, G, H, I, J

Kardaaniakseli (AWD) I Useammin C, D, E, F, G, H, I, J

Takatasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (AWD) R 120000 km:n v쌹lein C, E, G, H, I, J

Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD) R 120000 km:n v쌹lein C, E, G, H, I, J

Ilmansuodatin R Useammin C, E

Raitisilmasuodatin R Useammin C, E, G

Jarrulevyt, -palat ja -satulat I Useammin C, D, E, G, H, I, J, K

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja 
suojakumit I Useammin C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I Useammin C, D, E, G, H, I
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Huolto Huoltotoimenpiteiden selitykset

Huoltotoimenpiteiden 
selitykset

Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin

Moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin t쌹ytyy vaih-
taa huolto-ohjelman mukaisesti. Jos 
autoa k쌹ytet쌹쌹n raskaissa olosuhteissa, 
쎨ljy ja suodatin on vaihdettava useam-
min.

Hybridin k쌹ynnistimen ja gene-
raattorin (HSG) hihna

Tarkasta kaikki hybridin k쌹ynnistimen ja 
generaattorin hihnat mahdollisten leik-
kautumien, murtumien, kulumisen tai 
쎨ljyn vaikutusten varalta. Vaihda tarvit-
taessa. Hybridin k쌹ynnistimen ja gene-
raattorin hihnojen oikea kireys on 
tarkastettava s쌹쌹nn쎨llisesti, ja niit쌹 on 
s쌹쌹dett쌹v쌹 tarpeen vaatiessa.

HUOMIO
K쌹쌹nn쌹 virta-avain LOCK/OFF- tai ACC-
asentoon ennen hihnojen tarkastamista.

Polttoainesuodatin

Kia-bensiiniautoissa on elinik쌹inen polt-
toainesuodatin, joka on integroitu poltto-
aines쌹ili쎨쎨n. S쌹쌹nn쎨llist쌹 huoltoa tai 
vaihtoa ei tarvita, mutta se riippuu polt-
toaineen laadusta. Tarkista tai vaihda 
polttoainesuodatin, jos polttoaineen vir-
taus heikentyy, moottorin k쌹yntinopeus 
vaihtelee 쌹killisesti, moottorin teho heik-
kenee, k쌹ynnist쌹minen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen 
vaikuttavan vian.
Tarkistuta tai vaihdata polttoainesuoda-
tin ammattihuollossa. Suosittelemme 

k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

Polttoaineputket, -letkut ja -liitti-
met

Tarkista, ettei polttoaineputkissa ja -let-
kuissa ja niiden liitoksissa n쌹y vuotoja tai 
vaurioita. Vaihdata polttoaineputket ja -
letkut sek쌹 niiden liitokset ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Huohotinputki ja polttoaineen 
t쌹ytt쎨aukon korkki

Huohotinputki ja polttoaineen t쌹ytt쎨au-
kon korkki on tarkastettava huolto-ohjel-
man m쌹쌹r쌹쌹min v쌹liajoin. Varmista, ett쌹 
uusi huohotinputki tai polttoainekorkki 
vaihdetaan oikein.

Ilmansuodatin

Vaihdata ilmansuodatin ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Sytytystulpat

Varmista uusia sytytystulppia asentaes-
sasi, ett쌹 niiden l쌹mp쎨arvo on oikea.
Kun kokoat osia, muista pyyhki쌹 sytytys-
puolan pohjan sis쌹- ja ulkopuoli sek쌹 
sytytystulpan eriste pehme쌹ll쌹 liinalla, 
jotta sytytystulpan eriste ei likaannu.

VAROITUS
쉁l쌹 tarkasta sytytystulppia 쌹l쌹k쌹 irrota 
niit쌹 moottorin ollessa kuuma. Ne voivat 
aiheuttaa palovammoja.
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Huoltotoimenpiteiden selitykset

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹

Tarkasta j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n osat, 
kuten j쌹쌹hdytin, j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨, 
letkut ja liittimet, vuotojen ja vaurioiden 
varalta. Vaihdata kaikki vaurioituneet 
osat.

J쌹쌹hdytysneste

J쌹쌹hdytysneste pit쌹쌹 vaihtaa huolto-
ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteisto쎨ljy

Automaattivaihteisto쎨ljy쌹 ei tarkisteta 
s쌹쌹nn쎨llisesti, kun autoa k쌹ytet쌹쌹n nor-
maaleissa k쌹ytt쎨olosuhteissa. Vaihdata 
automaattivaihteiston 쎨ljy huolto-ohjel-
man mukaisesti ammattihuollossa. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

HUOMAUTUS
K쌹ytt쌹m쌹t쎨n automaattivaihteisto쎨ljy on 
v쌹rilt쌹쌹n punaista.
Automaattivaihteisto쎨ljy tummuu k쌹y-
t쎨ss쌹. T쌹m쌹 on normaalia, eik쌹 v쌹rin 
tummuminen osoita, ett쌹 쎨ljy tulisi vaih-
taa.

HUOMIO
Muun kuin suositellun 쎨ljyn k쌹ytt쎨 saat-
taa aiheuttaa vaihteiston toimintah쌹i-
ri쎨n ja vaurioittaa vaihteistoa.
K쌹yt쌹 ainoastaan suosituksen mukaista 
automaattivaihteisto쎨ljy쌹. (Katso kohta 
“Voiteluainesuositukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t“ 
sivulla 9-6.)

Jarruletkut ja kulutuspinnat

Tarkista silm쌹m쌹쌹r쌹isesti, ett쌹 letkut ja 
putket ovat paikallaan eik쌹 niiss쌹 ole 
hankaumia, murtumia tai vuotoja. 
Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat 
v쌹litt쎨m쌹sti.

Jarruneste

Tarkasta jarrunesteen m쌹쌹r쌹 jarruneste-
s쌹ili쎨ss쌹. Nestetason pit쌹쌹 olla s쌹ili쎨n 
sivussa olevien MIN- ja MAX-merkint쎨-
jen v쌹lill쌹. K쌹yt쌹 ainoastaan DOT 4 -
standardin mukaista jarrunestett쌹.

Jarrulevyt, -palat ja -satulat

Tarkista, etteiv쌹t jarrupalat ole kuluneet 
liikaa, etteiv쌹t jarrulevyt ole kuluneet ja 
ett쌹 jarrusatuloissa ei ole nestevuotoja.
Lis쌹tietoja jarrupalojen ja jarruhihnojen 
kuluneisuuden tarkistamisesta on Kian 
verkkosivustolla alla olevassa osoit-
teessa.
(www.kia-hotline.com)

Jousituksen kiinnityspultit

Tarkista, etteiv쌹t jousituksen ripustukset 
ole l쎨ystyneet tai vaurioituneet. Kirist쌹 
m쌹쌹ritettyyn kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihde, vivusto ja 
suojakumit/pallonivelet

Tarkasta ohjauspy쎨r쌹n mahdollinen liial-
linen vapaaliike, kun auto on paikoillaan 
ja moottori sammutettu.
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Huolto Moottori쎨ljy

Tarkasta vivusto v쌹쌹ntymisen ja vaurioi-
den varalta. Tarkista, onko suojaku-
meissa tai palloniveliss쌹 vaurioita tai 
halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihdata kaikki vaurioituneet osat.

Vetoakselit ja suojakumit

Tarkista, onko vetoakseleissa, suojaku-
meissa tai kiristimiss쌹 vaurioita tai hal-
keamia ja ovatko ne liian kuluneet. 
Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin ja 
lis쌹쌹 tarpeen vaatiessa rasvaa.

Ilmastointij쌹rjestelm쌹n kylm쌹aine

Tarkista, ettei ilmastointij쌹rjestelm쌹n 
putkissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja 
tai vaurioita.

Nivelakseli (jos varusteena)

Tarkista nivelakseli, suojakumit, kiinnik-
keet, kumiliitokset ja tukilakerin kumi, 
helkeamien, kulumien tai vaurioiden 
varalta. Vaihdata vaurioituneet osat 
uusiin ja lis쌹쌹 tarpeen vaatiessa rasvaa.

Nestem쌹쌹rien tarkastaminen

Kun tarkistat moottori쎨ljy쌹, moottorin 
j쌹쌹hdytysnestett쌹, jarrunestett쌹 ja pesu-
nestett쌹, mittatikun ymp쌹rist쎨 ennen 
쎨ljy-/voiteluainem쌹쌹r쌹n tarkistamista tai 
voiteluaineen/nesteen lis쌹쌹mist쌹. T쌹m쌹 
on erityisen t쌹rke쌹쌹, kun autolla on 
ajettu p쎨ly쌹v쌹ll쌹 tienpinnalla tai p쌹쌹llys-
t쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tiell쌹. Korkin ja mittatikun 
ymp쌹rist쎨n puhdistamisella estet쌹쌹n 
lian tai p쎨lyn kulkeutuminen moottoriin 
tai muihin vahingoittuviin mekanismei-
hin.

Moottori쎨ljy

Moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹n tarkistami-
nen
Moottori쎨ljy쌹 k쌹ytet쌹쌹n voiteluun, j쌹쌹h-
dytykseen ja moottorin erilaisten hyd-
rauliikkaosien toimintaan. On normaalia, 
ett쌹 moottori쎨ljy쌹 kuluu ajon aikana, ja 
쎨ljyn m쌹쌹r쌹 on tarkistettava ja sit쌹 on 
lis쌹tt쌹v쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti. Tarkista 쎨ljyn 
m쌹쌹r쌹 ja lis쌹쌹 sit쌹 suositellun huolto-
ohjelman puitteissa, jotta 쎨ljyn suori-
tuskyky ei heikkenisi.
Tarkista moottori쎨ljy alla olevien ohjei-
den mukaan.

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

Toiminta
1. Pys쌹k쎨i auto tasaiselle alustalle.
2. K쌹ynnist쌹 moottori ja anna sen saa-

vuttaa normaali toimintal쌹mp쎨tila.
3. Sammuta moottori, poista 쎨ljyn t쌹yt-

t쎨tulppa ja ved쌹 mittatikku ulos.
Odota 15 minuuttia, jotta 쎨ljy ehtii
palata 쎨ljypohjaan.

4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja ty쎨nn쌹
se takaisin paikalleen, pohjaan asti.

5. Ved쌹 mittatikku uudelleen ulos ja tar-
kasta pinnan taso. Tarkista, ett쌹 쎨ljyn
taso on F- ja L-viivojen v쌹liss쌹. Jos se
on L-viivan alapuolella, lis쌹쌹 쎨ljy쌹,
jotta taso on F-viivan kohdalla.

ONQ5EP061004L
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Moottori쎨ljy

Moottori쎨ljyn lis쌹쌹minen
Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

K쌹yt쌹 suppiloa, jotta 쎨ljy쌹 ei l쌹ikkyisi 
moottorin osiin.
K쌹yt쌹 ainoastaan m쌹쌹ritettyj쌹 moottori-
쎨ljyj쌹. (Katso kohtaa “Voiteluainesuosi-
tukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t“ sivulla 9-6.)
僅 Varo, ettei 쎨ljy쌹 l쌹iky moottoritilaan 

kun vaihdat tai lis쌹쌹t moottori쎨ljy쌹. 
Pyyhi l쌹ikkynyt 쎨ljy v쌹litt쎨m쌹sti.

僅 Moottori쎨ljyn kulutus saattaa lis쌹쌹n-
ty쌹 uuden auton totutusajon aikana ja 
tasaantuu 6 000 kilometrin ajon j쌹l-
keen.

僅 Ajotapa, ilmasto, liikenneolosuhteet, 
쎨ljyn laatu jne. voivat vaikuttaa moot-
tori쎨ljyn kulutukseen. Siksi on suosi-
teltavaa tarkistaa moottori쎨ljyn taso 
s쌹쌹nn쎨llisesti ja lis쌹t쌹 sit쌹 tarvittaessa.

Moottori쎨ljyn ja 쎨ljynsuodatti-
men vaihtaminen
Vaihdata moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
僅 Jos moottori쎨ljyn vaihtov쌹li ylittyy, 

moottori쎨ljyn suorituskyky saattaa 
heikenty쌹 ja se saattaa vaikuttaa 
moottorin kuntoon. Vaihda siis moot-
tori쎨ljy huolto-ohjelman mukaisesti.

僅 K쌹yt쌹 suositeltua moottori쎨ljy쌹 ja suo-
datinta pit쌹쌹ksesi moottorin mahdolli-
simman hyv쌹ss쌹 kunnossa. Jos ei 
k쌹ytet쌹 suositeltua moottori쎨ljy쌹 ja 
쎨ljynsuodatinta, vaihda 쎨ljy vaativien 

k쌹ytt쎨olosuhteiden huolto-ohjelman 
mukaan.

* Moottori쎨ljyn vaihdon huolto-ohjelman
tarkoituksena on est쌹쌹 쎨ljyn laadun
heikkeneminen, eik쌹 se liity 쎨ljyn kulu-
tukseen. Tarkista moottori쎨ljy ja lis쌹쌹
sit쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koske j쌹쌹hdyttimen letkuun, kun 

tarkastat 쎨ljytasoa tai lis쌹쌹t 쎨ljy쌹, sill쌹 
se on polttavan kuuma.

僅 K쌹ytetty moottori쎨ljy saattaa aiheut-
taa ihon 쌹rtymist쌹 tai sy쎨p쌹쌹 pitem-
piaikaisen ihokosketuksen 
seurauksena. K쌹ytetty moottori쎨ljy 
sis쌹lt쌹쌹 kemikaaleja, jotka ovat 
aiheuttaneet sy쎨p쌹쌹 koe-el쌹imille 
laboratorio-olosuhteissa. Suojaa aina 
ihosi pesem쌹ll쌹 k쌹det huolellisesti 
saippualla ja l쌹mpim쌹ll쌹 vedell쌹 v쌹lit-
t쎨m쌹sti k쌹ytetyn 쎨ljyn k쌹sittelemisen 
j쌹lkeen. 쉁l쌹 j쌹t쌹 k쌹ytetty쌹 moottori쎨l-
jy쌹 lasten ulottuville.

HUOMIO
僅 Puhdista mittatikku puhtaalla rievulla. 

Likainen mittatikku voi vaurioittaa 
moottoria.

僅 Moottori쎨ljy on eritt쌹in kuumaa heti 
kun autolla on ajettu ja se voi aiheut-
taa palovammoja 쎨ljy쌹 vaihdettaessa. 
Vaihda moottori쎨ljy, kun se on j쌹쌹hty-
nyt.

ONQ5EP061008L
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Huolto Moottorin j쌹쌹hdytysneste

HUOMAUTUS
Kun 쎨ljynpaine on alhainen riitt쌹m쌹tt쎨-
m쌹n moottori쎨ljyn vuoksi, moottorin 
쎨ljynpaineen varoitusvalo ( ) syttyy.
Lis쌹ksi moottorin tehoa rajoittava suo-
jausj쌹rjestelm쌹 aktivoituu ja toimintah쌹i-
ri쎨n merkkivalo ( ) syttyy, kun autolla 
ajetaan t쌹ss쌹 tilassa pitk쌹쌹n.
Kun 쎨ljynpaine on palautunut, moottorin 
쎨ljynpaineen varoitusvalo sammuu, eik쌹 
moottorin tehoa en쌹쌹 rajoiteta.

Moottorin j쌹쌹hdytysneste

J쌹쌹hdytysnestetason tarkistaminen

Tarkasta kaikkien j쌹쌹hdytys- ja l쌹mmi-
tysj쌹rjestelm쌹n letkujen kunto ja liitos. 
Vaihda turvonneet tai kuluneet letkut 
uusiin.
Nestetason pit쌹쌹 olla s쌹ili쎨n sivussa ole-
vien MAX- ja MIN-merkint쎨jen (F ja L) 
v쌹lill쌹, kun moottori on j쌹쌹htynyt.

TIEDOTUS
Jos nestett쌹 pit쌹쌹 lis쌹t쌹 usein, tarkastuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nilla.

VAROITUS
J쌹rjestelm쌹 kytkee 
j쌹쌹hdyttimen puhalti-
men p쌹쌹lle j쌹쌹hdytys-

nesteen l쌹mp쎨tilan, kylm쌹aineen 
paineen ja ajonopeuden perusteella. 
Puhallin saattaa k쌹ynnisty쌹, vaikka 
moottori ei olisikaan k쌹ynniss쌹. Toimi 
erityisen varovaisesti ty쎨skennelless쌹si 
puhaltimen siipien l쌹heisyydess쌹, jotta 
puhallin ei aiheuta sinulle vammoja 
k쌹ynnistyess쌹쌹n. Kun moottorin j쌹쌹hdy-
tysnesteen l쌹mp쎨tila laskee, s쌹hk쎨moot-
tori sammuu automaattisesti. T쌹m쌹 on 
normaalia. J쌹쌹hdyttimen puhallin saat-
taa kytkeyty쌹 p쌹쌹lle milloin tahansa, ellei 
akun miinuskaapelia irroteta.
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HUOMIO
僅쉁l쌹 koskaan yrit쌹 
avata j쌹쌹hdytysnes-
tes쌹ili쎨n korkkia, 

kun moottori on k쌹ynniss쌹 tai l쌹mmin. 
Muussa tapauksessa j쌹쌹hdytysj쌹rjes-
telm쌹 ja moottori voivat vahingoittua. 
Lis쌹ksi kuuma j쌹쌹hdytysneste ja h쎨y-
ryt voivat aiheuttaa vakavia henkil쎨-
vahinkoja. Sammuta moottori ja 
odota, kunnes se on j쌹쌹htynyt. Avaa 
j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki eritt쌹in 
varovasti. Aseta paksu pyyhe sen 
ymp쌹rille ja k쌹쌹nn쌹 sit쌹 hitaasti vasta-
p쌹iv쌹쌹n ensimm쌹iseen rajoittimeen. 
Poistu kauemmaksi paineen vapau-
tuessa j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹st쌹. Kun 
olet varma, ett쌹 kaikki paine on 
vapautunut, paina korkkia alasp쌹in 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 paksua pyyhett쌹 ja jatka 
k쌹쌹nt쌹mist쌹 vastap쌹iv쌹쌹n avataksesi 
sen. Vaikka moottori ei olisi k쌹ynniss쌹, 
쌹l쌹 avaa j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkkia 
tai kuivaa tulppaa moottorin ja j쌹쌹h-
dyttimen ollessa l쌹mpimi쌹. Kuumaa 
j쌹쌹hdytysnestett쌹 tai h쎨yry쌹 saattaa 
silti suihkuta paineella aiheuttaen 
vakavia vammoja.

僅 Jos moottori ylikuumenee liian mata-
lan j쌹쌹hdytysnestetason vuoksi, j쌹쌹h-
dytysnesteen lis쌹쌹minen liian 
nopeasti voi aiheuttaa halkeamia 
moottoriin. Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 
hitaasti ja pieni m쌹쌹r쌹 kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.

僅 Jos j쌹쌹hdytysnestett쌹 ei ole tarpeeksi, 
autolla ei saa ajaa. Se voisi johtaa mm. 
vesipumpun tai moottorin vaurioitu-
miseen.

HUOMAUTUS
Varmista, ett쌹 j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n 
korkki on kunnolla kiinni j쌹쌹hdytysnes-
teen t쌹yt쎨n j쌹lkeen. Muuten moottori 
saattaa ylikuumentua ajon aikana.

Toiminta
1. Tarkista, ett쌹 j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n

korkin merkinn쌹t ovat suorassa edes-
t쌹p쌹in katsottuna.

2. Varmista, ett쌹 j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n
korkin sis쌹ll쌹 olevat pienet ulkonemat
ovat kunnolla paikallaan.

Suositeltu j쌹쌹hdytysneste
僅 Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnesteeseen ainoas-

taan tislattua tai pehme쌹쌹 vett쌹, 쌹l쌹k쌹 
koskaan sekoita kovaa vett쌹 tehtaalla 
lis쌹ttyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 alkoholia tai metanolia sis쌹l-
t쌹v쌹쌹 nestett쌹 tai sekoita niit쌹 suosi-
teltuihin nesteisiin.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 liuosta, joka sis쌹lt쌹쌹 yli 60 % 
tai alle 35 % pakkasnestett쌹.

Katso suositellut seossuhteet seuraa-
vasta taulukosta.

Ulkoilman l쌹mp쎨tila
Seossuhde (tilavuus)

Pakkasneste Vesi

-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40
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VAROITUS
僅쉁l쌹 avaa j쌹쌹hdytys-
nestes쌹ili쎨n korkkia, 
kun moottori ja j쌹쌹h-

dytin ovat l쌹mpimi쌹. Tulikuumaa j쌹쌹h-
dytysnestett쌹 tai h쎨yry쌹 saattaa 
suihkuta paineella aiheuttaen vakavia 
vammoja.

僅 쉁l쌹 lis쌹쌹 j쌹쌹hdytys- tai pakkasnestett쌹 
pesunestes쌹ili쎨쎨n.

僅 J쌹쌹hdytysneste voi heikent쌹쌹 n쌹ky-
vyytt쌹, kun sit쌹 suihkutetaan tuulila-
sille, jolloin seurauksena voi olla auton 
hallinnan menett쌹minen tai maalipin-
nan ja korin vahinkoja.

Invertterin j쌹쌹hdytysaineen m쌹쌹-
r쌹n tarkastaminen
Jos nestett쌹 pit쌹쌹 lis쌹t쌹 usein, suositte-
lemme, ette쌹 j쌹rjestelm쌹 tarkistetaan 
ammattihuollossa. Suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.
Invertterin j쌹쌹hdytysainetason tulee olla 
MAX- ja MIN-merkint쎨jen v쌹lill쌹, kun 
moottori on j쌹쌹htynyt.

VAROITUS
Muiden j쌹쌹hdytysaineiden tai veden 
lis쌹쌹minen voi aiheuttaa invertterin j쌹쌹h-
dytysj쌹rjestelm쌹n kunnon heikkenemi-
sen tai jopa vikaantumisen.

僅 Sammuta auto ja odota, kunnes se on 
j쌹쌹htynyt.

僅 Avaa invertterin j쌹쌹hdytysnestes쌹i-
li쎨n korkki eritt쌹in varovasti. Aseta 
paksu pyyhe sen ymp쌹rille ja k쌹쌹nn쌹 
sit쌹 hitaasti vastap쌹iv쌹쌹n ensimm쌹i-
seen rajoittimeen.

僅 Poistu kauemmaksi paineen vapau-
tuessa j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹st쌹.

僅 Kun olet varma, ett쌹 kaikki paine on 
vapautunut, paina korkkia alasp쌹in 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 paksua pyyhett쌹 ja jatka 
k쌹쌹nt쌹mist쌹 vastap쌹iv쌹쌹n avataksesi 
sen.

僅 Tarkasta kaikkien j쌹쌹hdytys- ja l쌹m-
mitysj쌹rjestelm쌹n letkujen kunto ja lii-
tokset.

僅 Vaihda turvonneet tai kuluneet letkut 
uusiin.

僅 Tarkista j쌹쌹hdytysnestetaso Nesteta-
son pit쌹쌹 olla s쌹ili쎨n sivussa olevien 
MAX- ja MIN-merkint쎨jen v쌹lill쌹, kun 
moottoritila on j쌹쌹htynyt.

僅 Jos j쌹쌹hdytysnesteen taso on alhai-
nen, lis쌹쌹 m쌹쌹r쌹tty쌹 j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹, jotta saavutettaisiin riitt쌹v쌹 
suoja pakkaselta ja korroosiolta. 
Tason pit쌹쌹 nousta MAX-merkint쌹쌹n 
saakka, muttei ylitt쌹쌹 sit쌹.

VAROITUS
Varmista, ett쌹 invertterin j쌹쌹hdytysnes-
tes쌹ili쎨n korkki on kunnolla kiinni j쌹쌹h-
dytysnesteen t쌹yt쎨n j쌹lkeen.
Muuten invertteri saattaa ylikuumentua 
ajon aikana.
1. Tarkista, ett쌹 invertterin j쌹쌹hdytys-

nestes쌹ili쎨n korkin merkinn쌹t ovat
suorassa edest쌹p쌹in katsottuna.
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2. Varmista, ett쌹 invertterin j쌹쌹hdytys-
nestes쌹ili쎨n korkin sis쌹ll쌹 olevat pie-
net ulkonemat ovat kunnolla
paikallaan.

VAROITUS
Invertterin j쌹쌹hdytys-
nestes쌹ili쎨n korkin 
poistaminen

쉁l쌹 koskaan poista invertterin j쌹쌹hdytys-
nestes쌹ili쎨n korkkia, kun moottori ja 
j쌹쌹hdytin ovat kuumia. Kuuma j쌹쌹hdy-
tysneste ja h쎨yry voivat purkautua pai-
neella aiheuttaen vakavia vammoja.

J쌹쌹hdytysnesteen vaihtaminen
Suosittelemme, ett쌹 annat valtuutetun 
Kian-huollon vaihtaa j쌹쌹hdytysnesteen 
t쌹m쌹n luvun alussa olevan m쌹쌹r쌹aikais-
huolto-ohjelman mukaisesti.

VAROITUS
J쌹쌹hdytyspuhallin
Ole varovainen ty쎨s-
kennelless쌹si l쌹hell쌹 

j쌹쌹hdytyspuhaltimen siipi쌹. J쌹rjestelm쌹 
kytkee j쌹쌹hdyttimen puhaltimen p쌹쌹lle 
j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tilan, kylm쌹ai-
neen paineen ja ajonopeuden perus-
teella. Puhallin saattaa k쌹ynnisty쌹, 
vaikka auto ei olisikaan k쌹ynniss쌹.

J쌹쌹hdytysnesteen vaihtaminen
Vaihdata j쌹쌹hdytysneste ammattihuol-
lossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuute-
tulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMIO
Aseta paksu kangas j쌹쌹hdytysnestes쌹i-
li쎨n korkin ymp쌹rille ennen j쌹쌹hdytys-
nesteen lis쌹쌹mist쌹 est쌹쌹ksesi 
j쌹쌹hdytysnesteen l쌹ikkymisen mootto-
rin osiin, kuten laturiin.
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Hybridin k쌹ynnistimen ja 
generaattorin (HSG) hihna

Hybridin k쌹ynnistimen ja gene-
raattorin (HSG) hihnan tarkista-
minen
Suosittelemme, ett쌹 tarkistutat tai vaih-
datat hybridin k쌹ynnistimen ja generaat-
torin (HSG) hihnan t쌹m쌹n luvun huolto-
ohjelman mukaisesti valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

HUOMIO
Kun HSG-hihna on kulunut tai vaurioitu-
nut, vaihda se. Muussa tapauksessa se 
voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemi-
sen tai akun tyhjenemisen.

VAROITUS
僅 Sammuta auto, kun tarkistat mootto-

ria tai hybridin k쌹ynnistimen ja gene-
raattorin (HSG) hihnaa. Muuten voit 
saada vakavia vammoja.

僅 Pid쌹 k쌹tesi, vaatteet jne. et쌹쌹ll쌹 hybri-
din k쌹ynnistimen ja generaattorin 
(HSG) hihnasta

Jarruneste

Jarrunestem쌹쌹r쌹n tarkastaminen

Toiminta
1. Puhdista nestes쌹ili쎨n korkin ymp쌹-

rist쎨.
2. Tarkista s쌹쌹nn쎨llisesti, ett쌹 jarrunes-

tes쌹ili쎨n nestetaso on MIN- ja MAX-
merkint쎨jen v쌹liss쌹. Taso laskee ajoki-
lometrien my쎨t쌹. T쌹m쌹 on normaali
ilmi쎨, joka liittyy jarrupintojen kulumi-
seen.

Tarkasta s쌹ili쎨n nestem쌹쌹r쌹 s쌹쌹nn쎨lli-
sesti. Nestetason pit쌹쌹 olla s쌹ili쎨n 
sivussa olevien MAX- ja MIN-merkint쎨-
jen v쌹lill쌹. 쉁l쌹 koskaan sekoita erityyppi-
si쌹 nesteit쌹 kesken쌹쌹n.
K쌹yt쌹 ainoastaan m쌹쌹r쌹ttyj쌹 jarrunes-
teit쌹. (Katso kohtaa “Voiteluainesuosi-
tukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t“ sivulla 9-6.)

TIEDOTUS
Jos nestetaso on eritt쌹in alhainen, tar-
kastuta j쌹rjestelm쌹 ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.
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VAROITUS
僅 Jos jarruj쌹rjestelm쌹쌹n t쌹ytyy lis쌹t쌹 

usein nestett쌹, tarkastuta j쌹rjestelm쌹 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 K쌹sittele jarrunestett쌹 varoen. Varo, 
ettei sit쌹 joudu silmiin. Jos jarrunes-
tett쌹 joutuu silmiin, silm쌹t on huuhdel-
tava v쌹litt쎨m쌹sti runsaalla juoksevalla 
vedell쌹. Tarkastuta silm쌹si l쌹쌹k쌹rill쌹 
mahdollisimman pian.

HUOMIO
쉁l쌹 anna jarrunesteen p쌹쌹st쌹 kosketuk-
siin auton maalipinnan kanssa, koska 
maali saattaa vahingoittua. 쉁l쌹 koskaan 
k쌹yt쌹 avonaisessa astiassa s쌹ilytetty쌹 
jarrunestett쌹, sill쌹 nesteen ominaisuu-
det muuttuvat sen altistuessa ilmalle. Se 
tulee h쌹vitt쌹쌹 asianmukaisesti. 쉁l쌹 lis쌹쌹 
v쌹쌹r쌹nlaista nestett쌹. Pieni m쌹쌹r쌹 mine-
raalipohjaista 쎨ljy쌹, kuten moottori쎨ljy쌹, 
voi vahingoittaa jarruj쌹rjestelm쌹n osia.

Lasinpesuneste

Pesunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastaminen

Toiminta
僅 Tarkasta nesteen m쌹쌹r쌹 pesuneste-

s쌹ili쎨ss쌹 ja lis쌹쌹 nestett쌹 tarvittaessa. 
Jos pesunestett쌹 ei ole saatavilla, kor-
vikkeena voidaan k쌹ytt쌹쌹 puhdasta 
vett쌹.
K쌹yt쌹 kuitenkin kylm쌹ss쌹 ilmastossa 
aina j쌹쌹tymisenestoainetta sis쌹lt쌹v쌹쌹 
lasipesunestett쌹.

S쌹ili쎨 on l쌹pin쌹kyv쌹, jotta pystyisit tar-
kastamaan tason nopealla silm쌹yksell쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 lis쌹쌹 j쌹쌹hdytys- tai pakkasnestett쌹 

pesunestes쌹ili쎨쎨n.
僅 J쌹쌹hdytysneste voi heikent쌹쌹 n쌹ky-

vyytt쌹, kun sit쌹 suihkutetaan tuulila-
sille, jolloin seurauksena voi olla auton 
hallinnan menett쌹minen tai maalipin-
nan ja korin vahinkoja.

僅 Tuulilasin pesuneste sis쌹lt쌹쌹 alkoho-
lia, jonka seurauksena se voi sytty쌹 
joissain olosuhteissa 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 kipi-
n쌹l쌹hteit쌹 tai avotulta pesunesteen tai 
pesunestes쌹ili쎨n l쌹helle. Auto saattaa 
vahingoittua tai matkustajat voivat 
loukkaantua.

僅 Tuulilasin pesuneste on ihmisille ja 
el쌹imille myrkyllist쌹. 쉁l쌹 koske pesu-
nesteeseen, 쌹l쌹k쌹 p쌹쌹st쌹 sit쌹 suuhusi. 
T쌹m쌹 voi olla hengenvaarallista.
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Ilmansuodatin

Ilmansuodattimen vaihto

Toiminta
1. Avaa ilmansuodattimen kannen kiin-

nittimi쌹 (1) ja avaa kansi.

2. Pyyhi ilmansuodattimen sis쌹osat.
Vaihda ilmansuodatin (2).

3. Lukitse kansi kannen kiinnittimill쌹.
Kokoa k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 aja, kun ilmansuodatin on irro-

tettu. T쌹ll쎨in moottori kuluu nopeasti.
僅 Kun poistat ilmansuodatinta, ole varo-

vainen, ettei p쎨ly쌹 tai likaa kulkeudu 
imukanavaan. Muussa tapauksessa 
seurauksena voi olla vahinkoja.

僅 K쌹yt쌹 ammattihuollon varaosia. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Raitisilmasuodatin

Raitisilmasuodattimen vaihto

Toiminta
1. Avaa hansikaslokero ja poista pys쌹y-

tin (1).

2. Kun hansikaslokero on auki, poista se
painamalla sen molemmista reunoista
(2).

3. Poista raitisilmansuodattimen kansi
(2) vet쌹m쌹ll쌹 kuoren kummaltakin
puolelta (1).
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4. Vaihda raitisilmasuodatin (3).
5. Kokoa k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

HUOMAUTUS
僅 Vaihtaessasi ilmastointilaitteen raitisil-

masuodatinta varmista, ett쌹 asennat 
sen oikein. Suodattimen suodatusteho 
saattaa heikenty쌹 ja j쌹rjestelm쌹 saat-
taa toimia 쌹쌹nekk쌹쌹sti, jos suodatin ei 
ole paikallaan.

僅 Jos autoa k쌹ytet쌹쌹n eritt쌹in p쎨lyisill쌹 
tai hiekkaisilla alueilla, vaihda ele-
mentti suositeltuja vaihtov쌹lej쌹 
useammin.

Pyyhkij쎨iden sulat

Tuulilasinpyyhkij쌹n vaihtaminen

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. K쌹쌹nn쌹 pyyhkimen kytkin kertapyyh-

k쌹isyasentoon (MIST/1x).
3. Pid쌹 pyyhkimen kytkint쌹 paikallaan yli

2 sekunnin ajan.
4. Nosta pyyhkij쌹n varsi.
5. Nosta sulan lukituskieleke yl쎨s (1).

Ved쌹 sulkaa alasp쌹in irrota se (2).

6. Asenna uusi sulka.

7. Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi takai-
sin alkuper쌹iseen asentoonsa.

8. Kytke auto p쌹쌹lle ja pyyhkij쎨iden var-
ret palaavat normaaliin toiminta-asen-
toon.
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Takalasin pyyhkij쌹n sulan vaihta-
minen

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. K쌹쌹nn쌹 pyyhkimen kytkin kertapyyh-

k쌹isyasentoon (MIST/1x).
3. Pid쌹 pyyhkimen kytkint쌹 paikallaan yli

2 sekunnin ajan.
4. Nosta pyyhkij쌹n vartta ja ved쌹 sulka

irti.

5. Nosta pyyhkij쌹n sulkaa ja ved쌹 sit쌹
irrottaaksesi sen.

6. Asenna uusi sulka asettamalla sen
keskiosa pyyhkij쌹n varren aukkoon,
kunnes sulka lukittuu paikoilleen.

Kun vaihto on valmis, laske pyyhkij쌹n 
varsi takalasiin, aseta auto ON-asen-
toon ja k쌹yt쌹 pyyhkimi쌹 tarkistaak-
sesi, ett쌹 sulka on kunnolla paikallaan.

7. Varmista, ett쌹 sulka on kiinnittynyt
kunnolla yritt쌹m쌹ll쌹 vet쌹쌹 sit쌹
kevyesti.

TIEDOTUS
Pyyhkij쎨iden ja muiden j쌹rjestelm쌹n 
osien vaurioitumisen v쌹ltt쌹miseksi pyyh-
kij쎨iden sulat on suositeltavaa vaihdat-
taa ammattihuollossa. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹, kerosiinia, tinneri쌹 

tai muuta liuotinta pyyhkij쎨iden tai nii-
den ymp쌹rist쎨n puhdistamiseen.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 liikuttaa pyyhkij쎨it쌹 k쌹sin.
僅 V쌹쌹r쌹ntyyppisen pyyhkij쌹sulan k쌹yt-

t쌹minen saattaa johtaa pyyhkij쎨iden 
toimintah쌹iri쎨ihin ja vioittumisiin.

僅 쉁l쌹 anna pyyhkij쌹n pudota tuulilasille, 
sill쌹 tuulilasi voi rikkoutua.

僅 Jos pyyhkij쌹n varteen kohdistuu liikaa 
voimaa sulkaa vedett쌹ess쌹, keskiosa 
voi vaurioitua.

僅 Pyyhint쌹 ei voitu k쌹ytt쌹쌹 noin 10 
sekuntiin, kun pyyhint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
ilman pesunestett쌹 tai sulat ovat 
j쌹쌹ss쌹. T쌹m쌹 ei ole toimintah쌹iri쎨. 
Pyyhkimen moottorin ylikuormituspiiri 
on aktivoinut pyyhkimen suojaj쌹rjes-
telm쌹n.

ONQ5051096L
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僅 Tuulilasi tulee puhdistaa vesiletkulla ja 
pyyhki쌹 puhtaalla pyyhkeell쌹, kun 
pyyhkij쎨iden sulat ovat nostettuna. 
My쎨s pyyhkij쎨iden sulat on pyyhitt쌹v쌹 
puhtaiksi, jos sulkiin on laitettu rasvaa 
tai vahaa.

HUOMAUTUS
Automaattipesussa k쌹ytett쌹v쌹 kuuma-
vahaus saattaa vaikeuttaa tuulilasin 
puhdistamista.

Akku (ladattava hybridi)

Akun k쌹ytt쎨i쌹n parantaminen

僅 Pid쌹 akku hyvin kiinnittyneen쌹.
僅 Pid쌹 akun kansi puhtaana ja kuivana.
僅 Pid쌹 navat ja liittimet puhtaana, kiris-

tettyn쌹 ja voideltuna akkurasvalla.
僅 Huuhtele roiskunut akkuneste v쌹litt쎨-

m쌹sti akun p쌹쌹lt쌹 veden ja soodan 
liuoksella.

僅 Jos autoa ei aiota k쌹ytt쌹쌹 pitk쌹쌹n 
aikaan, irrota akkukaapelit.

VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
k쌹sittelet akkua.

Pid쌹 sytytetyt savukkeet, avo-
tuli ja kipin쌹l쌹hteet kaukana 
akusta.
Akkukennoissa on r쌹j쌹hdys-
herkk쌹쌹 vetykaasua, joka voi 
r쌹j쌹ht쌹쌹 syttyess쌹쌹n.
Pid쌹 akut lasten ulottumatto-
missa, koska ne sis쌹lt쌹v쌹t hyvin 
sy쎨vytt쌹v쌹쌹 rikkihappoa. Var-
mista, ett쌹 akkuhappoa ei joudu 

iholle, silmiin, vaatteille tai auton maali-
pinnoille.

Jos akkunestett쌹 joutuu silmiin, 
pese silmi쌹 puhtaalla vedell쌹 
v쌹hint쌹쌹n 15 minuuttia ja ota 

heti yhteys l쌹쌹k쌹riin.

ONQ5EP061111L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 28  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



29

8

8

Huolto Akku (ladattava hybridi)

Jos akkunestett쌹 joutuu iholle, pese altis-
tuneet kohdat huolellisesti. Jos tunnet 
kipua tai polttavaa tunnetta, ota v쌹litt쎨-
m쌹sti yhteys l쌹쌹k쌹riin.

K쌹yt쌹 suojalaseja, kun lataat 
akkua tai toimit sen l쌹hell쌹. 
Huolehdi ilmanvaihdosta ty쎨s-
kennelless쌹si suljetuissa tiloissa.
V쌹쌹rin h쌹vitetty akku voi olla 
ymp쌹rist쎨lle ja terveydelle hai-
tallinen. Akku on h쌹vitett쌹v쌹 
paikallisten lakien ja m쌹쌹r쌹ys-

ten mukaisesti.
僅 Muovikuorista akkua nostettaessa 

kuoren liian voimakas painaminen voi 
johtaa akkuhapon vuotoon, josta voi 
aiheutua vammoja. Nosta akku erityi-
sell쌹 nostolaitteella tai pid쌹 k쌹tesi vas-
takkaisissa kulmissa.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 ladata akkua, kun 
akkukaapelit ovat kiinni.

僅 S쌹hk쎨inen sytytysj쌹rjestelm쌹 toimii 
korkealla j쌹nnitteell쌹. 쉁l쌹 koskaan 
koske n쌹ihin osiin moottorin k쌹ydess쌹 
tai virran ollessa p쌹쌹ll쌹.

Jos et noudata yll쌹 esitettyj쌹 varoituksia, 
vakavia tai jopa hengenvaarallisia ruu-
miinvammoja voi seurata.

HUOMIO
Jos liit쌹t hyv쌹ksym쌹tt쎨mi쌹 s쌹hk쎨lait-
teita akkuun, se saattaa tyhjenty쌹. 쉁l쌹 
koskaan k쌹yt쌹 hyv쌹ksym쌹tt쎨mi쌹 lait-
teita.

HUOMAUTUS
Autossa huoltovapaa akku. Jos akun 
sivuun on merkitty ala- ja yl쌹rajat 
(LOWER, UPPER), voit tarkastaa sen 
nestetason. Nestetason tulisi olla ala- ja 
yl쌹rajan (LOWER, UPPER) v쌹liss쌹. Jos 
akkuhappoa on liian v쌹h쌹n, akkuun on 

lis쌹tt쌹v쌹 tislattua (mineraalitonta) vett쌹. 
(쉁l쌹 koskaan lis쌹쌹 rikkihappoa tai muuta 
elektrolyytti쌹.) Kun t쌹yt쌹t akkua, varo 
ettei nestett쌹 roisku akkuun tai sen vie-
ress쌹 oleviin osiin. 쉁l쌹 t쌹yt쌹 akun ken-
noja liian t쌹yteen. Se voi aiheuttaa 
korroosiota muissa osissa. Tarkista, ett쌹 
akkukennojen tulpat on kiristetty.
Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Akun kapasiteetin tarra
Esimerkki

* Auton todellinen akkutarra voi poiketa
kuvassa n쌹kyv쌹st쌹.

1. akun Kia-mallinimi
2. nimelliskapasiteetti (ampeeritunteina)
3. nimellinen varastointikapasiteetti

(minuutteina)
4. nimellisj쌹nnite
5. kylm쌹k쌹ynnistysvirta ampeereina

SAE:n mukaan
6. EN:n mukaisen kylm쌹testin virta

ampeereina

Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa kalsiumpoh-
jainen akku.
僅 Jos akku on tyhjentynyt lyhyess쌹 

ajassa (esim. ajo- tai sis쌹valot ovat 
unohtuneet p쌹쌹lle), lataa sit쌹 alhai-
sella virralla 10 tunnin ajan.

OCV071057L
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僅 Jos akku tyhjenee v쌹hitellen ajon 
aikana suuren virrankulutuksen takia, 
k쌹yt쌹 20–30 A latausvirtaa kahden 
tunnin ajan.

VAROITUS
僅 Noudata seuraavia ohjeita ladatessasi 

akkua:
- Akku on irrotettava autosta ja ase-

tettava hyvin ilmastoituun paik-
kaan.

- 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 savukkeita, kipin쌹l쌹h-
teit쌹 tai avotulta akun l쌹helle.

- Valvo akkua sen latautuessa ja
pys쌹yt쌹 lataus tai pienenn쌹 lataus-
virtaa, jos akku alkaa rajusti
kaasuuntua (kiehua) tai jos akku-
nesteen l쌹mp쎨tila ylitt쌹쌹 49 °C.

- K쌹yt쌹 suojalaseja, kun tarkastat
akkua sen latauksen aikana.

- Irrota akku laturista seuraavassa
j쌹rjestyksess쌹.

1. Sammuta akkulaturin p쌹쌹kytkin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun nega-

tiivisesta navasta.
3. Irrota positiivinen liitin akun positii-

visesta navasta.
僅 Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteit쌹 

tai akun lataamista, kytke kaikki s쌹h-
k쎨laitteet pois p쌹쌹lt쌹 ja sammuta 
moottori.

僅 Akun irrotuksessa negatiivinen kaa-
peli on irrotettava ensin ja asennuk-
sessa se on kiinnitett쌹v쌹 viimeisen쌹.

HUOMIO
쉁l쌹 avaa tai poista akun p쌹쌹ll쌹 olevaa 
kantta. T쌹m쌹 voi aiheuttaa sis쌹ll쌹 olevan 
elektrolyytin vuodon, josta voi seurata 
vakavia vammoja.

J쌹rjestelmien toiminnan alustami-
nen
Jotkut laitteet on alustettava uudelleen 
akun tyhjentymisen tai irrottamisen j쌹l-
keen.
僅 Ikkunan automaattinen nousu/lasku
僅 Panoraamakattoluukku
僅 Ajotietokone
僅 Ilmastointij쌹rjestelm쌹
僅 Kuljettajan istuimen asentomuisti
僅 Integroitu muistij쌹rjestelm쌹
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹
僅 Audio
僅 Clock (kello)
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Renkaat ja vanteet

Renkaiden huoltaminen

Renkaat on pidett쌹v쌹 suositelluissa ren-
gaspaineissa, niiden kuormarajoituksia 
ei saa ylitt쌹쌹 ja auton painojakauman on 
oltava m쌹쌹r쌹ysten mukainen, jotta ren-
kaiden ik쌹, turvallisuus ja polttoaineta-
lous s쌹ilyisiv쌹t hyvin쌹.

Suositellut rengaspaineet 
kylmin쌹

Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja ren-
gaspaineet) on merkitty autoon kiinnitet-
tyyn tarraan.

TIEDOTUS
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien 
vararengas) tulee tarkastaa renkaiden 
ollessa kylm쌹t. Kylmill쌹 renkailla tarkoi-
tetaan, ett쌹 autolla ei ole ajettu v쌹hin-
t쌹쌹n kolmeen tuntiin tai sill쌹 on ajettu 
alle 1,6 km.

Rengaspaineiden tarkastaminen

僅 Poista venttiilikorkki renkaan venttii-
lin p쌹쌹st쌹. Paina painemittari tiukasti 
kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan 
lukeman. Jos paine on alhainen, lis쌹쌹 
ilmaa, kunnes saavutat suositellun 
lukeman.

僅 Jos t쌹yt쌹t rengasta liikaa, p쌹쌹st쌹 
ilmaa painamalla renkaan venttiilin 
keskiosan metallista pinnaa. Muista 
asettaa venttiilinhatut takaisin paikoil-
leen.

VAROITUS
僅 Ajettavuus saattaa heikenty쌹 ja ren-

kaat saattavat kulua ennenaikaisesti 
tai hajota 쌹killisesti, jos rengaspaineet 
ovat liian korkeat tai matalat. T쌹st쌹 voi 
seurata auton hallinnan menetys ja 
mahdollisia henkil쎨vahinkoja.

僅 Renkaat saattavat ylikuumentua ja 
hajota, jos rengaspaine on huomatta-
van matala eli v쌹hint쌹쌹n 0,7 baaria 
alle ohjearvon. Rengasrikko voi joh-
taa auton hallinnan menett쌹miseen ja 
aiheuttaa vaaratilanteen, josta seu-
rauksena voi olla vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja. T쌹m쌹 riski on 
suurempi helteill쌹 ja ajettaessa jatku-
vasti kovalla nopeudella.

僅 Tarkasta rengaspaineet, renkaiden 
kuluminen ja mahdolliset rengasva-
hingot s쌹쌹nn쎨llisesti. K쌹yt쌹 rengas-
painemittaria.

僅 Ali- tai ylipaineiset renkaat kuluvat 
ep쌹tasaisesti aiheuttaen huonontu-
nutta ajettavuutta ja voivat johtaa 
auton hallinnan menett쌹miseen tai 
쌹kkin쌹iseen rengasrikkoon. Seurauk-
sena voi olla onnettomuuksia ja louk-
kaantumisia – jopa hengenvaarallisia. 
Suositellut rengaspaineet kylmille ren-
kaille voit l쎨yt쌹쌹 t쌹st쌹 k쌹ytt쎨ohjekir-
jasta tai kuljettajan sivun 
keskipilarissa olevasta rengastarrasta.

僅 Kuluneet renkaat ovat turvallisuus-
riski. Vaihda renkaat uusiin, jos ne 
ovat kuluneet ep쌹tasaisesti tai liikaa 
tai ne ovat vahingoittuneet.

ONQ5061055L
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僅 Muista tarkastaa vararenkaan paine. 
Kia suosittelee, ett쌹 tarkastat vara-
py쎨r쌹n aina, kun tarkastat auton mui-
den renkaiden paineita.

HUOMIO
僅 Liian matala paine my쎨s lis쌹쌹 renkai-

den kulumista ja heikent쌹쌹 ajo-omi-
naisuuksia ja 
polttoainetaloudellisuutta. Vannerikot 
ovat my쎨s mahdollisia. Pid쌹 aina 
oikeat rengaspaineet. Jos johonkin 
renkaaseen on usein lis쌹tt쌹v쌹 ilmaa, 
tarkistuta rengas ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

僅 Liiallinen t쌹ytt쌹minen aiheuttaa ajossa 
v쌹rin쌹쌹 ja liiallista renkaan kulutuspin-
nan keskiosan kulumista sek쌹 lis쌹쌹 lii-
kenneonnettomuuksien riski쌹.

僅 Normaalisti l쌹mpim쌹t renkaat ylitt쌹v쌹t 
suositellut rengaspaineet noin 0,3-0,4 
barilla. Kun renkaat ovat l쌹mpim쌹t, 
쌹l쌹 laske rengaspainetta ohjearvon 
mukaiseksi poistamalla niist쌹 ilmaa.

僅 Varmista, ett쌹 kiinnit쌹t t쌹ytt쎨venttii-
lien korkit. Venttiilirunkoon saattaa 
muuten p쌹쌹st쌹 likaa tai kosteutta, 
joka aiheuttaa vuodon. Korvaa kadon-
nut venttiilinhattu uudella mahdolli-
simman pian.

僅 Huomioi aina seuraavat ohjeet:
- Tarkasta rengaspaineet, kun ren-

kaat ovat kylm쌹t. Renkaat ovat kyl-
m쌹t, kun autolla ei ole ajettu
ollenkaan viimeisten kolmen tun-
nin aikana tai sill쌹 on ajettu kor-
keintaan 1,6 km.

- Tarkasta vararenkaan paine aina,
kun tarkastat muiden renkaiden
paineet.

- 쉁l쌹 koskaan ylikuormita autoasi.
쉁l쌹 ylikuormita kattotelinett쌹 (jos
varusteena).

- Vanhat, kuluneet renkaat ovat tur-
vallisuusriski. Vaihda renkaat, jos
ne ovat hyvin kuluneet tai vaurioi-
tuneet.

Renkaiden kiertovaihto

K쌹ytett쌹ess쌹 normaalikokoista vara-
py쎨r쌹쌹

Ilman varapy쎨r쌹쌹

Renkaat, joilla on m쌹쌹r쌹tty py쎨rimis-
suunta

Kulumisen tasoittamiseksi on suositelta-
vaa kiertovaihtaa renkaita 10 000 km:n 
v쌹lein tai aikaisemmin, jos ep쌹tasaista 
kulumista havaitaan.

CBGQ0706

ODEEV098029NR

CBGQ0707A
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VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 

py쎨r쌹n kiertovaihdossa.
僅 쉁l쌹 sekoita miss쌹쌹n tapauksessa kes-

ken쌹쌹n vy쎨- ja ristikudosrenkaita. Se 
voi johtaa auton ep쌹tavallisiin ajo-
ominaisuuksiin sek쌹 onnettomuu-
teen, josta voi aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja tai 
omaisuusvahinkoja.

HUOMAUTUS
Kiertovaihda ep쌹symmetrisesti kuvioidut 
renkaat ainoastaan edest쌹 taakse, 쌹l쌹 
oikealta vasemmalle.

Py쎨r쌹nkulmat ja renkaan 
tasapainotus

Auton renkaat on suunnattu ja tasapai-
notettu tehtaalla niin, ett쌹 auton suori-
tuskyky ja kest쌹vyys on paras 
mahdollinen.
Renkaat t쌹ytyy mahdollisesti tasapainot-
taa uudelleen, jos tunnet t쌹rin쌹쌹 ajaes-
sasi tasaisella tiell쌹.

HUOMIO
V쌹쌹r쌹nlaiset vannepainot voivat vahin-
goittaa auton alumiinivanteita. K쌹yt쌹 
hyv쌹ksyttyj쌹 vannepainoja.

Renkaan vaihtaminen

A: Kulumisilmaisin
Jos rengas on kulunut tasaisesti, kulumi-
silmaisin ilmestyy yhten쌹isen쌹 nauhana 
kulutuspinnan poikki.
T쌹ll쎨in renkaan kulutuspinnasta on j쌹l-
jell쌹 alle 1,6 mm. Vaihda rengas viipy-
m쌹tt쌹.
쉁l쌹 odota, ett쌹 kulumisilmaisin tulee 
n쌹kyviin koko kulutuspinnan alueella, 
vaan vaihda rengas heti.

Tilap쌹isk쌹ytt쎨쎨n tarkoitettu vara-
py쎨r쌹 (jos varusteena)
Pienell쌹 vararenkaalla on lyhyempi k쌹yt-
t쎨ik쌹 kuin normaalikokoisella renkaalla. 
Vaihda se, kun n쌹et kulumisilmaisimen 
palkit renkaan kulutuspinnalla. Pienen 
vararenkaan on oltava samankokoinen 
ja -laatuinen kuin alkuper쌹inen ja se 
tulisi asentaa samalle pienen varapy쎨r쌹n 
vanteelle. Pient쌹 vararengasta ei ole tar-
koitettu asennettavaksi normaalikokoi-
selle vanteelle, eik쌹 pienen varapy쎨r쌹n 
vannetta ole suunniteltu normaalikokoi-
sen renkaan asentamiselle.

OCV071013L
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VAROITUS
Pienent쌹쌹ksesi rengasrikon tai auton 
hallinnan menetyksen aiheuttaman 
onnettomuuden vakavan tai hengenvaa-
rallisen loukkaantumisen riski쌹, toimi 
seuraavasti:
僅 Vaihda renkaat uusiin, jos ne ovat 

kuluneet ep쌹tasaisesti tai liikaa tai ne 
ovat vahingoittuneet. Kuluneet ren-
kaat voivat heikent쌹쌹 jarrutustehoa, 
ohjattavuutta ja pito-ominaisuuksia.

僅 쉁l쌹 aja autollasi liian alhaisilla tai kor-
keilla rengaspaineilla. T쌹m쌹 voi johtaa 
renkaan ep쌹tasaiseen kulumiseen tai 
rengasrikkoon.

僅 Renkaita vaihtaessasi 쌹l쌹 sekoita kes-
ken쌹쌹n vy쎨- ja ristikudosrenkaita. 
Sinun on vaihdettava kaikki renkaat 
(my쎨s vararengas), jos siirryt k쌹ytt쌹-
m쌹쌹n ristikudosrenkaita vy쎨renkaista.

僅 Paras k쌹yt쌹nt쎨 on vaihtaa kaikki nelj쌹 
rengasta samanaikaisesti. Vaihda etu- 
ja takarenkaat aina pareittain, ellei 
kaikkien renkaiden vaihtaminen ole 
mahdollista tai tarpeen.
Yksitt쌹isen renkaan vaihtaminen saat-
taa vaikuttaa ajettavuuteen huomat-
tavasti.

僅 Muun kuin suositellun kokoisen ren-
kaan tai vanteen k쌹ytt쌹minen voi 
aiheuttaa auton ep쌹tavallista k쌹ytt쌹y-
tymist쌹 ja huonoa hallittavuutta, joka 
voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

僅 Vanteet, jotka eiv쌹t t쌹yt쌹 Kian m쌹쌹r쌹-
yksi쌹, eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 kiinnity hyvin 
ja voivat vahingoittaa ajoneuvoa tai 
aiheuttaa ajoneuvon ep쌹tavallista 
k쌹ytt쌹ytymist쌹 ja huonoa hallitta-
vuutta.

僅 Lukkiutumattoman jarruj쌹rjestelm쌹n 
(ABS) toiminta perustuu py쎨rien py쎨-
rint쌹nopeuksien vertailuun. Renkaan 

koko vaikuttaa py쎨r쌹n py쎨rimisno-
peuteen. Kun vaihdat renkaita, kaik-
kien nelj쌹n renkaan on oltava samaa 
kokoa, tyyppi쌹, rakennetta ja kulutus-
pinnan kuviota kuin auton alkuper쌹is-
renkaat. Erikokoisten renkaiden 
k쌹ytt쌹minen voi aiheuttaa ABS- ja 
ESC-j쌹rjestelm쌹n ep쌹s쌹쌹nn쎨llist쌹 toi-
mivuutta.

HUOMIO
Py쎨r쌹nvaihdon j쌹lkeen tarkista ja j쌹lkiki-
rist쌹 py쎨r쌹npultit noin 50 km:n ajon j쌹l-
keen ja tarkista pulttien kireys uudelleen 
1000 km:n ajon j쌹lkeen. Jos ohjauspy쎨r쌹 
ravistaa tai auto t쌹risee ajon aikana, ren-
kaat ovat ep쌹tasapainossa. Renkaat 
pit쌹쌹 tasapainottaa. Jos ongelma ei rat-
kea, ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

HUOMAUTUS
Kun vaihdat renkaita, suosittelemme 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n auton alkuper쌹isrenkaita 
vastaavia renkaita. Auton suorituskyky ja 
ajo-ominaisuudet heikkenev쌹t, jos n쌹in 
ei tehd쌹.
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Vanteen vaihtaminen

Jos vanteet vaihdetaan, varmista, ett쌹 
uudet vanteet ovat l쌹pimitaltaan, levey-
delt쌹쌹n ja keski쎨syvyydelt쌹쌹n samanlai-
set kuin alkuper쌹iset tehdasvanteet.

VAROITUS
V쌹쌹r쌹nkokoisen vanteen k쌹ytt쌹minen 
saattaa lyhent쌹쌹 vanteen ja py쎨r쌹nlaa-
kerin k쌹ytt쎨ik쌹쌹, pident쌹쌹 jarrutusmat-
kaa, huonontaa pys쌹htyvyytt쌹, 
ohjattavuutta, pienent쌹쌹 maavaraa sek쌹 
korin ja renkaan v쌹list쌹 et쌹isyytt쌹 ja vai-
kuttaa nopeus- ja matkamittarin kalib-
rointiin, ajovalojen suuntaukseen ja 
puskurin korkeuteen.

Renkaan pito

Renkaiden pitokyky on tavallista huo-
nompi, kun ne ovat kuluneet, rengas-
paine on liian matala tai tienpinta on 
liukas. Renkaat tulee vaihtaa heti kun 
kulutuspinnan kulumisilmaisimet tule-
vat n쌹kyviin. Hidasta vauhtia, jos tiell쌹 
on vett쌹, lunta tai j쌹쌹t쌹, pienent쌹쌹ksesi 
auton hallinnan menett쌹misen riski쌹.

Renkaan huolto

Suositusten mukainen rengaspaine ja 
asianmukainen py쎨rien suuntaus v쌹hen-
t쌹v쌹t renkaiden kulumista. Jos havaitset 
ep쌹tasaista renkaan kulumista, tarkas-
tuta py쎨r쌹nkulmat ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, varmista 
niiden tasapainotus. T쌹m쌹 parantaa ajo-
mukavuutta ja renkaan kulutuskest쌹-
vyytt쌹. Vanteelta irrotettu rengas tulee 
aina tasapainottaa uudelleen.

Renkaan sivupinnan merkinn쌹t

Renkaan sivupinnan merkinn쌹t osoitta-
vat renkaan ominaisuudet ja sis쌹lt쌹v쌹t 
renkaan sarjanumeron (TIN). Sarjanu-
meroa voidaan k쌹ytt쌹쌹 renkaan tunnis-
tamiseen takaisinkutsukampanjan 
yhteydess쌹.

1. Valmistaja tai tuotemerkki

2. Renkaan kokomerkint쌹
Renkaan sivupinnassa on rengaskoko-
merkint쌹. Tarvitset t쌹t쌹 tietoa, kun valit-
set autoosi uusia renkaita. Merkinn쌹n 
kirjainten ja numeroiden merkitys esite-
t쌹쌹n seuraavassa esimerkiss쌹.
Esimerkki renkaan kokomerkinn쌹st쌹:
(Oman autosi renkaiden kokomerkin-
n쌹n tiedot saattavat poiketa t쌹st쌹 esi-
merkist쌹.)
P235/55R19 108T
235 - Renkaan leveys millimetrein쌹.
55 - Profiilisuhde. Renkaan korkeuden 
osuus prosentteina leveydest쌹.
R - Renkaan rakenteen koodi (vy쎨ren-
gas)
19 - Vanteen halkaisija tuumina.

OCV071010L
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108 - Kantavuusindeksi. Koodi, joka on 
yhteydess쌹 suurimpaan kuormaan, 
jonka rengas kykenee kantamaan.
T - Nopeusluokka. Lis쌹tietoja nopeusluo-
kista annetaan t쌹m쌹n luvun nopeusluo-
kitustaulukossa.

Renkaiden nopeusluokat
Alla oleva taulukko erittelee erilaisia, 
nykyisin k쌹yt쎨ss쌹 olevia henkil쎨autoren-
kaiden nopeusluokkia. Nopeusluokka on 
osa renkaan sivussa olevaa kokomerkin-
t쌹쌹. T쌹m쌹 merkint쌹 viittaa kyseisen ren-
kaan suurimpaan suunniteltuun 
turvalliseen k쌹ytt쎨nopeuteen.

Vanteen kokomerkinn쌹t
My쎨s vanteeseen on merkitty t쌹rkeit쌹 
tietoja, joita tarvitaan, jos vanne joudu-
taan vaihtamaan. Seuraavassa esimer-
kiss쌹 selitet쌹쌹n, mit쌹 vanteen 
kokomerkinn쌹n sis쌹lt쌹m쌹t kirjaimet ja 
numerot merkitsev쌹t.
Esimerkki vanteen kokomerkinn쌹st쌹:
7.5JX19
7.5 - Vanteen leveys (tuumaa)
J - Vanteen muotomerkint쌹.
19 - Vanteen halkaisija tuumina.

3. Renkaan i쌹n tarkastaminen
(TIN = valmistenumero)
Valmistusp쌹iv쌹st쌹 lukien yli 6 vuotta 
vanhat renkaat tulee vaihtaa uusiin. 
Renkaan valmistusajankohta k쌹y ilmi 
renkaan sivussa olevasta DOT-koodista. 
Koodin nelj쌹 viimeist쌹 merkki쌹 ilmaise-
vat renkaan valmistusajankohdan.
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-koodin alkuosa osoittaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja pintakuvion tyy-
pin ja koodin nelj쌹 viimeist쌹 merkki쌹 
ilmaisevat valmistusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi DOT XXXX XXXX 1621 osoit-
taa, ett쌹 rengas on valmistettu viikolla 16 
vuonna 2021.

VAROITUS
Renkaat vanhenevat, vaikka niit쌹 ei k쌹y-
tett쌹isi. Riippumatta j쌹ljell쌹 olevasta 
kulutuspinnasta suosittelemme, ett쌹 
renkaat vaihdetaan 6 vuoden v쌹lein nor-
maalik쌹yt쎨ss쌹. Helteiden aiheuttama 
l쌹mm쎨n nousu tai jatkuva auton kuor-
mittaminen voi kiihdytt쌹쌹 ik쌹쌹ntymist쌹. 
N쌹iden varoitusten noudattamatta j쌹tt쌹-
minen voi aiheuttaa 쌹killisi쌹 rengasrik-
koja, jotka voivat johtaa hallinnan 
menett쌹misiin ja vakaviin onnettomuuk-
siin, joihin voi liitty쌹 vakavia tai hengen-
vaarallisia loukkaantumisia.

4. Renkaan kerrosrakenne ja
materiaali
Kumip쌹쌹llysteisten kudoskerrosten 
m쌹쌹r쌹 renkaassa. Renkaan valmistajan 
t쌹ytyy my쎨s ilmoittaa renkaan materiaa-
lit, kuten ter쌹s, nailon, polyesteri ja muut. 
Kirjain “R“ tarkoittaa vy쎨kudosraken-
netta, kirjain “D“ tarkoittaa diagonaalista 
eli ristikudosrakennetta ja kirjain “B“ risti-
kudosvy쎨rengasta.

Nopeusluokitus Enimm쌹isnopeus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h
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5. Suurin sallittu rengaspaine
T쌹m쌹 luku osoittaa suurimman sallitun 
ilmanpaineen, jolla renkaan saa t쌹ytt쌹쌹. 
쉁l쌹 ylit쌹 suurimpia sallittuja rengaspai-
neita. Katso kohta “Renkaiden tiedot ja 
rengaspainetaulukko“ sivulla 9-8.

6. Suurin kantavuusluokka
T쌹m쌹 luku kertoo suurimman kantavuu-
den kilogrammoina, jonka rengas kyke-
nee kantamaan. K쌹yt쌹 autossa 
ainoastaan sellaisia renkaita, joiden kan-
tavuus vastaa alkuper쌹isten renkaiden 
kantavuutta.

7. Yhdenmukainen renkaan 
laatuluokitus
Laatuluokitukset l쎨ytyv쌹t renkaan 
sivulta (mik쌹li k쌹yt쎨ss쌹).
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

VAROITUS
僅 Renkaan pitoluokitus on m쌹쌹ritetty 

testiss쌹, jossa ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n 
suoraan ajettaessa, eik쌹 koske voima-
kasta kiihdytyst쌹, kaarreajoa, vesiliir-
toa tai muita tilanteita, joissa pito on 
normaalia heikompi.

僅 Renkaan l쌹mp쎨tilaluokitus koskee 
rengasta, jonka rengaspaine on 
ohjearvon mukainen ja jonka enim-
m쌹iskantavuutta ei ole ylitetty. Liialli-
nen nopeus, alhainen rengaspaine tai 
liiallinen kuormaus (yhdess쌹 tai erik-
seen) voivat lis쌹t쌹 renkaiden kuume-
nemista ja aiheuttaa 쌹killisen 
rengasrikon. Saatat menett쌹쌹 auton 
hallinnan ja joutua onnettomuuteen, 

josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

Renkaiden kuluminen
Renkaan kulutuksenkest쌹vyysarvo on 
vertailukelpoinen arvo, joka perustuu 
valvotuissa olosuhteissa suoritettuihin 
kulutuskokeisiin. Esimerkiksi rengas, 
jonka kulutuksenkest쌹vyysarvo on 150, 
kest쌹쌹 testiolosuhteissa kulutusta 1,5 
kertaa paremmin kuin rengas, jonka 
arvo on 100.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen suori-
tuskyky riippuu varsinaisista k쌹ytt쎨olo-
suhteista. Ne saattavat poiketa 
merkitt쌹v쌹sti testimallista ajotottumus-
ten, huoltok쌹yt쌹nt쎨jen, tietyyppien ja 
ilmastojen vaihteluiden seurauksena.
Arvot on merkitty henkil쎨auton renkai-
den sivuun. Autoosi saatavilla olevien 
vakio- tai lis쌹varusterenkaiden arvot 
saattavat poiketa toisistaan.

Traction – pitokyky (AA, A, B ja C)
Pitokykyluokitukset parhaasta heikoim-
paan ovat AA, A, B ja C. Luokitus kuvaa 
testattavilla renkailla varustetun auton 
pys쌹htymiskyky쌹 valvotuissa olosuh-
teissa asfaltti- ja betonip쌹쌹llysteisell쌹 
tiell쌹. C-luokituksen saaneen renkaan 
pitokyky saattaa olla huono.
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L쌹mp쎨tilaluokitus - A, B ja C
L쌹mp쎨tilaluokitukset ovat A (korkein), B 
ja C. Arvo kuvaa renkaan kyky쌹 vastus-
taa l쌹mm쎨n syntymist쌹 ja sen kyky쌹 
poistaa l쌹mp쎨쌹, kun se on testattu val-
votuissa olosuhteissa sis쌹tiloissa.
Jatkuva korkea k쌹ytt쎨l쌹mp쎨tila saattaa 
heikent쌹쌹 rengasmateriaalia ja lyhent쌹쌹 
sen k쌹ytt쎨ik쌹쌹, ja liian suuri l쌹mp쎨-
kuorma saattaa aiheuttaa 쌹killisen ren-
gasrikon. Arvot B ja A kuvaavat 
korkeampaa suorituskykytasoa kuin lain 
vaatimat laboratorion testivanteella.

Matalaprofiiliset renkaat (jos 
varusteena)

Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden 
profiilisuhde on alle 50, on tarkoitettu 
antamaan autolle urheilullinen ulkon쌹k쎨.
Koska matalan profiilisuhteen renkaat 
on optimoitu k쌹sittely- ja jarrutusominai-
suuksia varten, niill쌹 ajaminen voi olla 
ep쌹mukavampaa ja meluisampaa kuin 
tavallisilla renkailla.

HUOMIO
僅 Koska matalan profiilisuhteen ren-

kaan sivupinta on renkaan on taval-
lista matalampi, py쎨r쌹t ja renkaat 
vaurioituvat helpommin. Noudata 
seuraavia ohjeita:
- Kun ajat hiekkatiell쌹 tai maastossa,

aja varovasti, sill쌹 renkaat ja py쎨r쌹t
saattavat vaurioitua. Tarkasta ren-
kaat ja py쎨r쌹t ajon j쌹lkeen.

- Kun ajat kuopan, ajohidasteen, vie-
m쌹riaukon tai katukivetyksen yli,
aja hitaasti, jotta py쎨r쌹t ja renkaat
eiv쌹t vaurioidu.

- Jos renkaaseen kohdistuu isku, tar-
kasta renkaan kunto tai ota
yhteytt쌹 ammattihuoltoon. Suosit-
telemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

- Est쌹쌹ksesi renkaiden vaurioitumi-
sen tarkasta niiden kunto ja paineet
3 000 km:n v쌹lein.

僅 Rengasvauriota ei ole helppo huo-
mata silm쌹m쌹쌹r쌹isesti. Jos v쌹h쌹nkin 
ep쌹ilet, ett쌹 rengas on vaurioitunut, 
vaikka et l쎨yd쌹k쌹쌹n vaurioitunutta 
kohtaa, tarkastuta tai vaihdata ren-
gas, sill쌹 se saattaa vuotaa.

僅 Jos rengas on vaurioitunut ajettaessa 
ep쌹tasaisella tiell쌹 tai maastossa, 
taikka kuopan, viem쌹riaukon tai katu-
kivetyksen yli ajettaessa, takuu ei kata 
vahinkoa.

僅 Voit tarkistaa renkaiden tiedot ren-
kaan sivupinnalta.
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Sulakkeet

Lattasulake

Putkisulake

Maksisulake

BFT

* Vasemmalla: normaali, Oikealla: pala-
nut

* Todellinen sulakerasian tarra saattaa 
olla erilainen.

Irrota akun miinuskaapeli ennen pala-
neen sulakkeen vaihtamista.
Jos s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹t eiv쌹t toimi, tar-
kasta ensin kuljettajan puolen sulake-
rasia.

Korvaa aina palanut sulake samanarvoi-
seen.
Jos t쌹m쌹kin sulake palaa, on kyseess쌹 
s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨. V쌹lt쌹 
kyseisen j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 ja ota 
v쌹litt쎨m쌹sti yhteytt쌹 ammattihuoltoon. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan korvaa sulaketta mill쌹쌹n 

muulla kuin toisella samanarvoisella 
sulakkeella.

僅 Suurempi sulake voi aiheuttaa vahin-
koja ja jopa tulipaloja.

僅 쉁l쌹 koskaan asenna johtoa tai alumii-
nikelaa oikean sulakkeen sijasta – 
edes tilap쌹isasennuksena. Se voi vau-
rioittaa johtosarjaa vakavasti ja 
aiheuttaa tulipalon.

僅 쉁l쌹 tee auton s쌹hk쎨johdotuksiin muu-
toksia tai lis쌹yksi쌹.

HUOMIO
僅 Kun vaihdat palanutta sulaketta tai 

relett쌹 uuteen varmista, ett쌹 uusi 
sulake tai rele kiinnittyy tiukasti kiin-
nikkeisiin. Jos sulake tai rele ei ole 
kunnolla kiinni, seurauksena voi olla 
johtosarjan ja s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n vau-
rioituminen sek쌹 tulipalo.

僅 쉁l쌹 irrota sulakkeita, releit쌹 tai liittimi쌹, 
jotka on kiinnitetty ruuvein tai mutte-
rein. Jos t쌹llaisia sulakkeita, releit쌹 ja 
liittimi쌹 ei kiinnitet쌹 kunnolla, seu-
rauksena voi olla tulipalo. Ota yhteytt쌹 
ammattihuoltoon, jos pulteilla tai mut-
tereilla kiinnitetty sulake tai rele palaa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

OCV071014L

OCV071015L

OCV071017L

OCV071018L
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僅 쉁l쌹 laita sulakkeiden/releiden liittimiin 
mit쌹쌹n muita esineit쌹, kuten ruuvitalt-
toja tai johtoja. Seurauksena voisi olla 
kosketusvika ja j쌹rjestelm쌹n toiminta-
h쌹iri쎨.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹 ruuvitalttaa tai johtoa vain 
sulakkeille ja releille tarkoitettuun lii-
t쌹nt쌹쌹n. Auton sis쌹tilojen s쌹hk쎨j쌹rjes-
telm쌹 ja johdotus saattaa vaurioitua 
tai palaa kytkent쌹h쌹iri쎨n vuoksi.

僅 Jos kytket johtimen suoraan takava-
loon tai vaihdat takavaloon liian 
tehokkaan polttimon tms., sis쌹inen lii-
t쌹nt쌹rasia saattaa palaa.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 ruuvimeisseli쌹 tai 
muuta metalliesinett쌹 sulakkeen pois-
tamiseen, koska se saattaa aiheuttaa 
oikosulun ja vahingoittaa j쌹rjestelm쌹쌹.

HUOMAUTUS
僅 Kun vaihdat sulakkeen, aseta virta-

lukko OFF-asentoon, kytke kaikki s쌹h-
k쎨laitteet pois p쌹쌹lt쌹 ja irrota akun 
miinusnapa (–).

僅 Sulakerasian tarra saattaa poiketa 
varusteena olevista sulakkeista.

僅 Ikkunoiden tummentamiseen liitty-
v쌹t varotoimet
Ikkunoiden tummentaminen (erityi-
sesti metallikalvot) saattaa aiheuttaa 
tiedonsiirtoh쌹iri쎨it쌹 tai heikent쌹쌹 
radiovastaanottoa sek쌹 aiheuttaa toi-
mintah쌹iri쎨it쌹 automaattiseen valoj쌹r-
jestelm쌹쌹n (liialliset sis쌹valaistuksen 
muutokset). K쌹ytetty ratkaisu saattaa 
vaikuttaa my쎨s s쌹hk쎨- ja elektroniik-
kalaitteisiin aiheuttaen h쌹iri쎨it쌹 ja 
vikoja.

Sis쌹paneelin sulakkeen 
vaihtaminen

Toiminta
1. Sammuta moottori ja kaikki muut lait-

teet.
2. Avaa sulakerasian kansi.

3. Ved쌹 ep쌹ilty sulake irti. K쌹yt쌹 varus-
teena olevaa irrotusty쎨kalua (1), joka
sijaitsee moottoritilan p쌹쌹sulake-
rasiassa.

4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen. Mittariston
(tai moottoritilan) sulakerasiassa on
varasulakkeita.

5. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, ett쌹 se asettuu
tiukasti kiinnikkeisiin.

TIEDOTUS
Jos ajovalot, jarruvalot tai p쌹iv쌹ajovalot 
eiv쌹t toimi ja sulakkeet ovat kunnossa, 
ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nilla.

ONQ5H061012

ONQ5EP061058L
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Moottoritilan sulakkeen 
vaihtaminen

Toiminta
1. Sammuta moottori ja kaikki muut lait-

teet.
2. Poista sulakerasian kansi painamalla

kielekett쌹 ja nostamalla kantta.

Kun lattasulake on kytketty irti, poista 
se k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 moottoritilan sulake-
rasiassa olevaa sulakkeiden vaihtami-
seen tarkoitettua kiinnikett쌹. Laita 
poistetun sulakkeen tilalle saman 
kokoinen varasulake.

3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen. K쌹yt쌹 moot-
toritilan sulakerasiassa sijaitsevaa
sulakety쎨kalua sulakkeen poistami-
seen ja kiinnitt쌹miseen.

4. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, ett쌹 se asettuu
tiukasti kiinnikkeisiin. Jos sulaketta ei
ole mahdollista asettaa tiukasti paikal-
leen, ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon.
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteis-
ty쎨kumppanilla.

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian tarkastamisen 
j쌹lkeen kiinnit쌹 sulakerasian kansi kun-
nolla siten, ett쌹 se napsahtaa kuuluvasti 
kiinni. Jos sulakerasiaa ei suljeta kun-
nolla, veden p쌹쌹sy sulakerasiaan voi 
aiheuttaa s쌹hk쎨h쌹iri쎨it쌹.

P쌹쌹sulakkeen (maksisulakkeen) 
vaihtaminen

Toiminta
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun negatiivinen kaapeli.
3. Avaa mutterit yll쌹 olevan kuvan

mukaisesti.
4. Korvaa palanut sulake uudella saman-

arvoisella.
5. Suorita asennus k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjes-

tyksess쌹.

HUOMIO
Tarkista, ett쌹 akun korkki on kunnolla 
kiinni. Jos akun korkki ei ole kunnolla 
kiinni, s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 saattaa vaurioi-
tua, mik쌹li j쌹rjestelm쌹쌹n p쌹쌹see kos-
teutta.

ONQ5061058

ONQ5061059
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HUOMAUTUS
僅 S쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi asian-

mukaisesti, vaikka moottoritilan ja 
matkustamon sulakerasian yksitt쌹iset 
sulakkeet eiv쌹t ole lauenneet. T쌹ss쌹 
tapauksessa ongelman voi aiheuttaa 
(BFT-tyyppisen) p쌹쌹sulakkeen irtoa-
minen. Sulake sijaitsee akun positiivi-
sen (+) navan suojakannen 
sis쌹puolella. Sulakkeen rakenne on 
muita sulakkeita monimutkaisempi, 
joten se kannattaa vaihdattaa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
l쌹himm쌹ll쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleen-
myyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨kumppa-
nilla.

僅 Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon, jos 
maksisulake on palanut. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

Sulake-/relerasian kuvaus
Sulake-/relerasian sis쌹lt쌹 l쎨yd쌹t sulake-
taulukon, josta ilmenee sulakkeen tai 
releen nimi ja koko.

HUOMAUTUS
Kaikki t쌹ss쌹 k쌹ytt쎨oppaassa mainitut 
sulakerasian sulakkeet eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
ole k쌹yt쎨ss쌹 autossasi. Tiedot perustu-
vat oppaan painohetken tilanteeseen. 
Tarkasta oikea sulakkeen paikka sulake-
rasian tarrasta.
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Sulakerasia kuljettajan puolella
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ICU:n liit쌹nt쌹rasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

AMP 25 A AMP (vahvistin)

P/SEAT DRV 30 A Kuljettajan ristisel쌹n tuen kytkin, kuljettajan s쌹hk쎨toimisen istuimen kytkin, inte-
groidun muistij쌹rjestelm쌹n (IMS) ohjausmoduuli

P/WINDOW LH 25 A

Takas쌹hk쎨ikkunan kytkin (LHD), takas쌹hk쎨ikkunan turvatoiminnon yksikk쎨 
(LHD), Kuljettajan s쌹hk쎨toimisen ikkunan puristussuojan moduuli (LHD), mat-
kustajan s쌹hk쎨ikkunan turvatoiminnon yksikk쎨 (RHD), matkustajan s쌹hk쎨ikku-
nan turvatoiminnon yksikk쎨 (RHD)

P/SEAT PASS 30 A Matkustajan s쌹hk쎨s쌹쌹t쎨isen istuimen kytkin

S/HEATER
(FRONT/REAR)

20 A Etuistuimen istuinilmastoinnin ohjausyksikk쎨, etuistuimen l쌹mmityksen 
ohjausyksikk쎨

S/HEATER (REAR) 15 A Takaistuinl쌹mmityksen ohjausmoduuli

P/WINDOW RH 25 A

Takas쌹hk쎨ikkunan kytkin (RHD), takas쌹hk쎨ikkunan turvatoiminnon yksikk쎨 
(RHD), matkustajan s쌹hk쎨ikkunan kytkin (LHD), matkustajan s쌹hk쎨ikkunan 
turvatoiminnon yksikk쎨 (LHD), kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan turvatoiminnon 
yksikk쎨 (RHD)

T/GATE 10 A Takaluukun rele

DR LOCK 20 A Keskimm쌹inen ovien lukituksen/avauksen rele, turvalukituksen rele

MULTI MEDIA 25 A 쉁쌹nentoisto, AV- ja navigoinnin keskusyksikk쎨, ICU:n liit쌹nt쌹rasia (Sulake - 
MULTI MEDAI2)

E-CALL 10 A E-Call-yksikk쎨

MUISTI 10 A
Takaosan ilmastoinnin ohjausyksikk쎨, Kuljettajan/etumatkustajan puoleinen 
s쌹hk쎨k쌹ytt쎨inen ovipeili, Mittaristo, Etuilmastoinnin ohjauspaneeli, Etuilmastoin-
nin ohjausmoduuli, Mittaristo, Kojelauta, Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹

START 10 A Murtoh쌹lyttimen rele, HPCU, IBU

E-SHIFTER 7,5 A SCU, Elektroninen vaihteenvalitsin

MODULE6 10 A Konsolin kytkin, ajotilan valintakytkin

MODULE3 7,5 A Kattokonsoli, monitoimikytkin, jarruvalokytkin

A/BAG1 15 A Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨

WASHER 15 A Monitoimikytkin

MODULE1 10 A

Vahvistin (AMP), RSE vasen kahva / oikea kahva), Integroitu korin ohjausyk-
sikk쎨 (IBU), 쉁쌹nentoisto, AV- ja navigoinnin keskusyksikk쎨, ADAS pys쌹k쎨innin 
ECU, E-Call-yksikk쎨, Etuosan USB-laturin liitin, vasemman kahvan puoli / oikean 
kahvan puoli, Surround View Monitor -yksikk쎨

MODULE9 10 A
ADAS pys쌹k쎨innin ECU, Diagnoosiliitin, Monitoimikytkin, H쌹t쌹vilkut, Sadetun-
nistin, S쌹hk쎨toiminen takaluukku, Integroidun muistij쌹rjestelm쌹n (IMS) ohjaus-
moduuli

IBU1 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

AMP

REAR

MULTI
MEDIA

E-CALL

MEMORY

E-
SHIFTER

MODULE
6

MODULE
3

1

MODULE
1

MODULE
9

IBU
1
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MODULE2 15 A Etuosan langattoman laturin yksikk쎨, Kuljettajan/matkustajan istuimen USB-
laturin liitin

A/BAG IND 7,5 A Mittaristo

MODULE8 7,5 A Etuistuimen istuinilmastoinnin ohjausyksikk쎨, etuistuimen l쌹mmityksen 
ohjausyksikk쎨, 2. rivin istuinl쌹mmitin vasemman/oikean puolen ohjausyksikk쎨

IBU2 10 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

MODULE4 10 A
IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨), Surround View Monitor -yksikk쎨, S쌹hk쎨i-
sesti ohjattu jousitus, Nelivetoj쌹rjestelm쌹, Takakulmatutka vas/oik, Kojelaudan 
kytkin, Etukamera, Ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨

A/CON 7,5 A
Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, ilmastoinnin kytkin (etu/taka), Moottoritilan lii-
t쌹nt쌹rasia (PTC-l쌹mmittimen #2 rele, puhaltimen rele), elektroninen ilmastoin-
nin kompressori

A/BAG2 10 A Turvatyynyj쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨

CLUSTER 7,5 A Mittaristo

MODULE5 10 A

E-Call-yksikk쎨, Audio/video- ja navigointij쌹rjestelm쌹n p쌹쌹yksikk쎨, Diagnoosilii-
tin, Etuilmastoinnin ohjauspaneeli, Ajovalo vas/oik, Etuilmastoinnin ohjausmo-
duuli, Kojelaudan kytkin, Elektrokromaattinen sis쌹peili, 1.istuintuuletuksen 
ohjausmoduuli, 1. Istuinl쌹mmityksen ohjausmoduuli, 2. Istuinl쌹mmitys vas/oik 
puolen ohjausmoduuli

MODULE7 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

BRAKE SWITCH 10 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨), jarruvalojen kytkin

MDPS 7,5 A
MDPS-yksikk쎨 (s쌹hk쎨inen ohjaustehostin)
* MDPS (moottoritoiminen ohjaustehostin) on sama kuin EPS (s쌹hk쎨inen 

ohjaustehostin).

SUNROOF1 20 A Panoraama-kattoikkunan yksikk쎨 (lasi)

SUNROOF2 20 A Panoraama-kattoikkunan yksikk쎨 (aurinkosuoja)

ECS 15 A S쌹hk쎨isesti ohjatun jousituksen yksikk쎨

HEATED MIRROR 10 A L쌹mmitetty ovipeili

IG3 1 10 A Mittaristo, integroitu laturiyksikk쎨, etuilmastoinnin ohjausmoduuli, takailmas-
toinnin ohjausmoduuli, Audio/video/- ja navigointij쌹rjestelm쌹n p쌹쌹yksikk쎨

IG3 2 10 A S쌹hk쎨inen vesipumppu

IG3 3 10 A Akunhallintaj쌹rjestelm쌹

IG3 4 10 A Vaihto ohjausyksik쎨ll쌹, Hybridij쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨

S/ LASINNOSTIN
SAFETY RH

25 A
LHD: Matkustajan s쌹hk쎨toimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli
RHD: Kuljettajan s쌹hk쎨toimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli

S/ LASINNOSTIN
SAFETY LH

25 A
LHD: Kuljettajan s쌹hk쎨toimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli
RHD: Matkustajan s쌹hk쎨toimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MODULE
2

IND

MODULE
8

IBU
2

MODULE
4

A/C

2

CLUSTER

MODULE
5

MODULE
7

BRAKE
SWITCH

MDPS

2

1

2

3

4
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Moottoritilan sulakerasia
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Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MULTI 
FUSE C/FAN 80 A J쌹쌹hdytyspuhaltimen moottori

FUSE
PTC HEATER 50 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (PTC-l쌹mmittimen #1 rele)

B+2 50 A ICU:n liit쌹nt쌹rasia (mittariston moduuli)

MULTI 
FUSE

MDPS 1 100 A
MDPS-yksikk쎨 (s쌹hk쎨inen ohjaustehostin)
* MDPS (moottoritoiminen ohjaustehostin) on sama kuin EPS (s쌹hk쎨i-

nen ohjaustehostin).

REAR HEATED 40 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (takaosan l쌹mmityksen rele)

FUSE

POWER TAIL-
GATE 40 A S쌹hk쎨toimisen takaluukun yksikk쎨

E-SHIFTER1 30 A SCU

TRAILER1 50 A Per쌹vaunumoduuli

MULTI 
FUSE B+3 60 A ICU:n liit쌹nt쌹rasia (mittariston moduuli)

FUSE
TRAILER2 20 A Per쌹vaunumoduuli

FUEL PUMP 20 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (polttoainepumpun rele)

MULTI 
FUSE BLOWER 40 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (puhaltimen rele)

FUSE

B+4 50 A ICU:n liit쌹nt쌹rasia (Sulake - AMP, LDC, S/HEATER FRT, P/WINDOW 
RH, S/FOLD RL)

B+1 60 A
ICU:n liit쌹nt쌹rasia (Pitk쌹aikaisen kuormituksen kytkimen rele, Sulake - 
T/GATE, DR LOCK, S/HEATER RR, START, MODULE9, IBU2, A/BAG2, 
BRAKE SWITCH)

4WD 20 A 4WD (neliveto) ECU (moottorin ohjausyksikk쎨)

AMS 10 A Akun anturi

E-SHIFTER2 10 A SCU, Elektroninen vaihteenvalitsin

MULTI 
FUSE

IEB2 60 A Integroitu s쌹hk쎨inen jarrutuksen yksikk쎨

IEB3 40 A Integroitu s쌹hk쎨inen jarrutuksen yksikk쎨

CVVD 50 A CVVD-toimilaite

PTC
HEATER

2

1

E-
SHIFTER
1

1

3

2

FUEL
PUMP

4

1

AMS

E-
SHIFTER
2

2

IEB

3

IEB

CVVD
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PCB-yksikk쎨

FUSE

IEB1 60 A Integroitu s쌹hk쎨inen jarrutuksen yksikk쎨

FUEL LID 10 A Polttoaineluukku (PHEV)

ECU4 10 A ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)

IG3 20 A Sytytys 3

CHARGER 15 A Laturiyksikk쎨 (PHEV)

OPCU 20 A 싋ljypumpun ohjausyksikk쎨

BATTERY C/
FAN 15 A Akun j쌹쌹hdytyspuhallin

HPCU1 10 A Hybridij쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨

EWP2 10 A Akun s쌹hk쎨inen vesipumppu (PHEV)

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
koko Suojattu virtapiiri

IG2 30 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (k쌹ynnistysrele), PCB (Piirilevy) liit쌹nt쌹rasia (IG2-rele)

IG1 30 A PCB (Piirilevy) liit쌹nt쌹rasia (IG1-rele, ACC-rele)

FRT WIPER2 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

SENSOR1 20 A Sytytyspuola #1/#2/#3/#4

ECU2 15 A ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)/PCM (voimansiirron ohjausyksikk쎨)

SENSOR5 15 A Moottoritilan liit쌹nt쌹rasia (polttoainepumpun rele)

SENSOR3 10 A ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)/PCM (voimansiirron ohjausyksikk쎨)

SENSOR2 15 A Happianturi (yl쎨s/alas)

FRT WIPER1 30 A Tuulilasin pyyhkij쌹n moottori

RR WIPER 15 A Takalasinpyyhkimen rele, takalasin pyyhinmoottori

HORN 15 A 쉁쌹nimerkin rele

TCU2 15 A TCM (vaihteiston ohjausyksikk쎨)

SENSOR4 10 A
A/Con -rele, j쌹쌹hdytyspuhaltimen moottori
Muuttuvan imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, tyhjennysventtiili, 쎨ljyn ohjaus-
venttiili (imu/pako)

AFS 10 A 쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

1

IEB

E4

CHARGER

OPCU

BATTERY
C/FAN

1

HPCU

2

EWP

IG2

IG1

2

S1

E2

S5

S3

S2

1

T2

S4

AFS
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Rele
Katso reletyypit seuraavasta taulukosta.

FCA 10 A Etut쎨rm쌹yksen estoj쌹rjestelm쌹n tutka

MDPS 2 10 A
MDPS-yksikk쎨 (moottoritoiminen ohjaustehostin)
* MDPS (moottoritoiminen ohjaustehostin) on sama kuin EPS (s쌹hk쎨inen ohjauste-

hostin).

ECU 3 10 A ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)

ACC 20 A ICU-liit쌹nt쌹rasia (lis쌹laiteteho)

IEB 4 10 A Integroitu s쌹hk쎨inen jarrutuksen yksikk쎨

BMS 10 A Akunhallintaj쌹rjestelm쌹

EWP 1 10 A Moottorin s쌹hk쎨inen vesipumppu

EWP 2 10 A Akun s쌹hk쎨inen vesipumppu (PHEV)

OBC 10 A Integroidun laturin yksikk쎨

SENSOR7 7,5 A Suutin #1/#2/#3/#4, IBU (Integroitu korin ohjausyksikk쎨), ECM (moottorin 
ohjausyksikk쎨)

ECU1 20 A ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)/PCM (voimansiirron ohjausyksikk쎨)

POWER OUT-
LET2 20 A Pistorasia edess쌹

POWER OUT-
LET1 20 A Tavaratilan pistorasia

TCU1 15 A Voimansiirron ohjausyksikk쎨 (PCM)

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
koko Suojattu virtapiiri

1
2

E3

4

IEB

BATTERY
MANAGEMENT

1

EWP

2

EWP

S7

E1

POWER
OUTLET

2

POWER
OUTLET

1

T1

Releen nimi Symboli TYYPPI

Polttoainepumpun rele MICRO

PTC-l쌹mmittimen rele MICRO

Puhaltimen rele MICRO

Takaosan l쌹mmityksen rele MINI

Polttoaineluukun rele (PHEV) MICRO

IG3-rele MICRO

Laturin lukitusrele (PHEV) MICRO

Laturin lukituksen avausrele 
(PHEV) MICRO

Akun j쌹쌹hdytyspuhaltimen 
rele (HEV) MICRO

FUEL
PUMP

PTC
HEATER

BATTERY
C/FAN
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Moottoritilan sulakerasia (akun navan suojus)
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Polttimot

Polttimojen vaihtamiseen liitty-
v쌹t varotoimet

Sammuta moottori turvallisessa pai-
kassa, kytke seisontajarru ja irrota akun 
miinusnapa (-). Noudata polttimojen 
tehoa koskevia ohjearvoja.

S쌹hk쎨verkon viasta johtuva lam-
pun osan toimintah쌹iri쎨
Ajovalo, takavalo ja sumuvalo saattaa 
sytty쌹, kun ajovalokytkin k쌹쌹nnet쌹쌹n 
ON-asentoon, ja j쌹쌹d쌹 syttym쌹tt쌹, kun 
takavalo- tai sumuvalokytkin k쌹쌹nne-
t쌹쌹n ON-asentoon. T쌹m쌹 voi johtua s쌹h-
k쎨verkon viasta tai s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨st쌹. Jos ongelmia ilmenee, 
huollata j쌹rjestelm쌹 ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

S쌹hk쎨isen ohjausj쌹rjestelm쌹n 
stabilisoinnista johtuva lampun 
osan toimintah쌹iri쎨
Normaalisti toimiva lamppu saattaa 
v쌹lill쌹 vilkkua. T쌹m쌹 hetkellinen vika joh-
tuu auton s쌹hk쎨isen ohjausj쌹rjestelm쌹n 
stabilisoinnista. Jos lamppu pian palaa 
normaalisti, ei autoa tarvitse huoltaa.
Huollata auto kuitenkin ammattihuol-
lossa, jos lamppu sammuu vilkkumisen 
j쌹lkeen tai jos vilkkuminen jatkuu. Suo-
sittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹ll쌹 tai huollon 
yhteisty쎨kumppanilla.

VAROITUS
僅 Ennen kuin ryhdyt valoihin liittyviin 

toimiin, kytke seisontajarru kunnolla, 
varmista, ett쌹 virtalukko on k쌹쌹n-
netty LOCK-asentoon ja sammuta ajo-
valot est쌹쌹ksesi auton liikkumisen ja 
v쌹ltty쌹ksesi palovammoilta ja s쌹h-
k쎨iskuilta.

僅 Varmista, ett쌹 vaihdat palaneen poltti-
mon samantehoiseen uuteen. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla 
merkitt쌹vi쌹 johdotuksen vaurioita ja 
mahdollisesti tulipalo.

HUOMIO
僅 Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon, ellet 

osaa suorittaa huoltoty쎨t쌹 tai jos 
sinulla ei ole tarvittavia polttimoita tai 
ty쎨kaluja. Suosittelemme k쌹ynti쌹 val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.

僅 Polttimojen vaihtaminen on usein vai-
keaa, koska autosta t쌹ytyy ensin irrot-
taa muita osia. T쌹m쌹 koskee 
erityisesti tilannetta, jossa ajovaloum-
pio on irrotettava, jotta polttimoihin 
p쌹쌹st쌹쌹n k쌹siksi. Ajovaloumpion irrot-
taminen/asentaminen v쌹쌹rin saattaa 
vahingoittaa autoa.

僅 Jos polttimoita vaihdettaessa k쌹yte-
t쌹쌹n ep쌹aitoja osia tai heikkolaatuisia 
polttimoita, se saattaa aiheuttaa 
sulakkeiden palamista, toimintah쌹iri-
쎨it쌹 ja muita johdinvaurioita.

僅 쉁l쌹 asenna autoon ylim쌹쌹r쌹isi쌹 valoja 
tai LED-valoja. Ylim쌹쌹r쌹isten valojen 
asentaminen saattaa aiheuttaa valo-
jen toimintah쌹iri쎨it쌹 ja vilkkumista. 
Lis쌹ksi sulakerasia ja johdotukset 
saattavat vaurioitua.
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HUOMAUTUS
僅 Jos polttimo tai valoumpion liitin pois-

tetaan toiminnassa olevasta s쌹hk쎨ll쌹 
toimivasta lappusta, sulakerasian 
elektroniikka saattaa tunnistaa sen 
toimintah쌹iri쎨ksi. Siksi sulakerasiaan 
saattaa tallentua lampun toimintah쌹i-
ri쎨historian DTC-vikakoodi.

僅 On normaalia, ett쌹 toimiva lamppu 
vilkkuu hetkellisesti. T쌹m쌹 johtuu 
auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n stabilisaatio-
toiminnosta, joten lamppu syttyy nor-
maalisti hetkellisen vilkkumisen 
j쌹lkeen, jos autossa ei ole vikaa.
Jos lampun vilkkuminen jatkuu useita 
kertoja tai se sammuu kokonaan, on 
auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹ss쌹 vikaa. Tar-
kistuta auto t쌹ss쌹 tapauksessa v쌹litt쎨-
m쌹sti ammattihuollossa. Suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

僅 Anna ammattihuollon s쌹쌹t쌹쌹 ajovalo-
jen kohdistus t쎨rm쌹yksen tai ajova-
loumpion asennuksen j쌹lkeen. Suosit-
telemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huollon yhteisty쎨-
kumppanilla.

僅 Ajo- ja takavalojen lasin sis쌹puoli saat-
taa n쌹ytt쌹쌹 olevan huurussa, kun 
autolla on ajettu kovassa vesisateessa 
tai kun se on pesty. T쌹m쌹 ilmi쎨 johtuu 
valoumpion sis쌹puolen ja ulkoilman 
v쌹lisest쌹 l쌹mp쎨tilaerosta. T쌹m쌹 on 
samantyyppinen ilmi쎨 kuin matkusta-
mon ikkunoiden huurtuminen sadea-
jon aikana eik쌹 merkitse ajoneuvon 
ongelmaa. Tarkastuta auto ammatti-
huollossa, jos vett쌹 p쌹쌹see vuota-
maan valoumpion johtosarjan liitok-
siin. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai 
huollon yhteisty쎨kumppanilla.

HUOMAUTUS
Toispuolisen liikenteen toiminto 
(Euroopassa)
L쌹hivalojen valokuvio on ep쌹symmetri-
nen. Jos ajat maassa, jossa on eripuoli-
nen liikenne kuin kotimaassasi, t쌹m쌹 
ep쌹symmetrinen osa h쌹ik쌹isee vastaan-
tulevien autojen kuljettajia. H쌹ik쌹isyn 
est쌹miseen ECE-m쌹쌹r쌹ykset esitt쌹v쌹t 
monia erilaisia ratkaisuja (esim. auto-
maattinen vaihtoj쌹rjestelm쌹, tarra-arkit, 
alassuuntaus). T쌹m쌹n auton ajovalot on 
suunniteltu siten, ett쌹 ne eiv쌹t h쌹ik쌹ise 
vastaantulevien autojen kuljettajia. Siten 
ajovaloja ei ole tarpeen muunnella ajet-
taessa maassa, jossa on eripuolinen lii-
kenne kuin kotimaassasi.

Polttimon sijainti (edess쌹)

Ajovalo – tyyppi A

Ajovalo – tyyppi B
ONQ5061085L

ONQ5061028L
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Etusumuvalo – tyyppi A

Etusumuvalo – tyyppi B

1 Ajovalo (l쌹hivalo) (LED-tyyppinen)
2 Ajovalo (l쌹hi-/kaukovalo) (LED-tyyppi-

nen)
3 Etusuuntavilkku (LED-tyyppinen)
4 Etusuuntavilkun polttimo (polttimo-

tyyppinen)
5 P쌹iv쌹ajovalo/seisontavalo (LED-tyyp-

pinen)
6 Etusumuvalo (LED-tyyppinen)

Polttimon sijainti (takana)

Takavaloumpio - tyyppi A

Takavaloumpio - tyyppi B

Takasumuvalo - tyyppi A

Takasumuvalo - tyyppi B

1 Jarruvalo (LED-tyyppinen)
2 Jarruvalo (polttimotyyppinen)

ONQ5061095L

ONQ5EP061095L

ONQ5EP041404L

ONQ5E041449L

ONQ5E061094L

ONQ5E041315L

10

ONQ5EP041403L
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3 Takasuuntavilkun polttimo (LED-tyyp-
pinen)

4 Takasuuntavilkku (polttimotyyppinen)
5 Takavalo (LED-tyyppinen)
6 Lis쌹jarruvalo (LED-tyyppinen)
7 Rekisterikilven valo (polttimotyyppi-

nen)
8 Peruutusvalo (LED-tyyppinen)
9 Takasumuvalo (polttimotyyppinen)
10 Takasumuvalo (polttimotyyppinen)

Polttimon sijainti (sivulla)

1 Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)

Polttimoiden vaihtaminen (LED-
tyyppinen)

Jos LED-valo ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuoltoliikkeess쌹. Suosittelemme 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 
tai huollon yhteisty쎨kumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa erikseen, 
sill쌹 kyseess쌹 on integroitu yksikk쎨. LED-
lamppu on vaihdettava koko yksik쎨n 
kanssa.
LED-lampun saa tarkistaa tai korjata 
vain ammattitaitoinen teknikko, sill쌹 ty쎨 
saattaa vaurioittaa valoihin liittyvi쌹 
muita osia.

Etusuuntavilkun polttimon vaih-
taminen (polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota negatiivinen napa akusta.
2. Poista lampun kanta umpiosta k쌹쌹n-

t쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes
kannan kielekkeet ovat umpion urien
kohdilla.

3. Poista lamppu kannasta painamalla ja
k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kun-
nes lampun kielekkeet ovat kohdak-
kain kannan urien kanssa. Ved쌹
polttimo irti kannasta.

4. Asenna uusi lamppu kantaan k쌹쌹nt쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹, kunnes se lukittuu paikoil-
leen.

5. Asenna kanta umpioon kohdistamalla
kielekkeet umpion uriin. Paina kanta
umpioon ja k쌹쌹nn쌹 sit쌹 my쎨t쌹p쌹i-
v쌹쌹n.

6. Kytke miinusnapa akusta.

Takasuuntavilkun polttimon, jar-
ruvalon polttimon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

ONQ5061030

ONQ5061029

ONQ5061032
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Toiminta
1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit risti-

p쌹쌹ruuvitaltalla.
4. Irrota takavaloumpio auton korista.
5. Irrota takaosan valoumpion liitin.
6. Poista lampun kanta umpiosta k쌹쌹n-

t쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes
kannan kielekkeet ovat umpion urien
kohdilla.

1) Jarruvalon polttimo
2) Takasuuntavalon polttimo

7. Poista polttimo kannasta painamalla
ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kun-
nes lampun kielekkeet ovat kohdak-
kain kannan urien kanssa. Ved쌹
polttimo irti kannasta.

8. Asenna uusi polttimo kantaan k쌹쌹nt쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹, kunnes se lukittuu paikoil-
leen.

9. Asenna kanta umpioon kohdistamalla
kielekkeet umpion uriin. Paina kanta
umpioon ja k쌹쌹nn쌹 sit쌹 my쎨t쌹p쌹i-
v쌹쌹n.

10.Asenna takavaloumpio auton koriin.
11.Asenna huoltokansi.

Takasumuvalon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Sammuta auto ja irrota miinusnapa

akun liittimest쌹.
2. Irrota puskuri.
3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit risti-

p쌹쌹ruuvitaltalla.
4. Irrota takasumuvalon liitin.
5. Poista lampun kanta umpiosta k쌹쌹n-

t쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes
kannan kielekkeet ovat umpion urien
kohdilla.

6. Asenna uusi polttimo kantaan k쌹쌹nt쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹, kunnes se lukittuu paikoil-
leen.

7. Asenna valoumpio irrotukseen n쌹h-
den k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

Rekisterikilven valon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

ONQ5061033L

ONQ5E051106L

ONQ5061038
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Toiminta
1. Sammuta auto ja irrota miinusnapa 

akun liittimest쌹.
2. Irrota valokotelo varovasti ruuvimeis-

selill쌹.
3. Poista polttimo suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
4. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
5. Asenna valoumpio.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa linssi쌹, 
linssin kiinnikkeit쌹 tai muovikoteloita.

Kartanlukuvalon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota sis쌹valokotelon lasi varovasti 

talttap쌹isell쌹 ruuvimeisselill쌹.
2. Poista polttimo suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
3. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokote-

lon loviin ja paina lasi paikalleen.

VAROITUS
Ennen kuin alat k쌹sitell쌹 sis쌹valoja, var-
mista palovammojen ja s쌹hk쎨iskujen 
ehk쌹isemiseksi, ett쌹 valot on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 OFF-painikkeella.

Matkustamon valon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota sis쌹valokotelon lasi varovasti 

talttap쌹isell쌹 ruuvimeisselill쌹.
2. Poista polttimo suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
3. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokote-

lon loviin ja paina lasi paikalleen.

VAROITUS
Ennen kuin alat k쌹sitell쌹 sis쌹valoja, var-
mista palovammojen ja s쌹hk쎨iskujen 
ehk쌹isemiseksi, ett쌹 valot on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 OFF-painikkeella.

Ehostuspeilin valon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota sis쌹valokotelon lasi varovasti 

talttap쌹isell쌹 ruuvimeisselill쌹.
2. Poista polttimo suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
3. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokote-

lon loviin ja paina lasi paikalleen.

ONQ5061039

ONQ5061043

ONQ5061041
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VAROITUS
Ennen kuin alat k쌹sitell쌹 sis쌹valoja, var-
mista palovammojen ja s쌹hk쎨iskujen 
ehk쌹isemiseksi, ett쌹 valot on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 OFF-painikkeella.

Hansikaslokeron valon vaihtami-
nen (polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota valokotelo varovasti litte쌹p쌹i-

sell쌹 ruuvimeisselill쌹.
2. Irrota valokotelon kansi.
3. Poista lamppu suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
4. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
5. Asenna kansi valokoteloon.
6. Asenna valoumpio sis쌹osaan.

VAROITUS
Ennen kuin alat k쌹sitell쌹 sis쌹valoja, var-
mista palovammojen ja s쌹hk쎨iskujen 
ehk쌹isemiseksi, ett쌹 valot on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 OFF-painikkeella.

Tavaratilan valon vaihtaminen 
(polttimotyyppinen)

Toiminta
1. Irrota sis쌹valokotelon lasi varovasti 

talttap쌹isell쌹 ruuvimeisselill쌹.
2. Poista polttimo suoraan vet쌹m쌹ll쌹.
3. Kiinnit쌹 uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokote-

lon loviin ja paina lasi paikalleen.

VAROITUS
Ennen kuin alat k쌹sitell쌹 sis쌹valoja, var-
mista palovammojen ja s쌹hk쎨iskujen 
ehk쌹isemiseksi, ett쌹 valot on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 OFF-painikkeella.

ONQ5061042_2

ONQ5EP061045L
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Ajovalojen ja etusumuvalon suun-
tauksen s쌹쌹t쌹minen (Eurooppa)
Ajovalojen suuntaus

Tyyppi A

Tyyppi B

Toiminta
僅 Varmista, ett쌹 rengaspaineet ovat 

ohjearvojen mukaiset ja ett쌹 autossa 
ei ole ylim쌹쌹r쌹ist쌹 kuormaa (kuljet-
taja, varapy쎨r쌹 ja ty쎨kalut saavat 
j쌹쌹d쌹 autoon).

僅 Pys쌹k쎨i auto tasaiselle alustalle.
僅 Piirr쌹 kankaalle pystyviivat (jotka kulke-

vat pystysuuntaisesti ajovalonheittimen 
keskiosan kohdalta) ja vaakaviivat 
(jotka kulkevat vaakasuuntaisesti ajova-
lonheittimen keskiosan kohdalta)

僅 Kun ajovalopolttimot toimivat nor-
maalisti ja akun varaustila on riitt쌹v쌹, 
s쌹쌹d쌹 ajovalojen suuntaus niin, ett쌹 
valokiilan kirkkain piste on viivojen 
leikkauspisteen kohdalla.

僅 S쌹쌹t쌹쌹ksesi l쌹hivaloa vasemmalle tai 
oikealle, k쌹쌹nn쌹 ruuvitalttaa (1) my쎨t쌹- 
tai vastap쌹iv쌹쌹n. S쌹쌹t쌹쌹ksesi l쌹hivaloa 
yl쎨s- tai alasp쌹in, k쌹쌹nn쌹 ruuvitalttaa 
(2) my쎨t쌹- tai vastap쌹iv쌹쌹n.

Etusumuvalojen suuntaus
Tyyppi A

Tyyppi B

Etusumuvalon polttimoa voidaan suun-
nata samalla tavalla kuin ajovalojen polt-
timoa. Suuntaa etusumuvalopolttimot, 
kun etusumuvalot ja akku ovat normaa-
litilassa.

Toiminta
僅 K쌹쌹nn쌹 ruuvitalttaa my쎨t쌹- tai vasta-

p쌹iv쌹쌹n s쌹쌹t쌹쌹ksesi sumuvaloa yl쎨s 
tai alas.

ONQ5EP061115L

ONQ5EP061116L

ONQ5EP061096L

ONQ5EP061118L

ONQ5EP061117L

ONQ5EP061119L
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Suuntauspiste

* A: Sein쌹

Auton tila

Ajovalo (LED-tyyppinen) Etusumuvalo (LED-tyyppinen) (jos varus-
teena)

Korkeus maanpin-
nasta

Valojen v쌹linen et쌹i-
syys Korkeus maanpin-

nasta
Valojen v쌹linen et쌹i-

syys
L쌹hi-/kaukovalot L쌹hi-/kaukovalot

H1 H2 W1 W2 H3 W3

kuljettaja ei ole 
autossa
[mm (in)]

Tyyppi A
754,1
(29,7)

689,1
(27,1)

1 456
(57,3)

1 558
(61,3)

412,5
(16,2)

1 380
(54,3)

Tyyppi B
761,1
(30,0)

704,1
(27,2)

1 540
(60,6)

1 540
(60,6)

405,1
(15,9)

1 475
(58,1)

kuljettaja autossa
[mm (in)]

Tyyppi A
744,1
(29,3)

679,1
(26,3)

1 456
(57,3)

1 558
(61,3)

402,5
(15,8)

1 380
(54,3)

Tyyppi B
751,1
(29,6)

694,1
(27,3)

1 540
(60,6)

1 540
(60,6)

395,1
(15,6)

1 475
(58,1)

ONQ5061086L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 59  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Huolto

608

Polttimot

L쌹hivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus)
Perustuu 10 m:n sein쌹쌹n

僅 A: Auton keskilinja
僅 B: Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 C: Oikean ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 D: Ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva vaakaviiva
僅 E: Maanpinta
僅 F: Valon rajapinta

Toiminta
1. Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun l쌹hivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee s쌹쌹t쌹쌹 vasta vaakasuun-

tauksen (horizontal) j쌹lkeen.
4. Jos k쌹yt쎨ss쌹 olevassa valojen suuntauslaitteessa on s쌹쌹dett쌹viss쌹 0-asento, k쌹yt쌹 

sit쌹.

OCV071055L
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L쌹hivalot (oikeanpuoleinen ohjaus)
Perustuu 10 m:n sein쌹쌹n

僅 A: Auton keskilinja
僅 B: Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 C: Oikean ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 D: Ajovalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva vaakaviiva
僅 E: Maanpinta
僅 F: Valon rajapinta

Toiminta
1. Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun l쌹hivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee s쌹쌹t쌹쌹 vasta vaakasuun-

tauksen (horizontal) j쌹lkeen.
4. Jos k쌹yt쎨ss쌹 olevassa valojen suuntauslaitteessa on s쌹쌹dett쌹viss쌹 0-asento, k쌹yt쌹 

sit쌹.

OCV071056L
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Etusumuvalo
Perustuu 10 m:n sein쌹쌹n

僅 A: Auton keskilinja
僅 B: Vasemman sumuvalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 C: Oikean sumuvalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva pystyviiva
僅 D: Sumuvalopolttimon keskikohdan l쌹pi kulkeva vaakaviiva
僅 E: Maanpinta
僅 F: Valon rajapinta
僅 G: Yl쌹raja

Toiminta
1. Sytyt쌹 etusumuvalo niin, ett쌹 kuljettaja ei ole autossa.
2. Valon rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

ONQ5041296L
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Auton hoitaminen

Korin hoito

Korin yleisvaroitukset
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillotusai-
neita k쌹ytet쌹쌹n, on t쌹rke쌹쌹 noudattaa 
niiss쌹 annettuja ohjeita. Lue kaikki 
n쌹iss쌹 ohjeissa esiintyv쌹t varoitukset.

HUOMAUTUS
Jos pys쌹k쎨it auton esimerkiksi l쌹helle 
ter쌹ksist쌹 liikennemerkki쌹, muoviset 
osat (puskuri, spoileri, valot, ulkopeilit 
jne.) voivat vaurioitua heijastuvan aurin-
gonvalon vuoksi. Jotta muoviosat eiv쌹t 
vaurioidu, pys쌹k쎨i auto et쌹쌹lle heijasta-
vista kohteista tai k쌹yt쌹 peitett쌹. 
(Autosta riippuen ulkoiset osat kuten 
spoilerit voivat olla erilaisia.)

Maalipinnan hoito

Peseminen
Auton maalipinnan suojaamiseksi ruos-
tumiselta ja ik쌹쌹ntymiselt쌹 pese auto 
huolellisesti v쌹hint쌹쌹n kerran kuukau-
dessa haalealla tai viile쌹ll쌹 vedell쌹.
Jos k쌹yt쌹t autoa maastoajoon, sinun 
tulisi pest쌹 se jokaisen maastomatkan 
j쌹lkeen. Kiinnit쌹 erityist쌹 huomiota 
suola- ja likakertymien sek쌹 muiden vie-
raiden aineiden puhdistamiseen. Var-
mista, ett쌹 ovien alareunojen ja 
kynnysten tyhjennyskanavat ovat puh-
taat ja avoimet. Hy쎨nteiset, terva, mahla, 
lintujen j쌹t쎨kset, teollisuussaasteet ja 
vastaavat ep쌹puhtaudet voivat vahin-
goittaa auton maalipintaa, jos niit쌹 ei 
poisteta v쌹litt쎨m쌹sti.

Edes huolellinen pesu puhtaalla vedell쌹 
ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 poista kaikkia n쌹it쌹 ep쌹-
puhtauksia. Mietoa, maalipinnalle sopi-
vaa pesuliuosta voidaan k쌹ytt쌹쌹. Pesun 
j쌹lkeen huuhtele auto huolellisesti haa-
lealla tai viile쌹ll쌹 vedell쌹. 쉁l쌹 anna 
pesuaineen kuivua maalipinnalle.

VAROITUS
Auton pesemisen j쌹lkeen kokeile jarruja 
hiljaa ajaen n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niiden toimintaan. Jos jarrut 
eiv쌹t toimi normaalisti, kuivaa jarrut aja-
malla hitaasti eteenp쌹in ja painamalla 
samalla kevyesti jarrupoljinta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vahvaa saippualiuosta, 

kemiallisia puhdistusaineita tai kuu-
maa vett쌹, 쌹l쌹k쌹 pese autoa suorassa 
auringonpaisteessa tai kun kori on 
l쌹mmin.

僅 Ole varovainen pestess쌹si auton 
sivuikkunoita. Vett쌹 saattaa p쌹쌹st쌹 
matkustamoon, erityisesti painepesu-
ria k쌹ytett쌹ess쌹.

僅 Est쌹쌹ksesi muoviosien ja polttimoiden 
vahingoittumisen, 쌹l쌹 puhdista niit쌹 
kemiallisilla liuottimilla tai vahvoilla 
pesuaineilla.
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Painepesurin k쌹ytt쎨

僅 Pid쌹 painepesuri riitt쌹v쌹n kaukana 
autosta.
Liian l쌹helt쌹 tai liian kovalla paineella 
suihkutettu vesi voi vaurioittaa osia ja 
niihin voi p쌹쌹st쌹 vett쌹.

僅 쉁l쌹 kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niit쌹 
ymp쌹r쎨iv쌹lle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintah쌹iri쎨it쌹.

僅 쉁l쌹 vie vesisuutinta liian l쌹helle (kumi-
sia tai muovisia) luukkuja ja liittimi쌹, 
koska korkeapainesuihku voi vaurioit-
taa niit쌹.

HUOMIO
僅 Moottoritilan peseminen vedell쌹, 

kuten paineistetulla vesisuihkulla, 
saattaa aiheuttaa moottoritilassa 
sijaitsevien s쌹hk쎨piirien vioittumisia.

僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita 
nesteit쌹 kosketuksiin auton sis쌹ll쌹 ole-
vien s쌹hk쎨isten/elektronisten kompo-
nenttien kanssa est쌹쌹ksesi vahingot.

HUOMAUTUS
Ulkopintojen vaurioiden korjaaminen
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 autopesuloita, joissa on py쎨-

riv쌹t harjat, sill쌹 ne saattavat vaurioit-
taa autosi maalipintaa. H쎨yrypesuri, 
joka pesee auton pinnan korkeassa 
l쌹mp쎨tilassa, saattaa aiheuttaa 쎨ljyn 
kiinnittymist쌹 ja j쌹tt쌹쌹 tahroja, joita on 
vaikea poistaa.

僅 K쌹yt쌹 auton pesemiseen pehme쌹쌹 lii-
naa (esim. mikrokuituliinaa tai sient쌹) 
ja kuivaa mikrokuituliinalla. Kun peset 
autoa k쌹sin, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 pesuainetta, 
joka sis쌹lt쌹쌹 viimeistelyvahaa. Jos 
auton pinta on eritt쌹in likainen (hiek-
kaa, kuraa, p쎨ly쌹, vierasaineita tms.), 
puhdista pinta vedell쌹 ennen auton 
pesemist쌹.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei en쌹쌹 pisaroidu 
maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaa-
mista. K쌹yt쌹 hyv쌹laatuista nestem쌹ist쌹 
tai kiinte쌹쌹 vahaa ja noudata sen valmis-
tajan ohjeita. Vahaa kaikki metallisomis-
teet suojataksesi ne ja s쌹ilytt쌹쌹ksesi 
niiden hohdon.
싋ljyn, tervan tai vastaavan aineen pois-
taminen tahranpoistoaineella poistaa 
my쎨s vahan maalipinnalta. Muista 
vahata n쌹m쌹 kohdat uudelleen, jos muu 
osa autosta ei tarvitse en쌹쌹 vahausta. 
쉁l쌹 levit쌹 vahaa kohokuvioituihin maa-
laamattomiin osiin, se saattaa tahria 
osat.

HUOMIO
僅 P쎨lyn tai lian pyyhkiminen korilta kui-

valla pyyhkeell쌹 naarmuttaa maalipin-
taa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 ter쌹svillaa, hankaavia puh-
distusaineita tai vahvoja, em쌹ksisi쌹 
pesuaineita tai sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita 
kromipintaisiin tai eloksoituihin alumii-
niosiin. Niiden pinta saattaa vaurioitua 
ja pinnan v쌹ri saattaa muuttua.

ONQ5051042L
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Maalipinnan korjausmaalaus
Maalipinnan syv쌹t naarmut ja kiveniske-
m쌹t tulee korjata v쌹litt쎨m쌹sti. Paljastu-
nut metalli ruostuu nopeasti ja saattaa 
aiheuttaa merkitt쌹vi쌹 korjauskustannuk-
sia.

HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja vaatii 
metalliosan korjausta tai vaihtoa, var-
mista, ett쌹 korikorjaamo huolehtii kor-
jauksen tai uuden osan korroosiokest쌹-
vyydest쌹.

Kiilt쌹vien metalliosien hoito
僅 Tiepiki ja hy쎨nteiset voidaan poistaa 

tervanpoistoaineella, ei kaapimella tai 
muulla ter쌹v쌹ll쌹 esineell쌹.

僅 Suojaa metalliosat levitt쌹m쌹ll쌹 niille 
vahaa tai krominsuoja-ainetta ja kiil-
lottamalla ne kiilt쌹v쌹ksi.

僅 Talviaikana tai rannikkoalueilla kiilt쌹-
v쌹t metalliosat voidaan suojata pak-
summalla vahan tai suoja-aineen 
kerroksella. Tarpeen vaatiessa levit쌹 
osiin sy쎨vytt쌹m쌹t쎨nt쌹 suojarasvaa tai 
muuta suoja-ainetta.

Alustan hoito
Alustaan voi ker쌹쌹nty쌹 sy쎨vytt쌹vi쌹 
materiaaleja, kuten tiesuolaa ja p쎨lyn 
sitomisaineita. Jos n쌹it쌹 materiaaleja ei 
poisteta, alustan osiin, kuten polttoaine-
linjoihin, runkoon, pohjapeltiin ja pako-
kaasuj쌹rjestelm쌹쌹n, voi muodostua 
nopeasti ruostetta, vaikka ne olisi suo-
jattu ruosteenestoaineella.
Huuhtele auton alusta ja lokasuojat huo-
lellisesti haalealla tai viile쌹ll쌹 vedell쌹 ker-
ran kuukaudessa sek쌹 maastoajon ja 
talven j쌹lkeen. Kiinnit쌹 n쌹ihin kohtiin eri-
tyist쌹 huomiota, koska kaiken mudan ja 

lian n쌹keminen on vaikeaa. Pelkk쌹 kura-
kerroksen kasteleminen ilman sen pois-
tamista on haitallista. Ovien 
alareunoissa, kynnyksiss쌹 ja runkopal-
keissa on tyhjennyskanavat, jotka tulee 
pit쌹쌹 auki. N쌹ihin ker쌹쌹ntynyt vesi voi 
aiheuttaa ruostumista.

VAROITUS
Auton pesemisen j쌹lkeen kokeile jarruja 
hiljaa ajaen n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niiden toimintaan. Jos jarrut 
eiv쌹t toimi normaalisti, kuivaa jarrut aja-
malla hitaasti eteenp쌹in ja painamalla 
samalla kevyesti jarrupoljinta.

Alumiinivanteiden hoito
Alumiinivanteet on viimeistelty l쌹pin쌹ky-
v쌹ll쌹 suojakerroksella.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n hankaavaa puhdis-

tusainetta, kiillotusainetta, liuosta tai 
ter쌹sharjaa alumiinivanteisiin. Ne 
saattavat naarmuttaa tai vahingoittaa 
viimeistely쌹.

僅 Pese vanne, kun se on j쌹쌹htynyt.
僅 K쌹yt쌹 ainoastaan mietoa saip-

pualiuosta tai neutraalia puhdistusai-
netta ja huuhtele huolellisesti vedell쌹. 
Muista pest쌹 vanteet my쎨s suolatuilla 
teill쌹 ajon j쌹lkeen. T쌹m쌹 est쌹쌹 korroo-
sion muodostumista.

僅 V쌹lt쌹 vanteiden pesemist쌹 autopesu-
loiden korkeanopeuksisilla harjoilla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n em쌹st쌹 tai happoa 
sis쌹lt쌹v쌹쌹 puhdistusainetta. Se saat-
taa vahingoittaa ja sy쎨vytt쌹쌹 alumiini-
vanteiden kirkasta 
suojalakkakerrosta.

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 65  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Huolto

668

Auton hoitaminen

Korroosiosuojaus

Auton suojaaminen korroosiolta
K쌹ytt쌹m쌹mme kehittyneet suunnittelu- 
ja valmistustekniikat mahdollistavat erit-
t쌹in korkealaatuisten ja korroosionkest쌹-
vien autojen valmistamisen. Se ei 
kuitenkaan aina riit쌹. Jotta auton korroo-
siosuojaus s쌹ilyy mahdollisimman pit-
k쌹쌹n, auton omistajan tulee huolehtia 
osaltaan auton suojaamisesta.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Seuraavat ovat auton korroosion ylei-
simm쌹t aiheuttajat:
僅 Tiesuola, lika ja kosteus, joiden anne-

taan ker쌹쌹nty쌹 auton alle.
僅 Kivien, soran, kulumisen tai pienten 

naarmujen ja kolhujen aiheuttama 
maalipinnan ja sen suojakerroksen 
irtoaminen, jolloin suojaamaton 
metalli altistuu korroosiolle.

Korroosiota kiihdytt쌹v쌹t alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altistuu jat-
kuvasti sy쎨vytt쌹ville aineille, korroo-
siosuojaus on erityisen t쌹rke쌹쌹. 
Tiesuolat, p쎨lyn sidonta-aineet, merelli-
nen ilmasto ja teollisuussaasteet ovat 
kiihtyneen korroosion yleisi쌹 aiheuttajia.

Kosteus lis쌹쌹 korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, 
jossa sen muodostuminen on todenn쌹-
k쎨isemp쌹쌹. Korroosion muodostumista 
kiihdytt쌹쌹 esimerkiksi korkea ilmankos-
teus erityisesti, jos l쌹mp쎨tila on juuri j쌹쌹-
tymisrajan yl쌹puolella. T쌹llaisissa 
olosuhteissa sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita auton 
pinnalla sitoo kosteus, joka haihtuu 
hitaasti. Muta on erityisen sy쎨vytt쌹v쌹쌹, 
koska se kuivuu hitaasti ja pit쌹쌹 kosteu-
den kosketuksissa auton kanssa. Vaikka 

muta n쌹ytt쌹isi kuivalta, se saattaa olla 
sis쌹lt쌹 kosteaa helpottaen ruosteen 
muodostumista. Korkeat l쌹mp쎨tilat saat-
tavat my쎨s kiihdytt쌹쌹 korroosion muo-
dostumista osissa, joissa ilmanvaihto on 
heikkoa, jolloin kosteus ei p쌹쌹se katoa-
maan.
N쌹iden syiden johdosta on hyvin t쌹rke쌹쌹 
pit쌹쌹 auto puhtaana mudasta ja muista 
vieraista aineista. T쌹m쌹 ei koske ainoas-
taan auton n쌹kyvi쌹 pintoja, vaan my쎨s 
alustaa.

Korroosion est쌹minen
Voit auttaa est쌹m쌹쌹n korroosion muo-
dostumista noudattamalla seuraavia 
ohjeita:

Pid쌹 auto puhtaana
Paras tapa est쌹쌹 ruosteen muodostu-
mista on pit쌹쌹 auto puhtaana sy쎨vytt쌹-
vist쌹 aineista. Huomion kiinnitt쌹minen 
auton alustaan on erityisen t쌹rke쌹쌹.
僅 Kiinnit쌹 erityist쌹 huolta korroosiosuo-

jaukseen, jos asut alueella, jossa on 
korroosiolle altistava ilmasto, kuten 
alueella, jossa k쌹ytet쌹쌹n tiesuolaa, 
rannikkoalueella tai alueella, jonka 
ilmanlaatu on huono ilmansaasteiden 
takia. Talvella huuhtele auton alusta 
v쌹hint쌹쌹n kerran kuukaudessa, ja 
muista puhdistaa se huolellisesti talvi-
kauden p쌹쌹tytty쌹.

僅 Pestess쌹si auton alustaa kiinnit쌹 eri-
tyist쌹 huomiota lokasuojien sis쌹osiin 
ja muihin piilossa oleviin kohtiin. Suo-
rita ty쎨 huolellisesti: ker쌹쌹ntyneen 
mudan kostuttaminen ilman sen pois-
tamista ainoastaan kiihdytt쌹쌹 korroo-
sion muodostumista. Korkeapaineinen 
vesisuihku ja -h쎨yry ovat eritt쌹in 
tehokkaita ker쌹쌹ntyneen mudan ja 
sy쎨vytt쌹vien aineiden poistamiseen.
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僅 Kun puhdistat alempia ovipaneeleja, 
kynnyksi쌹 ja alustapalkkeja, muista, 
ett쌹 tyhjennyskanavat on pidett쌹v쌹 
avoinna, jotta kosteus p쌹쌹see poistu-
maan, eik쌹 j쌹쌹 kiihdytt쌹m쌹쌹n korroo-
sion muodostumista.

Pid쌹 talli kuivana
쉁l쌹 pys쌹k쎨i autoasi kosteaan, huonosti 
ilmastoituun talliin. T쌹m쌹 on suotuisa 
ymp쌹rist쎨 ruostumiselle. T쌹m쌹 p쌹tee 
erityisesti, jos peset auton tallissa tai ajat 
sen talliin, kun talli on viel쌹 kostea, lumi-
nen, j쌹inen tai mutainen. My쎨s l쌹mmi-
tetty talli voi kiihdytt쌹쌹 ruostumista, ellei 
se ole hyvin ilmastoitu.

Pid쌹 maalipinnat ja metalliosat 
hyv쌹ss쌹 kunnossa
Maalipinnan naarmut ja kolhut tulee pai-
kata korjausmaalilla mahdollisimman 
pian, jotta estett쌹isiin ruosteen muodos-
tuminen. Jos paljas metalli on n쌹kyvill쌹, 
on suositeltua k쌹쌹nty쌹 ammattikorikor-
jaamon puoleen.
Lintujen j쌹t쎨kset: Linnunj쌹t쎨kset ovat 
hyvin sy쎨vytt쌹vi쌹 ja voivat vahingoittaa 
maalipintaa muutamassa tunnissa. 
Poista lintujen j쌹t쎨kset mahdollisimman 
nopeasti.

Huolehdi my쎨s sis쌹tilojen puh-
taudesta
Kosteutta voi ker쌹쌹nty쌹 lattiamattojen 
alle lattiaan, jolloin ruostumisriski lis쌹쌹n-
tyy. Tarkasta mattojen alle s쌹쌹nn쎨llisesti 
varmistaaksesi, ett쌹 lattia on kuiva. Ole 
hyvin huolellinen kuljettaessasi lannoit-
teita, puhdistusaineita tai kemikaaleja 
autossa.

N쌹it쌹 tulee s쌹ilytt쌹쌹 asianmukaisissa s쌹i-
li쎨iss쌹. Mahdolliset vuodot tulee puhdis-
taa, huuhdella puhtaalla vedell쌹 ja 
kuivata huolellisesti.

Sis쌹tilojen hoitaminen

Verhoiluun liittyv쌹t huomautuk-
set
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyymit, 
kosmetiikka쎨ljyt, aurinkovoiteet, k쌹sien 
puhdistusaineet ja ilmanraikasteet p쌹쌹se 
kosketuksiin matkustamon osien kanssa, 
sill쌹 ne saattavat aiheuttaa vahinkoa ja 
v쌹rien haalenemista. Jos niit쌹 l쌹ikkyy 
matkustamon osiin, pyyhi ne pois v쌹lit-
t쎨m쌹sti. K쌹yt쌹 tarvittaessa vinyylin puh-
distusainetta. Tutustu ensin 
k쌹ytt쎨ohjeisiin.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita 

nesteit쌹 kosketuksiin auton sis쌹ll쌹 ole-
vien s쌹hk쎨isten/elektronisten kompo-
nenttien kanssa est쌹쌹ksesi vahingot.

僅 Kun puhdistat verhoilun nahkaosia 
(ohjauspy쎨r쌹, istuimet jne.), k쌹yt쌹 
neutraaleja puhdistusaineita tai puh-
distusaineita joiden alkoholipitoisuus 
on matala. Jos k쌹yt쌹t alkoholipitoisuu-
deltaan korkeaa liuosta tai hapanta/
em쌹ksist쌹 pesuainetta, nahan v쌹ri 
saattaa haalistua tai sen pinta saattaa 
repeyty쌹.
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Nahkaistuimista huolehtiminen 
(jos varusteena)
僅 Imuroi istuimet s쌹쌹nn쎨llisesti p쎨lyst쌹 

ja hiekasta. Se est쌹쌹 nahan hankautu-
misen tai vaurioitumisen ja pit쌹쌹 sen 
paremmassa kunnossa.

僅 Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuinp쌹쌹lli-
set usein kuivalla tai pehme쌹ll쌹 lii-
nalla.

僅 Riitt쌹v쌹 nahansuoja-aineen k쌹ytt쎨 voi 
est쌹쌹 pinnan kulumista ja auttaa s쌹i-
lytt쌹m쌹쌹n v쌹rin. Lue k쌹ytt쎨ohjeet ja 
pyyd쌹 asiantuntijalta neuvoa, jos k쌹y-
t쌹t p쌹쌹llyste- tai suoja-ainetta.

僅 Kirkkaan v쌹rinen nahka (beige, vaa-
lean beige) tahriintuu helposti. Puh-
dista istuimet usein.

僅 V쌹lt쌹 niiden pyyhkimist쌹 m쌹r쌹ll쌹 lii-
nalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan hal-
keilua.

Nahkaistuinten puhdistaminen 
(jos varusteena)
僅 Irrota kaikki lika v쌹litt쎨m쌹sti. Katso 

alta ohjeet erilaisten likatyyppien pois-
tamisesta.

僅 Kosmetiikkavalmisteet (aurinkovoide, 
meikkivoide jne.)
- Levit쌹 puhdistusainetta liinalle ja 

pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaalla 
ja poista vesi kuivalla liinalla.

僅 Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
- Levit쌹 pieni m쌹쌹r쌹 neutraalia puh-

distusainetta ja pyyhi kunnes lika ei 
levi쌹.

僅 싋ljy
- Poista 쎨ljy v쌹litt쎨m쌹sti imev쌹ll쌹 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

僅 Purukumi
- Koveta purukumi j쌹쌹ll쌹 ja poista se 

osa kerrallaan.

Puhdista kankaiset istuinp쌹쌹lli-
set varovasti (jos varusteena)
Puhdista kangasistuimet s쌹쌹nn쎨llisesti 
p쎨lynimurilla kankaan ominaisuudet 
huomioiden. Jos istuimissa on runsaasti 
esim. juomatahroja, k쌹yt쌹 sopivaa sis쌹ti-
lojen puhdistusainetta. Jotta istuinp쌹쌹lli-
set eiv쌹t vaurioidu, pyyhi ne kevyell쌹 
otteella ja laajoilla liikkeill쌹. K쌹yt쌹 peh-
me쌹쌹 sient쌹 tai mikrokuituliinaa.
Vaatteiden tarranauhat tai ter쌹v쌹t esi-
neet saattavat tarttua istuimiin ja naar-
muttaa niiden pintaa. Katso, ett쌹 t쌹llaiset 
esineet eiv쌹t hankaa istuimia.

Sis쌹verhouksen ja sis쌹somistei-
den puhdistaminen

Vinyyli
Poista p쎨ly ja irtonainen lika vinyylilt쌹 
harjalla tai p쎨lynimurilla. Puhdista vinyy-
lipinnat vinyylin puhdistusaineella.

Kangas
Poista p쎨ly ja irtonainen lika kankaalta 
harjalla tai p쎨lynimurilla. Puhdista ver-
houksen tai mattojen puhdistamiseen 
suositellulla, miedolla pesuliuoksella. 
Poista tuoreet tahrat v쌹litt쎨m쌹sti kan-
kaan tahranpoistoaineella. Jos tuoreita 
tahroja ei heti huomata, kankaaseen 
saattaa j쌹쌹d쌹 tahra tai sen v쌹ri voi muut-
tua. Lis쌹ksi sen paloturvallisuusominai-
suudet saattavat heikenty쌹, jos 
materiaalia ei hoideta oikein.
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HUOMIO
Kangasverhoiluun saattaa tulla kos-
meettisia vaurioita ja kankaan palosuo-
jaominaisuudet saattavat heikenty쌹, jos 
se puhdistetaan ohjeiden vastaisesti tai 
sen puhdistamiseen k쌹ytet쌹쌹n muita 
kuin ohjeissa m쌹쌹ritettyj쌹 puhdistusai-
neita.

Lantio-/olkavy쎨n puhdistaminen
Puhdista vy쎨 miedolla puhdistusaineella, 
joka on suositeltu verhouksen ja matto-
jen puhdistukseen. Noudata puhdistus-
aineen ohjeita. 쉁l쌹 valkaise tai v쌹rj쌹쌹 
vy쎨t쌹, sill쌹 kudos saattaa heikenty쌹.

Ikkunoiden puhdistaminen sis쌹-
puolelta
Jos ikkunoiden n쌹kyvyys on heikko 
(esim. 쎨ljy-, rasva- tai vahakerroksen 
johdosta), tulee niiden sis쌹pinnat puh-
distaa ikkunanpesuaineella. Noudata 
ikkunanpesuaineen s쌹ili쎨ss쌹 esitettyj쌹 
ohjeita.

HUOMIO
쉁l쌹 raappaa tai naarmuta takalasin sis쌹-
puolta. T쌹m쌹 voi vahingoittaa takalasin 
l쌹mmittimen vastuslankoja.

P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 
(jos varusteena)

Autosi p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹lle on 
my쎨nnetty m쌹쌹r쌹aikainen takuu. 
Tutustu auton takuu- ja huoltokirjassa 
esitettyihin takuuehtoihin.
P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 t쌹ytt쌹쌹 
kaikki p쌹쌹st쎨ihin liittyv쌹t m쌹쌹r쌹ykset.
P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelmi쌹 on kolmea 
eri tyyppi쌹.
1. Kampikammion p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹r-

jestelm쌹
2. Haihtumiskaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹r-

jestelm쌹
3. Pakokaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjes-

telm쌹
Varmista p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelmien 
virheet쎨n toiminta, huollattamalla autosi 
ammattihuoltoliikkeess쌹 t쌹st쌹 k쌹sikir-
jasta l쎨ytyv쌹n huolto-ohjelman mukai-
sesti. Suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 tai huol-
lon yhteisty쎨kumppanilla.
Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin 
liittyv쌹쌹 testausta koskevat huomau-
tukset (kun auto on varustettu ajon-
vakautusj쌹rjestelm쌹ll쌹 (ESC))
僅 Poista ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 

k쌹yt쎨st쌹 painamalla ajonvakautus-
j쌹rjestelm쌹n OFF-painiketta, jotta 
dynamometriajon aikana ei esiin-
tyisi k쌹yntih쌹iri쎨it쌹.

僅 Kun dynamometritesti on suori-
tettu, kytke ESC-j쌹rjestelm쌹 takai-
sin toimintaan painamalla ESC-
kytkint쌹 uudelleen.
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1. Kampikammion p쌹쌹st쎨jen
hallintaj쌹rjestelm쌹
Kampikammiossa on tarkoituksen 
mukainen ilmanvaihtoj쌹rjestelm쌹, joka 
est쌹쌹 huohotuskaasujen vapautumisen 
ilmaan kampikammiosta. T쌹m쌹 j쌹rjes-
telm쌹 v쌹litt쌹쌹 raikasta, suodatettua 
ilmaa kampikammioon ilman imuput-
ken kautta. Kampikammion sis쌹ll쌹 raikas 
ilma sekoittuu palamattoman polttoai-
neen aiheuttamien kaasujen kanssa, 
jonka j쌹lkeen se kulkee PCV-venttiilin 
l쌹pi induktioj쌹rjestelm쌹쌹n.

2. Haihtumiskaasup쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹
Haihtumiskaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjes-
telm쌹 on suunniteltu est쌹m쌹쌹n polttoai-
nekaasujen karkaaminen ilmakeh쌹쌹n.

S쌹ili쎨
Polttoaines쌹ili쎨n polttoaineh쎨yryt ker쌹-
t쌹쌹n talteen ja varastoidaan integroituun 
s쌹ili쎨쎨n. Kun moottori on k쌹ynniss쌹, s쌹i-
li쎨쎨n ker쌹tyt polttoaineh쎨yryt siirtyv쌹t 
hiilivetys쌹ili쎨쎨n sit쌹 ohjaavan solenoidi-
venttiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili
Moottorin ohjausyksikk쎨 (ECM) ohjaa 
t쌹t쌹 venttiili쌹, kun moottorin j쌹쌹hdytys-
nesteen l쌹mp쎨tila on alhainen jouto-
k쌹ynnin aikana. PCSV-venttiili sulkeutuu 
siten, ett쌹 haihtunutta polttoainetta ei 
kulkeudu moottoriin. Kun moottori on 
l쌹mmennyt normaalissa ajossa, PCSV-
venttiili avautuu, jolloin polttoaineh쎨yryt 
kulkeutuvat j쌹lleen moottoriin.

3. Pakokaasup쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹
Pakokaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 
on hyvin tehokas j쌹rjestelm쌹, joka ohjaa 
pakokaasup쌹쌹st쎨j쌹 yll쌹pit쌹en samalla 
auton hyv쌹쌹 suorituskyky쌹.

Varoitus moottorin pako-
kaasuista (hiilimonoksidi)
僅 Hiilimonoksidia voi esiinty쌹 muiden 

pakokaasujen joukossa. Tarkastuta ja 
korjauta auto siksi v쌹litt쎨m쌹sti, jos 
haistat pakokaasuja matkustamossa. 
Jos ep쌹ilet, ett쌹 pakokaasuja kulkeu-
tuu matkustamoon, aja ainoastaan 
ikkunoiden ollessa kokonaan auki. Vie 
autosi tarkastettavaksi ja korjattavaksi 
v쌹litt쎨m쌹sti.

僅 K쌹ynnist쌹 moottori auton ollessa 
ahtaassa tai suljetussa tilassa (kuten 
autotallissa) vasta, kun olet valmis siir-
t쌹m쌹쌹n auton ulos.

僅 Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n ulkona pidem-
m쌹ksi aikaa moottori k쌹ynniss쌹, 
s쌹쌹d쌹 ilmanvaihto (tarvittaessa) 
puhaltamaan ulkoilmaa matkusta-
moon.

僅 쉁l쌹 koskaan oleile pys쌹htyneen tai 
pys쌹k쎨idyn auton vieress쌹, kun moot-
tori on k쌹ynniss쌹.

僅 Jos moottori sammuu eik쌹 k쌹ynnisty, 
liian suuri m쌹쌹r쌹 ep쌹onnistuneita 
k쌹ynnistysyrityksi쌹 saattaa vahingoit-
taa p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹쌹.

VAROITUS
Pakokaasu sis쌹lt쌹쌹 h쌹k쌹쌹 (hiilimonok-
sidi, CO). Vaikka se on n쌹kym쌹t쎨nt쌹 ja 
hajutonta, se on vaarallista ja jopa tap-
pavaa sis쌹쌹nhengitett쌹ess쌹. Noudata 
t쌹m쌹n sivun ohjeita v쌹ltty쌹ksesi h쌹k쌹-
myrkytyksilt쌹.
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Katalysaattoriin liittyvi쌹 
k쌹ytt쎨varoituksia
Autossasi on p쌹쌹st쎨j쌹 hallitseva kata-
lysaattori.
T쌹m쌹n seurauksena seuraavia varotoi-
menpiteit쌹 on noudatettava:
僅 Varmista, ett쌹 lis쌹쌹t autoon vain polt-

toainetta, joka on m쌹쌹ritelty kohdassa 
“Polttoainevaatimukset“ sivulla 2-2.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 autoa, jos merkkej쌹 mootto-
rin toimintah쌹iri쎨st쌹 ilmenee (esim. 
ep쌹t쌹ydellist쌹 palamista tai suori-
tuskyvyn heikkenemist쌹).

僅 쉁l쌹 v쌹쌹rink쌹yt쌹 moottoria. V쌹쌹rin-
k쌹ytt쎨쌹 on mm. auton liikuttaminen 
virta pois p쌹쌹lt쌹 ja m쌹kien laskeminen 
vaihde kytkettyn쌹, kun virta on pois 
p쌹쌹lt쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria korkeilla kier-
rosnopeuksilla pitki쌹 jaksoja (yli 5 
minuuttia).

僅 쉁l쌹 muuta mit쌹쌹n moottorin tai p쌹쌹s-
t쎨j쌹rjestelm쌹n osaa tai puutu niiden 
toimintaan. Kaikki tarkastukset ja s쌹쌹-
d쎨t on suoritettava ammattihuollossa. 
Suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
KIA-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huollossa.

僅 V쌹lt쌹 ajamista polttoaines쌹ili쎨n 
ollessa l쌹hes tyhj쌹. Polttoaines쌹ili쎨n 
ajaminen loppuun aiheuttaa ep쌹t쌹y-
dellist쌹 palamista vahingoittaen kata-
lysaattoria.

Varoituksien noudattamatta j쌹tt쌹minen 
voi aiheuttaa vahinkoa katalysaattorille 
ja autolle. Lis쌹ksi n쌹m쌹 toimenpiteet voi-
vat mit쌹t쎨id쌹 takuun voimassaolon.

VAROITUS
僅 Pakoputkiston kuumat osat saattavat 

sytytt쌹쌹 auton alla olevat palavat 
materiaalit ja aiheuttaa tulipalon. 쉁l쌹 
pys쌹k쎨i alustalle, jolla on kuivia lehti쌹, 
paperia, ruohoa, kasveja tms.

僅 Pakokaasu- ja katalysaattorij쌹rjestel-
m쌹t toimivat hyvin kuumina mootto-
rin k쌹ydess쌹 ja jonkun aikaa 
moottorin sammuttamisen j쌹lkeen. 
Pysy kaukana pakokaasu- ja kata-
lysaattorij쌹rjestelmist쌹. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla 
palovammoja.
쉁l쌹 poista pakokaasuj쌹rjestelm쌹n 
ymp쌹rill쌹 olevaa j쌹쌹hdytysvaippaa, 
쌹l쌹 tiivist쌹 ajoneuvon alustaa 쌹l쌹k쌹 
pinnoita ajoneuvoa itse korroosion 
varalta. Tulipalovaara!

Bensiinihiukkassuodatin (mik쌹li 
varusteena)
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) poistaa 
pienhiukkaset pakokaasusta. Toisin kuin 
vaihdettava ilmansuodatin, bensiinihiuk-
kassuodatinj쌹rjestelm쌹 polttaa ja poistaa 
automaattisesti ker쌹쌹ntyneet hiukkaset 
ajon aikana.
Jos autolla ajetaan toistuvasti lyhyit쌹 tai 
pitki쌹 matkoja hitaalla ajonopeudella, 
bensiinihiukkassuodatinj쌹rjestelm쌹n 
tekem쌹 kertyneiden hiukkasten auto-
maattinen poisto saattaa j쌹쌹d쌹 teke-
m쌹tt쌹. Jos hiukkasia kertyy tietty m쌹쌹r쌹, 
bensiinihiukkassuodattimen varoitusvalo 
( ) syttyy. Jotta bensiinihiukkassuo-
datinj쌹rjestelm쌹 otetaan uudelleen k쌹yt-
t쎨쎨n, autolla tulee ajaa v쌹hint쌹쌹n 
80 km/h nopeutta yli 30 minuutin ajan. 
Varmista seuraavat olosuhteet: turvalli-
set ajo-olosuhteet, vaihteisto v쌹hint쌹쌹n 
3. vaihteella ja moottorin k쌹yntinopeus 
1 500–4 000 r/min. Kun autolla ajetaan 
v쌹hint쌹쌹n 80 km/h nopeutta suositeltu 
aika, bensiinihiukkassuodatinj쌹rjestelm쌹 
kytkeytyy takaisin p쌹쌹lle ja sammuttaa 
bensiinihiukkassuodattimen varoitusva-
lon.
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Jos bensiinihiukkassuodattimen varoi-
tusvalo j쌹쌹 palamaan tai varoitusviesti 
”check exhaust system” (tarkista pako-
j쌹rjestelm쌹) tulee n쌹ytt쎨쎨n vaikka 
autolla on ajettu suositeltua nopeutta 
suositeltu aika, k쌹y ammattihuollossa ja 
tarkistuta bensiinihiukkassuodatinj쌹rjes-
telm쌹. Jos autolla ajetaan pitk쌹쌹n bensii-
nihiukkassuodattimen varoitusvalon 
palaessa, bensiinihiukkassuodatinj쌹rjes-
telm쌹 saattaa vaurioitua ja polttoaineta-
loudellisuus saattaa k쌹rsi쌹.

Siirtyminen pakotettuun mootto-
rin aktivointitilaan
Jos moottorin on oltava k쌹ynniss쌹 auton 
ollessa pys쌹ytettyn쌹 p쌹쌹st쎨mittausta tai 
huoltoa varten, kytke moottorin pako-
tettu k쌹ynti seuraavan menettelyn 
mukaisesti.
1. Siirr쌹 vaihteenvalitsin P-asentoon, kun 

auto on pys쌹hdyksiss쌹. Kytke seison-
tajarru. Tee sitten toimenpiteet (1)–(5).
Alla olevat toimenpiteet (1)–(5) on 
suoritettava 60 sekunnissa. Jos n쌹in ei 
tehd쌹, prosessi nollataan ja se on aloi-
tettava uudelleen vaiheesta (1).
1) Kytke virtalukko ON-asentoon. Jos 

autossa on 쌹lyavain, paina MOOT-
TORIN START/STOP-painiketta 
kahdesti painamatta jarrupoljinta.

2) Siirr쌹 vaihteenvalitsin P-asentoon ja 
paina kaasupoljinta kahdesti.

3) Siirr쌹 vaihteenvalitsin N-asentoon 
ja paina kaasupoljinta kahdesti.

4) Siirr쌹 vaihteenvalitsin P-asentoon ja 
paina kaasupoljinta kahdesti.

5) Pid쌹 jarrupoljinta painettuna, k쌹yn-
nist쌹 moottori ja anna moottorin 
k쌹yd쌹 tasaista joutok쌹ynti쌹. Moot-
tori k쌹y joutok쌹ynti쌹 ja moottori 
k쌹y pakotetussa tilassa, vaikka 
vaihdeasentoa vaihdettaisiin

2. Mittariston (READY)-merkkivalo vilk-
kuu, kun auto on pakotetun moottorin 
aktivoinnin tilassa. Tarkista, ett쌹 
(READY)-merkkivalo vilkkuu varmis-
taaksesi, ett쌹 pakotettuun moottorin 
aktivoinnin tilaan on varmasti siirrytty.
(READY)-merkkivalo vilkkuu, kunnes 
pakotettu moottorin aktivointitila 
peruutetaan. Kun tila peruutetaan, 
(READY)-merkkivalon vilkkuminen 
lakkaa.

3. Moottorin pakotettu k쌹ynti keskeyte-
t쌹쌹n sammuttamalla moottori.
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Mitat

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot
Mitat

Moottori

Ominaisuus mm

Kokonaispituus 4515 (177,8)

Kokonaisleveys 1 865 (73,4)

Kokonaiskorkeus
Ilman kattokaiteita 1 645 (64,8)

Kattokaiteiden kanssa 1 650 (65,0)

Kulutuspinta

Edess쌹

215/65 R17 1 630 (64,2)

235/55 R18
1 615 (63,6)

235/50 R19

Takana

215/65 R17 1 637 (64,5)

235/55 R18
1 622 (63,9)

235/50 R19

Akseliv쌹li 2 680 (105,5)

Ominaisuus Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

Iskutilavuus [cm3 (cu in)] 1 598 (97,5)

Sylinterin halkaisija x iskunpituus [mm (in)] 75,6 x 89,0 (2,98 x 3,50)

Sytytysj쌹rjestys 1-3-4-2

Sylintereit쌹 4 (rivi)
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Auton kokonaismassa

Tavaratilan tilavuus
僅 Min.: Takaistuimen takaa takaselk쌹nojan yl쌹reunaan.
僅 Maks.: Etuistuimen alaosasta kattoon.

Ilmastointij쌹rjestelm쌹
Ota yhteytt쌹 ammattihuoltoon, jos haluat lis쌹tietoja. Suosittelemme ottamaan yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteis-
ty쎨kumppaniin.

Ominaisuus Auton kokonaismassa [kg (lbs.)]

Smartstream G1.6 T-GDi HEV
2WD

AT

Eurooppalaisten luokitusten mukaiset autot: 2 175 (4 795)
Muut kuin eurooppalaisten luokitusten mukaiset autot: 

2 100 (4 630)

Neliveto 2 245 (4949)

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV Neliveto AT 2415 (5 324)

Kohde Tilavuus

VDA [l (kuutiotuumaa)]

Smartstream G1.6 T-GDi HEV
MIN. 587 (20,7)

MAKS. 1 776 (62,7)

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV
MIN. 540 (19,1)

MAKS. 1 715 (60,6)

Kohde Tilavuuspaino (g) Luokitus

Kylm쌹aine

HEV 600±25
R-134a

PHEV 650±25

HEV 550±25
R-1234yf

PHEV 600±25

Kompressorin voiteluaine 150±10 POE
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Polttimoiden tehot

Polttimoiden tehot
* : jos varusteena

Polttimo Polttimotyyppi Teho (watteina)

Edess쌹

Kaukovalo LED LED

L쌹hivalo LED LED

Seisontavalot ja p쌹iv쌹ajovalot LED LED

Etusumuvalot* LED LED

Suuntavilkut
Tyyppi A PY21W 21

Tyyppi B LED LED

Sivuvalo Sivusuuntavalot LED LED

Takana

Jarruvalot
Tyyppi A P21/5W 21/5

Tyyppi B LED LED

Takaseisontavalot LED LED

Suuntavilkut
Tyyppi A PY21W 21

Tyyppi B LED LED

Peruutusvalot LED LED

Takasumuvalot P21W 21

Lis쌹jarruvalo LED LED

Rekisterikilven valot W5W 5

Sis쌹tilat

Kartanlukuvalot
Tyyppi A WEDGE (W10W) 10

Tyyppi B LED LED

Kattovalot FESTOON 10

Lukuvalot* LED LED

Ehostuspeilien valot* FESTOON 5

Hansikaslokeron valo* W5W 5

Tavaratilan valo
Tyyppi A FESTOON 10

Tyyppi B LED LED
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Renkaat ja vanteet
Hybridiauto
*1. Kantavuusindeksi
*2. Nopeusluokka

Ladattava hybridiauto
*1. Kantavuusindeksi
*2. Nopeusluokka

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on 
oltava samaa kokoa kuin auton alkupe-
r쌹iset renkaat. Erikokoisten renkaiden 
k쌹ytt쌹minen voi vahingoittaa py쎨riin liit-
tyvi쌹 osia tai heikent쌹쌹 niiden toimintaa.

HUOMAUTUS
僅 Kun vaihdat renkaita, suosittelemme 

k쌹ytt쌹m쌹쌹n auton alkuper쌹isrenkaita 
vastaavia renkaita. Auton 

suorituskyky ja ajo-ominaisuudet 
heikkenev쌹t, jos n쌹in ei tehd쌹.

僅 Kun ajetaan korkealla merenpin-
nasta, on luonnollista, ett쌹 ilmanpaine 
laskee. Tarkista siis rengaspaineet ja 
lis쌹쌹 ilmaa tarvittaessa.
- Ilmanpaineen lis쌹ystarve kilomet-

ri쌹 kohti merenpinnan yl쌹puolella: 
1,5 psi/km

Kohde Rengas-
koko Vannekoko

Kantavuus Nopeusluokitus
Rengaspaine [bar (psi, kPa)] Py쎨r쌹nmut-

terien kiris-
tysmomentti 
Kgf·m (lbf·ft, 

N·m)

Normaali-
kuorma Suurin kuorma

LI*1 kg SS*2 km/h Edess쌹 Takana Edess쌹 Takana

Normaalikokoi-
nen rengas

215/65R17 7.0J X 17" 103 875
V 240 2,4 (35, 240)

2,75 
(40, 
275)

11–13
(79–94, 
107–127)

235/55R18 7.5J X 18" 104 900

Pieni vara-
py쎨r쌹 (ter쌹s-
vanne)

T135/
90D17 4B X 17" 104 900 M 130 4,2 (60, 420)

Pieni vara-
py쎨r쌹 (kevyt-
metallivanne)

Pienen varapy쎨r쌹n koko perustuu autosi t쌹ysikokoisiin py쎨riin.

Kohde Rengas-
koko Vannekoko

Kantavuus Nopeusluokitus
Rengaspaine [bar (psi, kPa)] Py쎨r쌹nmut-

terien kiris-
tysmomentti 
Kgf·m (lbf·ft, 

N·m)

Normaali-
kuorma Suurin kuorma

LI*1 kg SS*2 km/h Edess쌹 Takana Edess쌹 Takana

Normaalikokoi-
nen rengas

235/
50R19 7.5J X 19" 103 875 V 240 2,4 (35, 240)

2,75 
(40, 
275)

11–13
(79–94, 
107–127)

Pieni vara-
py쎨r쌹 (ter쌹s-
vanne)

T135/
90D17 4B X 17" 104 900 M 130 4,2 (60, 420)

Pieni vara-
py쎨r쌹 (kevyt-
metallivanne)

Pienen varapy쎨r쌹n koko perustuu autosi t쌹ysikokoisiin py쎨riin.
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Voiteluainesuositukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t

Voiteluainesuositukset ja t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹t
Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 
oikeanlaatuisia voiteluaineita.
Oikeat voiteluaineet parantavat my쎨s moottorin hy쎨tysuhdetta, jolloin polttoaineta-
lous paranee.
Seuraavia voiteluaineita ja nesteit쌹 suositellaan autollesi.

* 1. Katso kohta “Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus“ sivulla 9-7.
* 2. Vaatimus: <API SN PLUS (tai ylempi) t쌹yssynteettinen)> luokituksen moottori쎨ljy. 

Jos k쌹ytet쌹쌹n alemman luokituksen moottori쎨ljy쌹 (mineraali쎨ljy쌹 ml. puolisynteet-
tiset), moottori쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin on vaihdettava vaativien k쌹ytt쎨olosuhteiden 
huolto-ohjelman mukaisesti.

* 3. Vaatimus: <ACEA C2 t쌹yssynteettinen> luokituksen moottori쎨ljy. Jos k쌹ytet쌹쌹n 
alemman luokituksen moottori쎨ljy쌹 (mineraali쎨ljy쌹 ml. puolisynteettiset), moottori-
쎨ljy ja 쎨ljynsuodatin on vaihdettava vaativien k쌹ytt쎨olosuhteiden huolto-ohjelman 
mukaisesti.

* 4. Eri tyyppinen j쌹쌹hdytysneste tai vesi voi vaurioittaa s쌹hk쎨osia.

Voiteluaine Tilavuus (l) Luokitus

Moottori쎨ljy*1

(tyhjennys ja t쌹ytt쎨)
Suositus

Ei koske Libyaa, Algeriaa, Irania, 
Marokkoa, Sudania, Tunisiaa, 
Egypti쌹

4,8

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP tai 
ILSAC GF-6*2

Koskee, Libyaa, Algeriaa, Irania, 
Marokkoa, Sudania, Tunisiaa, 
Egypti쌹

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

Automaattivaihteisto쎨ljy 6,0 SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF 
SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1

J쌹쌹hdytysneste (moottori)*4 8,1
Alumiinij쌹쌹hdyttimille tarkoitettu 
etyleeniglykoli-pohjainen j쌹쌹hdytys-
neste

J쌹쌹hdytysneste (invertteri)*4
HEV 1,7 Ota yhteytt쌹 valtuutettuun KIA-j쌹l-

leenmyyj쌹쌹n tai huollon yhteisty쎨-
kumppaniinPHEV 6,4

Jarruneste

Vas.puol. ohjaus
Tarpeen mukaan

(S쌹ili쎨n tilavuus: 447 ± 
18,5 cm3) SAE J1704 DOT-4 LV / FMVSS 116 

DOT-4 / ISO4925 CLASS-6

Oikeanpuol. ohjaus
Tarpeen mukaan

(S쌹ili쎨n tilavuus: 487,2 ± 
26 cm3)

Takatasauspy쎨r쌹st쎨n 쎨ljy (AWD) 0,53~0,63 HYPOIDI싋LJY API GL-5, SAE 75W/
85 (suositus: SK HCT-5 GEAR OIL 
75W85 tai vastaava)Jakovaihteiston 쎨ljy (AWD) 0,62~0,68

Polttoaine
HEV 52

Bensiini
PHEV 42
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Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus

T쌹ll쌹 API:n merkinn쌹ll쌹 varustettu moottori쎨ljy t쌹ytt쌹쌹 ILSAC:n vaatimukset 
(International Lubricant Specification Advisory Committee). On suositeltavaa 
k쌹ytt쌹쌹 vain t쌹ll쌹 API-merkinn쌹ll쌹 varustettuja moottori쎨ljyj쌹.

HUOMIO
Muista puhdistaa t쌹ytt쎨aukon, 쎨ljypoh-
jan tulpan ja mittatikun ymp쌹rist쎨 ennen 
쎨ljy-/voiteluainem쌹쌹r쌹n tarkistamista tai 
voiteluaineen lis쌹쌹mist쌹. T쌹m쌹 on erityi-
sen t쌹rke쌹쌹, kun autolla on ajettu p쎨ly쌹-
v쌹ll쌹 tienpinnalla tai p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 
tiell쌹. Korkin ja mittatikun ymp쌹rist쎨n 
puhdistamisella estet쌹쌹n lian tai p쎨lyn 
kulkeutuminen moottoriin tai muihin 
vahingoittuviin mekanismeihin.

Moottori쎨ljyn viskositeetilla (paksuu-
della) on vaikutusta polttoainetalouteen 
ja toimintaan kylm쌹ss쌹 (moottorin k쌹yn-
nistys ja moottori쎨ljyn juoksevuus). Pie-
nemm쌹n viskositeetin moottori쎨ljyn 
k쌹ytt쌹minen saattaa v쌹hent쌹쌹 polttoai-
neenkulutusta ja parantaa suorituskyky쌹 
kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹, mutta l쌹mpim쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹 
tulee riitt쌹v쌹n voitelun varmistamiseksi 
k쌹ytt쌹쌹 moottori쎨ljy쌹, jonka viskositeetti 
on korkeampi.
K쌹yt쌹 ainoastaan moottori쎨ljy쌹, jonka 
viskositeettiluokitus on suosituksen 
mukainen, sill쌹 muuten moottori saattaa 
vaurioitua.
Ota auton k쌹ytt쎨ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila-
vaihtelu ennen seuraavaa 쎨ljynvaihtoa 
huomioon valitessasi moottori쎨ljy쌹. 
Valitse suositeltu 쎨ljyn viskositeetti tau-
lukosta.

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava k쌹ytt쎨l쌹mp쎨tila-alue

L쌹mp쎨tila
°C

°F

Smartstream G1.6 
T-GDi HEV/PHEV

Ei koske Libyaa, 
Algeriaa, Irania, 
Marokkoa, Suda-
nia, Tunisiaa, 
Egypti쌹

Koskee, Libyaa, 
Algeriaa, Irania, 
Marokkoa, Suda-
nia, Tunisiaa, 
Egypti쌹
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Auton valmistenumero (VIN)

Auton valmistenumero (VIN)
Tyyppi A - Hybridiauto

Tyyppi A - Ladattava hybridiauto

Tyyppi B

Auton valmistenumeroa (VIN) k쌹ytet쌹쌹n 
autoa rekister쎨it쌹ess쌹 ja mm. omistajuu-
teen liittyvien asioiden selvitt쌹misess쌹.
僅 Tyyppi A: Kaiverrettu lattiaan oikean 

etuistuimen alle. Avaa kansi tarkis-
taaksesi valmistenumeron.

僅 Tyyppi B: Kirjoitettu levyyn, joka on 
kiinnitetty kojelaudan yl쌹osaan tuuli-
lasin l쌹helle.

Auton tyyppikilpi

Valmistenumero (VIN) on merkitty keski-
pilarissa sijaitsevaan tyyppikilpeen.

Renkaiden tiedot ja rengaspai-
netaulukko

Rengaspainesuositukset on merkitty 
keskipilariin kiinnitettyyn tarraan. 
Uudessa autossa olevat renkaat on 
valittu normaaliajoon vaikuttavien omi-
naisuuksien perusteella.

ONQ5061053L

ONQ5EP071001L

ONQ5061102L

ONQ5061054L

ONQ5061055L
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Moottorinumero
Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

Moottorinumero on stanssattu sylinteri-
ryhm쌹쌹n kuvan mukaisesti.

Ilmastointilaitteen kompresso-
rin tarra

Kompressorin tarrasta ilmenev쌹t auton 
kompressorin tiedot, kuten malli, toimit-
tajan osanumero, valmistenumero, kyl-
m쌹aine (1) sek쌹 kylm쌹aineen 쎨ljy (2).

Kylm쌹ainetarra

Kylm쌹ainetarran sijainti on kuvan 
mukainen.

Polttoainetarra (jos varus-
teena)
Polttoainetarra on kiinnitetty polttoaine-
s쌹ili쎨n luukkuun.

Hybridiauto

僅 A. Lyijytt쎨m쌹n bensiinin oktaaniluku
1. RON/ROZ: oktaaniluku
2. (R+M)/2, AKI: nakutusindeksi

僅 B. Bensiinityyppisten polttoaineiden 
tunnisteet
* T쌹m쌹 symboli tarkoittaa k쌹ytett쌹-
viss쌹 olevaa polttoainetta. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
mit쌹쌹n muuta polttoainetta.

僅 C. Lis쌹tietoja on kohdassa “Polttoaine-
vaatimukset“ sivulla 2-2.

ONQ5061034

ONQ5EP061128L

ONQ5H031015

ONQ5061092L

NQ5e_HEV_PHEV_LHD_General_FI.book  Page 9  Monday, January 17, 2022  5:31 PM



Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

109

Polttoainetarra

Ladattava hybridiauto
Eurooppa

Euroopan ulkopuolella

僅 A. Lyijytt쎨m쌹n bensiinin oktaaniluku
1. RON/ROZ: oktaaniluku
2. (R+M)/2, AKI: nakutusindeksi

僅 B. Bensiinityyppisten polttoaineiden 
tunnisteet
* T쌹m쌹 symboli tarkoittaa k쌹ytett쌹-
viss쌹 olevaa polttoainetta. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
mit쌹쌹n muuta polttoainetta.

僅 C. Lis쌹tietoja on kohdassa “Polttoaine-
vaatimukset“ sivulla 2-2.

D. Lis쌹쌹 polttoainetta s쌹ili쎨쎨n 20 minuu-
tin kuluessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Auton radiotaajuuskomponentit t쌹ytt쌹-
v쌹t 1995/5/EY-direktiivin vaatimukset.
Lis쌹tietoja ja valmistajan vaatimusten-
mukaisuusvakuutus on saatavilla Kian 
verkkosivustolta osoitteesta:
http://www.kia-hotline.com

ONQ5EP031405L

ONQ5EP031406L
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Lataustarran symbolin tarkistaminen (Eurooppa) (jos 
varusteena)

Varotoimenpiteet AC- ja yll쌹pitolaturille (mukana kuljetettavalla 
latauskaapelilla) (AC-lataus)
1. Kun olet avannut latausluukun, tarkista varoitustarran alaosassa oleva lataussym-

boli.
2. Tarkista latauspistokkeen liit쌹nt쌹 AC- ja yll쌹pitolaturin kaapelista.
3. Kun olet tarkistanut lataussymbolin kirjaimen, siirry latausvaiheeseen.

* Katso kohta “S쌹hk쎨lataamisen tarran taulukko (Eurooppa)“ sivulla 9-12.
4. Jos k쌹ytet쌹쌹n latauspistoketta, jonka symboli ei ole yhtenev쌹inen, on olemassa 

vikaantumisen, tulipalon, henkil쎨vahinkojen riski.

Auton LATAUSLIITIN Auton LATAUSLIIT쉁NT쉁

<Symbolin sijainti ja sovellusesimerkki>

ONQ5EPQ011001L OCVQ011016L

ONQ5EPQ011002L
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Polttoainetarra

S쌹hk쎨lataamisen tarra (Eurooppa)

S쌹hk쎨lataamisen tarra on kiinnitetty 
latausluukkuun.

1–3: Korkeaj쌹nnitevaroitus
4: Latausluukun tunniste
5: Jos haluat lis쌹tietoja, katso “Lataustar-
ran symbolin tarkistaminen (Eurooppa) 
(jos varusteena)“ sivulla 9-11.
6: Latausj쌹nnite ja -virta - ( ) AC, yksi-
vaiheinen.
7: Lataustyypin tunnisteet. Jos haluat 
lis쌹tietoja, katso “S쌹hk쎨lataamisen tar-
ran taulukko (Eurooppa)“ sivulla 9-12.

S쌹hk쎨lataamisen tarran taulukko (Eurooppa)

AC- ja yll쌹pitolataus

ONQ5EPQ011003L

Sy쎨t쎨n 
tyyppi Konfiguraatio Lis쌹varusteen 

tyyppi J쌹nnitealue Tunniste

AC 7P Auton liitin ja liit쌹nt쌹 ≤ 480 V RMS
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Lyhenne

2A

Lyhenne
ABS

Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹

BAS
H쌹t쌹jarrutehostin

BCA
Katvealueen varoitin

BVM
Kuolleen kulman kamera

SCC
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din

CRS
Lasten turvaistuimet

DAW
Kuljettajan vireystilan valvonta

DBC
Alam쌹kihidastin

DRL
P쌹iv쌹ajovalot

EBD
Elektroninen jarruvoiman jakoj쌹rjes-
telm쌹

ECM
Elektrokromaattinen sis쌹peili

EPS
S쌹hk쎨inen ohjaustehostin

ESC
Elektroninen ajonvakautusj쌹rjestelm쌹

ESS
H쌹t쌹jarrusignaali

FCA
T쎨rm쌹ysvaroittimella varustettu auto-
maattinen h쌹t쌹jarrutusj쌹rjestelm쌹

HAC
M쌹kil쌹ht쎨avustin

HBA
Kaukovaloavustin

HMSL
Lis쌹jarruvalo

ISLA
Liikennemerkkien tunnistusj쌹rjes-
telm쌹

LATCH
Alempi kiinnitysj쌹rjestelm쌹 ja tether-
kiinnitin turvaistuimelle

LFA
Mukautuva kaistallapitoavustin

LKA
Aktiivinen kaistavahti

MCB
Monit쎨rm쌹ystilanteen h쌹t쌹jarrutehos-
tin

MDPS
Moottoritoiminen ohjaustehostin

MIL
Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo

MSLA
Manuaalinen nopeudenrajoitin
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Lyhenne

PCA
Peruutustutkan t쎨rm쌹yksenestoj쌹r-
jestelm쌹

PDW
Peruutustutkan et쌹isyysvaroitus

RCCA
Riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksenesto-
j쌹rjestelm쌹

RVM
Peruutuskamera

SBW
Johtimella vaihtava

SCC
Mukautuva vakionopeuss쌹쌹din

SEW
Turvallisen poistumisen varoitus

SRS
Turvatyynyj쌹rjestelm쌹

SRSCM
SRS-ohjausyksikk쎨

SVM
Surround View Monitor -j쌹rjestelm쌹

TBT
Navigoinnin reittiopastus

TCS-luistonesto
Traction Control System

TIN
Renkaan valmistenumero

TPMS
Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹

TSA
Per쌹vaunun vakautusj쌹rjestelm쌹

VIN
Auton valmistenumero

VSM
Ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹
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Hakemisto

A
쌹쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹
radio 5-108
ajaminen talvella 6-177
ajastettu lataus 1-7
ajonestolaite 5-11
ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) 6-25
ajo-ohjeita 2-5
ajotilan valintaj쌹rjestelm쌹 6-30
ajotila 6-30
ajovakauden hallintaj쌹rjestelm쌹 
(VSM) 6-28
ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨kytkin 5-76
akku 8-28
aktiivinen ilmasiiveke 6-38
toimintah쌹iri쎨 6-38
aktiivinen kaistavahti (LKA) 6-63
asetukset 6-64
aktiivinen kaistavahtij쌹rjestelm쌹 
(LKA)
toiminta 6-65
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-67
alam쌹kihidastin (DBC) 6-26
쌹lyavain 5-6
쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) 5-74
auto hold 6-24
automaattinen 
ilmastointij쌹rjestelm쌹
puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨 5-91
tietoviihteen/ilmastoinnin kytkimen 
k쌹ytt쌹minen 5-85, 5-106
automaattivaihteisto 6-14
auton asetukset 
(tietoviihdej쌹rjestelm쌹) 5-64
auton hoitaminen 8-63
korin hoito 8-63
sis쌹tilojen hoitaminen 8-67
auton k쌹ynnist쌹minen 6-10
auton muuntelu 2-4
auton turvaj쌹rjestelm쌹
ajonvakautusj쌹rjestelm쌹 (ESC) 6-25
alam쌹kihidastin (DBC) 6-26
h쌹t쌹jarrutustehostin (BAS) 6-29

jarruvalojen h쌹t쌹jarrutustoiminto 
(ESS) 6-29
monit쎨rm쌹ystilanteen 
h쌹t쌹jarrutehostin (MCB) 6-28
per쌹vaunun 
vakautusj쌹rjestelm쌹 (TSA) 6-29
auton turvallisuusj쌹rjestelm쌹 6-25
ajovakauden 
hallintaj쌹rjestelm쌹 (VSM) 6-28
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹
(ABS) 6-25
m쌹kil쌹ht쎨avustin (HAC) 6-27
avain 5-5
ajonestolaite 5-11
avaimen pariston vaihtaminen 5-8

E
eCall-h쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹 7-33
ennen ajamista 6-7
erikoisajo-olosuhteet 6-173
et쌹pys쌹k쎨intiavustin (RSPA) 6-157
asetukset 6-158
toiminta 6-159
etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin 4-33
EV/HEV-painike 1-17

H
h쌹ik쌹isysuoja 5-100
handsfree-takaluukku 5-24
h쌹t쌹jarrutustehostin (BAS) 6-29
h쌹t쌹tilanne
hinaaminen 7-25
h쌹t쌹tilanteen varotoimet 6-36
h쌹t쌹varusteet 7-28
hidas lataus (mukana 
kuljetettavalla latauskaapelilla) 1-10
hinaaminen 7-25
hinaaminen h쌹t쌹tilanteessa 7-26
hinauspalvelu 7-25
hinaaminen h쌹t쌹tilanteessa 7-26
hinauspalvelu 7-25
huollon interlock-liitin 1-38
huolto
akku 8-28
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auton hoitaminen 8-63
ilmansuodatin 8-25
jarruneste 8-23
lasinpesuneste 8-24
moottorin j쌹쌹hdytysneste 8-19
moottori쎨ljy 8-17
p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 8-69
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