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SAATESANAT
Hyv쌹 asiakas,

Kiitos, ett쌹 valitsit Kian uudeksi autoksesi.

Laadukkaiden ja erityisen hy쎨dyllisten ajoneuvojen rakentamiseen keskittyv쌹n쌹 maa-
ilmanlaajuisena autonvalmistajana Kia pyrkii tarjoamaan odotukset ylitt쌹v쌹n asiakas-
palvelukokemuksen.

Jos tarvitset teknist쌹 apua, k쌹y valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹, jossa kohtaat teh-
taalla koulutetut teknikot, saat suositellut erikoisty쎨kalut ja alkuper쌹iset Kia-varaosat.

T쌹ss쌹 omistajan k쌹sikirjassa esitell쌹쌹n auton vakiovarusteiden, lis쌹varusteiden ja lait-
teiden k쌹ytt쎨, ominaisuudet sek쌹 auton huoltotarpeet. Siksi osa k쌹sikirjassa olevista 
selityksist쌹 ja kuvista eiv쌹t liity autoosi. T쌹m쌹 julkaisu kannattaa lukea huolellisesti ja 
seurata sen ohjeita ja suosituksia. Pid쌹 t쌹m쌹 k쌹sikirja aina ajoneuvossa sinun ja mah-
dollisten seuraavien omistajien tietol쌹hteen쌹.

Kaikki t쌹m쌹n omistajan k쌹sikirjan sis쌹lt쌹m쌹t tiedot olivat paikkakansapit쌹vi쌹 sen jul-
kaisuajankohtana. Koska Kia kuitenkin kehitt쌹쌹 jatkuvasti tuotteitaan, yhti쎨 pid쌹tt쌹쌹 
oikeuden tehd쌹 muutoksia t쌹h쌹n k쌹sikirjaan tai mihin tahansa valmistamiinsa ajoneu-
voihin milloin tahansa ilman erillist쌹 ilmoitusta ja mit쌹쌹n velvoitteita.

Aja turvallisesti ja nauti Kia-ajoneuvostasi!

© 2021 Kia Corporation

Kaikki oikeudet pid쌹tet쌹쌹n. Ei saa j쌹ljent쌹쌹 tai k쌹쌹nt쌹쌹 kokonaan tai osittain ilman Kia Corporationin kirjallista 
suostumusta.

Painettu Koreassa





T쌹m쌹n k쌹sikirjan k쌹ytt쌹minen
Haluamme, ett쌹 ajokokemuksesi on 
mahdollisimman hyv쌹. Omistajan k쌹si-
kirjasta voi olla apua monin tavoin.
K쌹sikirja kannattaa ehdottomasti lukea 
kokonaan. K쌹sikirjan VAROITUS- ja 
HUOMIO-osiot on luettava, jotta kuole-
man tai vammautumisen mahdollisuus 
voidaan minimoida.
Kuvat t쌹ydent쌹v쌹t t쌹m쌹n k쌹sikirjan 
teksti쌹 kuvatakseen parhaalla mahdolli-
sella tavalla, miten voit nauttia autostasi. 
Lukemalla k쌹sikirjan saat tietoa ominai-
suuksista, t쌹rkeit쌹 turvallisuustietoja 
sek쌹 ajovinkkej쌹 erilaisiin tieolosuhtei-
siin.
T쌹m쌹n k쌹sikirjan yleinen rakenne on 
kuvattu Sis쌹llysluettelossa. K쌹yt쌹 hake-
mistoa, kun etsit tietty쌹 aluetta tai 
aihetta. Siin쌹 on aakkosellinen luettelo 
kaikesta t쌹m쌹n k쌹sikirjan sis쌹lt쌹m쌹st쌹 
tiedosta.
Luvut: T쌹ss쌹 k쌹sikirjassa on yhdeks쌹n 
lukua ja hakemisto. Jokainen luku alkaa 
lyhyell쌹 sis쌹llysluettelolla, josta n쌹et 
yhdell쌹 silm쌹yksell쌹, onko luvussa tietoa, 
jota olet etsim쌹ss쌹.
T쌹ss쌹 k쌹ytt쎨oppaassa on monenlaisia 
VAROITUKSIA, HUOMIOITAVIA ASIOITA 
ja ILMOITUKSIA. N쌹m쌹 VAROITUKSET 
laadittiin henkil쎨kohtaisen turvallisuu-
tesi parantamiseksi. Lue ja noudata huo-
lellisesti KAIKKIA n쌹iden VAROITUKSIEN, 
HUOMIOITAVIEN ASIOIDEN ja ILMOI-
TUKSIEN sis쌹lt쌹mi쌹 menettelyit쌹 ja suo-
situksia.

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

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

HUOMAA
HUOMAA tarkoittaa, ett쌹 kohdassa 
annetaan kiintoisaa tai hy쎨dyllist쌹 tietoa.
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Auton muutokset

Johdanto
Auton muutokset
Autoa ei saa muuttaa. Muutokset autoosi 
voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn, tur-
vallisuuteen ja kest쌹vyyteen, ja saattavat 
jopa rikkoa viranomaisten turvallisuus- 
ja p쌹쌹st쎨m쌹쌹r쌹yksi쌹.
Lis쌹ksi kaikki muutoksista aiheutuvat 
vauriot ja suorituskykyongelmat eiv쌹t 
ehk쌹 kuulu takuun piiriin.
僅 Valtuuttamattomien s쌹hk쎨laitteiden 

k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa auton poikkeavaa 
toimintaa, johdinvaurioita, akun pur-
kautumista ja tulipalon. Oman turvalli-
suutesi takia 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
valtuuttamattomia elektronisia lait-
teita.

Auton k쌹sittelyohjeet
Kuten muiden t쌹m쌹ntyyppisten autojen 
kohdalla, t쌹m쌹n auton virheellinen k쌹sit-
tely voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, 
onnettomuuden tai auton kaatumisen.
Auton painopiste on tavallisia autoja kor-
keammalla tiettyjen rakenneominaisuu-
det (korkea maavara, kapea rengasv쌹li 
jne.) takia. Toisin sanoen sit쌹 ei ole suun-
niteltu k쌹쌹ntym쌹쌹n samalla nopeudella 
kuin perinteiset kaksipy쎨r쌹vetoiset 
autot.
V쌹lt쌹 ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja 쌹killisi쌹 liik-
keit쌹. T쌹m쌹n auton virheellinen k쌹sittely 
voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, 
onnettomuuden tai auton kaatumisen.
Muista lukea kohta "Kaatumisen riskin 
v쌹hent쌹minen" sivulla 6-184.
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S쌹hk쎨ajoneuvon opas
Katsaus s쌹hk쎨ajoneuvoon
S쌹hk쎨autolla ajamisessa k쌹ytet쌹쌹n 
akkua ja s쌹hk쎨moottoria. Yleens쌹 
autoissa k쌹ytet쌹쌹n polttomoottoria ja 
bensiini쌹/dieseli쌹 polttoaineena, mutta 
s쌹hk쎨autoissa k쌹ytet쌹쌹n s쌹hk쎨energiaa, 
jota on ladattu ja s쌹ilytet쌹쌹n suurj쌹nni-
teakussa.
T쌹st쌹 syyst쌹 s쌹hk쎨autot ovat ymp쌹ris-
t쎨yst쌹v쌹llisi쌹, koska ne eiv쌹t tarvitse 
polttoainetta eiv쌹tk쌹 aiheuta p쌹쌹st쎨j쌹.

S쌹hk쎨autojen ominaisuudet
Sit쌹 ajetaan s쌹hk쎨energian avulla, jota 
on ladattu ja s쌹ilytet쌹쌹n suurj쌹nnitea-
kussa. T쌹m쌹 menetelm쌹 ehk쌹isee saas-
tumista, sill쌹 polttoainetta, kuten 
bensiini쌹, ei tarvita, eik쌹 pakokaasu-
p쌹쌹st쎨j쌹 synny.
Autossa k쌹ytet쌹쌹n my쎨s tehokasta s쌹h-
k쎨moottoria. Verrattuna tavanomaiseen 
polttomoottorinautoon, melu ja t쌹rin쌹 
ajon aikana on minimaalisen v쌹h쌹ist쌹.
Jarrutettaessa tai ajettaessa alam쌹keen 
k쌹ytet쌹쌹n latausjarrutusta lataamaan 
suurj쌹nniteakkua. T쌹m쌹 minimoi energi-
ankulutuksen ja lis쌹쌹 ajomatkaa ennen 
latauksen loppumista.
Kun akun lataus ei ole riitt쌹v쌹, k쌹ytett쌹-
viss쌹 on AC- (L2-Normaali), DC- ja yll쌹pi-
tolataus (L1-Trickle). (Ks. kohta 
"S쌹hk쎨auton lataustyypit" sivulla 2-16.)

Akun tiedot
Autossa on suurj쌹nniteakku, joka k쌹yt-
t쌹쌹 s쌹hk쎨moottoria ja ilmastointilaitetta, 
ja lataa apuakkua (12 V), joka tukee kaik-
kia 12 V j쌹rjestelmi쌹.
Apuakkua ladataan automaattisesti, kun 
auto on VALMIS-tilassa tai suurj쌹nni-
teakkua ladataan.

HUOMAA
Mit쌹 latausjarrutus tekee?
Se hidastaa autoa s쌹hk쎨moottorin avulla 
ja muuntaa ja uudelleen kaappaa liike-
energiaa s쌹hk쎨energiaksi, jolla ladataan 
suurj쌹nniteakkua.
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S쌹hk쎨auton p쌹쌹komponentit
僅 Auton oma laturi (OBC): Muuntaa 

(invertoi) vaihtovirtalataustehon tasa-
virraksi korkeaj쌹nnitteisen akun lataa-
miseksi

僅 Invertteri: Se muuntaa tasavirran 
vaihtovirraksi moottorin sy쎨tt쌹mi-
seksi ja vastaavasti vaihtovirran tasa-
virraksi suurj쌹nniteakun lataamiseksi.

僅 LDC: Se muuntaa suurj쌹nniteakun vir-
ran matalaj쌹nnitteiseksi (12 V) auton 
virransy쎨tt쎨쌹 varten (DC-DC).

僅 VCU: Toimii s쌹hk쎨ajoneuvon p쌹쌹oh-
jaimena

僅 Moottori: Se k쌹ytt쌹쌹 suurj쌹nnitea-
kussa olevaa s쌹hk쎨energiaa k쌹ytt쌹-
m쌹쌹n autoa (se toimii vakioauton 
moottorin tapaan).

僅 Alennusvaihde: Johtaa moottorin 
kiertovoimaa py쎨riin sopivalla nopeu-
della ja v쌹쌹nt쎨momentilla.

僅 Suurj쌹nniteakku (litiumionipoly-
meeri): Se tallettaa ja sy쎨tt쌹쌹 s쌹hk쎨-
auton k쌹ytt쌹mien vaatimaa energiaa 
(12 V lis쌹akku antaa virtaa auton eri 
toiminnoille, kuten valoille ja pyyhki-
mille).

* OBC: Auton oma laturi
* LDC: Pienj쌹nnite DC-DC-muunnin
* VCU: Auton ohjausyksikk쎨

Suurj쌹nniteakku (HV, litiumioni-
polymeeri)
HV-akku k쌹ytt쌹쌹 ajoneuvoa ja oheislait-
teita.
Suurj쌹nniteakun (HV) lataus voi laskea 
v쌹hitellen, kun ajoneuvolla ei ajeta tai 
sit쌹 ei ladata.
Suurj쌹nniteakun (HV) akkukapasiteetti 
voi laskea v쌹hitellen, kun ajoneuvoa s쌹i-
lytet쌹쌹n korkeissa l쌹mp쎨tiloissa ja v쌹liai-
kaisesti matalissa.

Ajomatka ennen latauksen loppumista 
voi vaihdella ajo-olosuhteiden (kuten 
lastin, sateen lumen, tuulen tieolosuhtei-
den) mukaan, vaikka lataustaso on 
sama. Suurj쌹nniteakku (HV) voi kuluttaa 
enemm쌹n energiaa, kun autolla ajetaan 
kovaa tai yl쌹m쌹keen. T쌹m쌹 voi lyhent쌹쌹 
j쌹ljell쌹 olevaa ajomatkaa ennen latauk-
sen loppumista.
Suurj쌹nniteakkua k쌹ytet쌹쌹n k쌹ytett쌹-
ess쌹 ilmastointilaitetta / l쌹mmitint쌹 ja / 
tai esivakautusta ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹. 
T쌹m쌹 voi lyhent쌹쌹 ajomatkaa ennen 
latauksen loppumista. S쌹쌹d쌹 l쌹mp쎨tila 
kohtuulliseksi, kun k쌹yt쌹t ilmastointia/
l쌹mmitint쌹.
Suurj쌹nniteakussa voi tapahtua normaa-
lia kulumista auton k쌹ytt쎨vuosista riip-
puen ja/tai latausten lukum쌹쌹r쌹n 
suhteen. T쌹m쌹 voi lyhent쌹쌹 olennaisesti 
tyhjenemiset쌹isyytt쌹 ajan mittaan.
Kun latauskapasiteetti ja ajomatka 
ennen latauksen loppumista laskevat 
toistuvasti, ota yhteytt쌹 valtuutettuun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppaniin 
tarkastusta ja huoltoa varten.
Jos autoa ei k쌹ytet쌹 pidemp쌹쌹n aikaan, 
lataa suurj쌹nniteakku kolmen kuukau-
den v쌹lein, jotta se ei tyhjene kokonaan. 
Jos akun lataus ei ole riitt쌹v쌹, akku on 
ladattava heti t쌹yteen ja laita auto s쌹ily-
tykseen.
AC (L2-normaali) latausta suositellaan 
pit쌹m쌹쌹n suurj쌹nniteakku ihanteelli-
sessa kunnossa.
Jos HV-akku on ladattu vain 80 % tasolle 
ja minimoit DC-pikalatauksen m쌹쌹r쌹n, 
voit pit쌹쌹 HV-akun suorituskyvyn opti-
maalisessa kunnossa. (verrattuna HV-
akun lataamiseen 100 % tasolle / tai 
lataamiseen jokaisella k쌹ytt쎨jaksolla.)
Suurj쌹nniteakun lataustason arvo voi 
vaihdella latausolosuhteiden mukaan 
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(laturin tila, ulkol쌹mp쎨tila, akun l쌹mp쎨-
tila jne.). Akun t쌹ytt쌹 latausta varten 
suurj쌹nniteakun virta heikkenee v쌹hitel-
len, jotta akun pitk쌹 k쌹ytt쎨ik쌹 ja turvalli-
suus voidaan taata.

Suurj쌹nniteakun l쌹mmitysj쌹rjes-
telm쌹
Suurj쌹nniteakun l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹 
est쌹쌹 akun tehon laskemisen kylm쌹ll쌹 
s쌹쌹ll쌹. Jos latausliitin on kiinnitetty, l쌹m-
mitysj쌹rjestelm쌹 toimii automaattisesti 
akun l쌹mp쎨tilan mukaan.
Latausaika voi lyhenty쌹 verrattuna 
autoihin, joissa ei ole suurj쌹nniteakun 
l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹쌹. S쌹hk쎨kuormitus 
voi kuitenkin kasvaa suurj쌹nniteakun 
l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹n toiminnan takia.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 irrota tai pura suurj쌹nnitekompo-

nentteja, suurj쌹nniteakun liittimi쌹 tai 
johtimia (oranssit kaapelit). Varo 
my쎨skin vahingoittamasta suurj쌹nni-
tekomponentteja tai suurj쌹nniteak-
kua. Se voi aiheuttaa vakavia 
vammoja ja vaikuttaa huomattavasti 
auton suorituskykyyn ja kest쌹vyyteen.

僅 Jos korkeaj쌹nnitekomponentteja ja 
korkeaj쌹nniteakkua on tarkastettava 
ja huollettava, tarkastuta ajoneuvo 
valtuutettuun Kia-myyntiliikkeen/
huoltokumppanin toimesta.

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 suurj쌹nniteakun (HV) lataami-

seen vain siihen tarkoitettua laturia. 
Toisenlaisten laturien k쌹ytt쌹minen 
saattaa heikent쌹쌹 auton kest쌹vyytt쌹 
merkitt쌹v쌹sti.

僅 Varmista, ett쌹 HV-akun latausmittari 
ei saavuta arvoa E (tyhj쌹). Jos autoa 
pidet쌹쌹n pitk쌹쌹n tasolla ”E” (tyhj쌹), 
suurj쌹nniteakku saattaa vaurioitua, 

jolloin sen voi ehk쌹 joutua vaihtamaan 
vaurioiden tasosta riippuen.

僅 Jos auto on ollut kolarissa, anna val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa, voiko 
suurj쌹nniteakkua viel쌹 k쌹ytt쌹쌹.

僅 Jos autoa pidet쌹쌹n pitk쌹쌹n riitt쌹m쌹t-
t쎨m쌹ss쌹 latauksessa, suurj쌹nni-
teakku saattaa vaurioitua, jolloin sen 
voi ehk쌹 joutua vaihtamaan vaurioi-
den tasosta riippuen.

僅 Jos auto on ollut kolarissa, suositte-
lemme, ett쌹 vierailet valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huoltoliikkeess쌹 tar-
kastuttaen, voidaanko suurj쌹nniteak-
kua viel쌹 k쌹ytt쌹쌹.

僅 V2L-toiminto saattaa lyhent쌹쌹 toimin-
tamatkaa, koska se k쌹ytt쌹쌹 suurj쌹nni-
teakun energiaa. V2L-toiminnon 
toistuva k쌹ytt쎨 saattaa lyhent쌹쌹 suur-
j쌹nniteakun k쌹ytt쎨ik쌹쌹.

HUOMAA
Suurj쌹nniteakun l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹 
toimii, kun latausliitin on kytketty 
autoon.
Suurj쌹nniteakun l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹 ei 
kuitenkaan toimi, jos l쌹mp쎨tila laskee 
alle -35 °C (-95 °F).
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S쌹hk쎨auton valikko
Jos valitset S쌹hk쎨auto-valikon multime-
diaj쌹rjestelm쌹n aloitusn쌹yt쎨ll쌹, voit siir-
ty쌹 S쌹hk쎨auto-valikkoon.

* T쌹m쌹n k쌹ytt쎨oppaan kuva S쌹hk쎨-
auto-valikkon쌹yt쎨st쌹 voi poiketa 
todellisesta n쌹yt쎨st쌹 ajoneuvom쌹쌹ri-
tysten ja multimediaj쌹rjestelm쌹ohjel-
miston version mukaan. Katso 
lis쌹tietoja Navigoinnin pikaviiteop-
paasta

OCV041277L
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S쌹hk쎨auton tilan쌹ytt쎨

A. S쌹hk쎨auto
1 Energiatiedot
2 Seuraava l쌹ht쎨
3 Lataus ja ilmastointi
4 Ajoneuvo lataukseen (V2L)
5 L쌹hell쌹 olevat asemat
6 S쌹hk쎨auton asetukset
7 Valikko
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Seuraava l쌹ht쎨

A: S쌹hk쎨auto
1 Seuraava l쌹ht쎨
Valitse S쌹hk쎨auto → Seuraava l쌹ht쎨. 
Voit asettaa p쌹iv쌹n ja ajan, jolloin akkua 
ladataan, sis쌹ilmaston l쌹mp쎨tilahallin-
nan ja muita toimintoja.

L쌹ht쎨aika

A: Seuraava l쌹ht쎨
1 1. l쌹ht쎨aika
2 2. l쌹ht쎨aika

A: L쌹ht쎨 1
1 L쌹ht쎨aika
2 L쌹ht쎨p쌹iv쌹
1. Aseta odotettu l쌹ht쎨aika ajastettua 

latausta ja tavoitel쌹mp쎨tilaa varten.
2. Valitse viikonp쌹iv쌹 ajastetulle latauk-

selle sek쌹 l쌹ht쎨ajan tavoitel쌹mp쎨tila.

Lataus ja ilmastointi

A: S쌹hk쎨auto
1 Ajoitettu lataus ja kohdel쌹mp쎨tila
Valitse n쌹yt쎨lt쌹 S쌹hk쎨auto → Lataus ja 
ilmastointi.

HUOMAA
Aikataulun mukaista latausta varten 
auton t쌹ytyy olla liitettyn쌹 latausliitti-
mell쌹 ajastetun latauksen ajankohtana.

A: Ajoitettu lataus ja kohdel쌹mp쎨tila
1 Ajastettu lataus
2 Tavoitel쌹mp쎨tila
Voit s쌹쌹t쌹쌹 p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹n ja ajan, jolloin 
akku ladataan, sek쌹 ilmastoinnin ohjaus-
l쌹mp쎨tilan. Voit valita latauksen alka-
misajan, mik쌹li haluat ladata autoa 
kulutushuippujen ulkopuolella.

Huippukulutuksen ulkopuolisen 
latausajan asetukset

OCV041280L
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A: Huippukulutuksen ulkopuolisen 
latauksen asetukset
1 K쌹ynnistysaika
2 P쌹쌹ttymisaika
3 Latausvaihtoehdot
1. Jos se on valittu, lataus alkaa vain 

huippukulutuksen ulkopuolisina 
aikoina. Jos sen valinta on peruttu, 
lataus alkaa ajastuksen mukaisena 
aikana.

2. Aseta kaikkein edullisin aika lataami-
seen.
僅 Hiljaisten kulutusaikojen prio-

risointi: Jos t쌹m쌹 valinta tehd쌹쌹n, 
lataus alkaa kulutushuippuaikojen 
ulkopuolella (lataus voi jatkua kulu-
tushuippuaikaan saakka, jotta 100 
% lataus saavutetaan).

僅 Vain hiljaiset kulutusajat: Jos t쌹m쌹 
valinta tehd쌹쌹n, lataus tapahtuu 
vain kulutushuippuaikojen ulko-
puolella (lataus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 jatku 
100 % saakka).

Tavoitel쌹mp쎨tilan asetukset

A: Tavoitel쌹mp쎨tilan asetukset
1 Tavoitel쌹mp쎨tila
1. Aseta tavoitel쌹mp쎨tila.

僅 Jos kohdel쌹mp쎨tila (1) m쌹쌹ritet쌹쌹n 
kaapeli kytkettyn쌹, matkustamon 
l쌹mp쎨tila s쌹쌹det쌹쌹n kohdel쌹mp쎨ti-
laan l쌹hd쎨n yhteydess쌹 (ilman 
suurj쌹nniteakun lataustason mene-
tyst쌹). Kylm쌹ll쌹 ilmalle ajastettu 
m쌹쌹r쌹aikainen lataus auttaa paran-

tamaan s쌹hk쎨auton suorituskyky쌹 
l쌹mmitt쌹m쌹ll쌹 autoa etuk쌹teen.

Ajoneuvo lataukseen (V2L)
V2L-j쌹rjestelm쌹 v쌹litt쌹쌹 vaihtovirtaa 
suurj쌹nniteajoakusta useiden s쌹hk쎨lait-
teiden k쌹ytt쎨쌹 varten.
Lis쌹tietoja on kohdassa "Ajoneuvo 
lataukseen (V2L)" sivulla 2-9.

A: S쌹hk쎨auto
1 S쌹hk쎨auton latauksen siirto
Valitse n쌹yt쎨lt쌹 S쌹hk쎨auto → V2L.
Voit s쌹쌹t쌹쌹 akun purkautumisrajan ajon 
suurj쌹nniteakulle.

A: S쌹hk쎨auton latauksen siirtoasetuk-
set
1 Purkausraja
Jos ajoneuvo saavuttaa rajan, se katkai-
see s쌹hk쎨nsy쎨t쎨n automaattisesti.

Energiatiedot
Valitse S쌹hk쎨auto ja katso auton kuvaa 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹.
Voit tarkistaa akun purkautumistason.

OCV041579L
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Miten saat yhteyden

Ulkona (jos kuuluu varustukseen)

1. Avaa V2L-liitimen suojus.
2. Sulje suojus, kun olet kytkenyt kodin-

koneita tai s쌹hk쎨laitteita virtal쌹htee-
seen.

3. Kytke V2L-liitin auton latausaukkoon.
4. Paina V2L-liittimen kytkint쌹 (A) ja tar-

kista, syttyyk쎨 ja sammuuko valo (B). 
Valo (B) ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 syty normaa-
listi, kun:
僅 Katso akun purkautumisraja ajon 

suurj쌹nniteakulle n쌹yt쎨n S쌹hk쎨n-
k쌹ytt쎨 -valikosta. Jos se on suur-
j쌹nniteakun nykylatausta suurempi, 
valo (B) ei syty.

僅 Tarkista, syttyyk쎨 V2L-liittimen tai 
sis쌹virtal쌹hd쎨n merkkivalo.

僅 Jos mittaristoon tulee V2L:n varoi-
tusviesti, katso kohta "LCD-n쌹yt쎨n 
viestit" sivulla 2-11.

僅 Jos V2L ei toimi aiemmin liitt쌹ess쌹si 
toisen kodinkoneen, suositte-
lemme k쌹ym쌹쌹n valtuutetun Kian 
j쌹lleenmyyj쌹n tai huoltokumppanin 
luona.

5. Paina kytkint쌹 (A), niin valo (B) sam-
muu ja V2L on kytketty pois p쌹쌹lt쌹. 
Voit irrottaa V2L-liittimen, kun valo (B) 

sammuu tai latausluukun lukitus ava-
taan painamalla 쌹lyavaimen ovien 
avauspainiketta.

Sis쌹ll쌹 (jos kuuluu varustukseen)

1. Liit쌹 takaistuimen alaosassa olevaan 
virtal쌹ht쎨쎨n, kun auton S쌹hk쎨auto-
painike on ON-asennossa.

2. K쌹yt쌹 virtapainiketta virtal쌹hteen kan-
nen avaamiseen.

3. Tarkista toimintatila virtal쌹hteen etu-
merkkivalosta.
僅 Sininen: valmiustila
僅 Punainen: ei virtaa, vaikka virta-

l쌹hde olisi kytketty
僅 Vihre쌹: Tavallinen virransy쎨tt쎨 vir-

tal쌹hteen tavallisella kytkenn쌹ll쌹.

OCVQ011001L_4
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LCD-n쌹yt쎨n viestit

V2L on valmis. M쌹쌹ritetty varaus-
raja saavutettu

A: V2L on valmis. M쌹쌹ritetty varaus-
raja saavutettu
Jos suurj쌹nniteakku saavuttaa asetetun 
purkautumistason, V2L lopettaa toimin-
tansa ja varoitus tulee n쌹kyviin. Jos 
haluat jatkaa V2L-toiminnon k쌹ytt쌹-
mist쌹, aseta purkautumistaso akun 
nykytasoa alemmaksi.

Energiankulutus liian korkea. V2L 
peruttu

A: Energiankulutus liian korkea. V2L 
peruttu
Jos k쌹ytt쌹m쌹si s쌹hk쎨laite ylitt쌹쌹 auton 
enimm쌹isl쌹ht쎨tehon, toiminto pys쌹htyy 
ja n쌹kyviin tulee varoitusviesti. Varmista, 
ett쌹 k쌹ytt쌹m쌹si s쌹hk쎨laitteen kokonais-
tehonkulutus ylitt쌹쌹 V2L:n maksimil쌹h-
t쎨tehon.

VL2-ehdot eiv쌹t t쌹yty

A: VL2-ehdot eiv쌹t t쌹yty
Jos V2L-toiminto keskeytyy jostakin seu-
raavista syist쌹, n쌹kyviin tulee varoitus-
viesti.
僅 V2L-kytkin kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹
僅 V2L-liitin ylikuumenee
僅 Latausluukku avataan, kun V2L-sis쌹-

pistorasiaa k쌹ytet쌹쌹n
Varmista, ett쌹 V2L-liittimess쌹 ja auton 
sis쌹pistorasiassa ei ole ongelmia.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koske auton latausaukon V2L-liitti-

meen napaan.
僅 쉁l쌹 laita metalliesineit쌹 V2L-liittimeen 

tai latausaukkoon. Se voisi aiheuttaa 
s쌹hk쎨iskun.

僅 쉁l쌹 koske V2L-liittimeen, latausauk-
koon tai virtatulppaan, kun k쌹det ovat 
m쌹r쌹t. Se voisi aiheuttaa s쌹hk쎨iskun. 
K쌹sittele aina kuivilla k쌹sill쌹.

僅 Varmista ennen kytkemist쌹, ett쌹 V2L-
liittimess쌹, latausaukossa tai virtatul-
passa ei ole vierasainetta, kuten vett쌹 
tai p쎨ly쌹. Jos kytket vieraan aineksen 
kanssa, se voi aiheuttaa tulipalon tai 
oikosulun.

僅 V2L-liitint쌹 ei saa muokata tai purkaa. 
On tulipalon, s쌹hk쎨iskun tai vamman 
vaara.

僅 Kun liit쌹t virtapistokkeen V2L-liitti-
meen tai irrotat sen VL2-liittimest쌹 tai 
avaat tai suljet V2L-liittimen suojan, 
varo, ett쌹 se ei raapaise k쌹tt쌹.

OCV041100L
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僅 Seuraavissa olosuhteissa ei saa 
ladata. Voi sattua onnettomuus.
- V2L-liitin, latausaukko, virtatulppa 

tai kaapeli on vahingoittunut, sy쎨-
pynyt tai ruostunut.

- Liitinosa on l쎨ys쌹ll쌹.
僅 Jos kodinkoneen johdon p쌹쌹llyste on 

vahingoittunut tai rikki, kodinkonetta 
ei saa k쌹ytt쌹쌹. On tulipalon, s쌹hk쎨is-
kun tai vamman vaara.

僅 Autossa ei saa koskaan k쌹ytt쌹쌹 s쌹h-
k쎨ist쌹 l쌹mmityslaitetta, kuten silitys-
rautaa, kahvinkeitint쌹 ja 
leiv쌹npaahdinta. Se voi aiheuttaa tuli-
palon ja loukkaantumisen.

HUOMIO
僅 Perehdy k쌹sikirjan tietoihin, jotta v쌹l-

tyt onnettomuuksilta.
僅 V2L-purkausk쌹ytt쎨 estet쌹쌹n auto-

maattisesti ylikuumenemistilanteissa. 
(Kun purkautumisk쌹ytt쎨 on estetty, 
tarkista onko V2L-liitin tai virtapistoke 
likaantunut, kulunut, sy쎨pynyt tai rikki 
tai onko kodinkoneen kapasiteetti yli 
16 A. Jos l쌹mp쎨tila laskee sopivalle 
tasolle, kun se on j쌹tetty rauhaan, voit 
k쌹ytt쌹쌹 sit쌹 uudestaan. K쌹yt쌹 asiamu-
kaisia kodinkoneita.)

僅 Toimitettua V2L-liitint쌹 ei saa muo-
kata tai purkaa. Takuu ei korvaa 
vikoja, jotka aiheutuvat muutoksista 
tai purkamisesta.

僅 V2L-liitint쌹 ei saa pudottaa eik쌹 siihen 
saa kohdistua kovia iskuja.

僅 V2L-liittimen p쌹쌹lle ei saa asettaa esi-
neit쌹.

僅 Muista irrottaa V2L-liitin autosta, kun 
lopetat V2L-liittimen k쌹yt쎨n.

僅 Kun suurj쌹nniteakun lataus saavuttaa 
asetetun purkautumisrajan (%), toi-
minta lakkaa ja mittaristossa n쌹kyy 

varoitusviesti. Jos haluat jatkaa V2L-
k쌹ytt쎨쌹, aseta purkautumisraja (%) 
nykyist쌹 akun lataustasoa pienem-
m쌹ksi.

僅 Kun k쌹yt쌹t erilaisia s쌹hk쎨laitteita, nii-
den yhteisteho ei saa ylitt쌹쌹 auton 
enimm쌹istehokapasiteettia.

僅 Jos k쌹yt쌹t s쌹hk쎨laitetta, joka ylitt쌹쌹 
auton enimm쌹istehokapasiteetin, toi-
minta lakkaa ja mittaristossa n쌹kyy 
varoitusviesti. Varmista, ett쌹 k쌹ytt쌹-
m쌹si s쌹hk쎨laitteen kokonaistehonku-
lutus ei ylit쌹 V2L:n 
maksimitehokapasiteettia.

僅 Jotkin s쌹hk쎨laitteet eiv쌹t ehk쌹 toimi 
oikein, vaikka tuotteen tehonkulutus 
olisi auton enimm쌹istehokapasiteet-
tia pienempi.
- S쌹hk쎨laitteet, jotka vaativat k쌹yn-

nistyess쌹쌹n suurta tehoa.
- Mittauslaitteet, joiden pit쌹쌹 k쌹sitell쌹 

tietoja t쌹sm쌹llisesti.
- S쌹hk쎨laitteet, jotka ovat herkki쌹 

taajuusmuuttajatyyppiselle AC-vir-
tal쌹hteelle. (Taajuusmuuttaja: Laite, 
joka muuntaa DC-virran AC-vir-
raksi)

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 laitteita, jotka vaativat jatku-
vaa tehonsy쎨tt쎨쌹, kuten l쌹쌹kint쌹lait-
teita. Tehonsy쎨tt쎨 saattaa keskeyty쌹 
auton tilan perusteella.

僅 K쌹yt쌹 vain alle 16 ampeerin kotilait-
teita.

僅 Ty쎨nn쌹 virtapistoke pohjaan asti ja 
k쌹yt쌹 standardin mukaista, hyv쌹ksyt-
ty쌹 tulppaa. Jos k쌹yt쌹t kulunutta, sy쎨-
pynytt쌹 tai v쌹쌹r쌹nlaista tulppaa, voit 
aiheuttaa toimintah쌹iri쎨n.

僅 K쌹yt쌹 maadoitettua virtapistoketta.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 suuritehoisia kodinlaitteita, 

kuten ilmastointilaitetta, pesukonetta 
tai kuivaajaa.
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僅 Kodinkoneita ei saa ripustaa johtoon.
僅 K쌹yt쌹 virtal쌹hd쎨ss쌹 vain kansallisen 

turvasertifioinnin saaneita tuotteita. 
Katso k쌹ytt쎨ohjeet ja varotoimet lait-
teen k쌹sikirjasta. (S쌹hk쎨iset kodinko-
neet, jatkojohdot jne.)

僅 Kun laitteita k쌹ytet쌹쌹n autossa ulkoil-
massa, k쌹yt쌹 vedenkest쌹vi쌹 tuotteita 
tai k쌹yt쌹 niit쌹 kuivassa ymp쌹rist쎨ss쌹. 
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sateessa tai erityisen kos-
teissa ymp쌹rist쎨iss쌹. (S쌹hk쎨iset 
kodinkoneet, jatkojohdot jne.)

僅 Jos saattaa salamoida, V2L-toimintoa 
ei saa k쌹ytt쌹쌹 auton ulkopuolella.

僅 쉁l쌹 liit쌹 useita siirrett쌹vi쌹 jatkojohtoja.
僅 Jos k쌹ytet쌹쌹n kiertynytt쌹 tai itsens쌹 

riste쌹v쌹쌹 jatkojohtoa, se voi aiheuttaa 
tulipalon. K쌹yt쌹 johtoa aina siten, ett쌹 
se ei ole kiertynyt.

僅 Kun auton V2L-ulkoliitint쌹 k쌹ytet쌹쌹n, 
virtaa sy쎨tet쌹쌹n my쎨s auton sis쌹virta-
l쌹hteeseen. Irrota sis쌹virtal쌹hteest쌹 
s쌹hk쎨laitteet, joita ei k쌹ytet쌹.

僅 Kun k쌹yt쌹t V2L-liit쌹nt쌹쌹, auton moot-
toritilan j쌹쌹hdytyspuhallin voi toimia 
automaattisesti silloinkin, kun auto on 
sammutettu. 쉁l쌹 vie k쌹tt쌹 j쌹쌹hdytys-
puhaltimen l쌹helle, kun V2L on toi-
minnassa.

HUOMAA
僅 Laita V2L-liitin latausaukkoon 60 

sekunnin kuluessa latauslukuun avaa-
misesta. Varkauden v쌹ltt쌹miseksi se 
lukkiutuu automaattisesti kytkenn쌹n 
j쌹lkeen, jotta sit쌹 ei voi irrottaa.

僅 K쌹ytt쌹ess쌹 V2L, peruuta aikataulu-
tettu ilmastointilaitteen asetus. V2L-
toiminto saattaa olla estynyt aikatau-
lutetuilla ilmastointilaitteen toiminnon 
ehdoilla.

僅 V2L-purkautumistila kytket쌹쌹n pois 
p쌹쌹lt쌹, jos auto sammutetaan sis쌹tilan 
V2L-liittimell쌹.

僅 Latausluukun avaus tai V2L-liittimen 
kytkent쌹 lataustuloon sammuttaa 
V2L-purkutilan. Jos haluat k쌹ytt쌹쌹 
V2L-sis쌹- ja -ulkoliitint쌹 samanaikai-
sesti, kytke V2L-liitin ensin lataustu-
loon ja k쌹yt쌹 V2L-sis쌹liitint쌹.

L쌹hell쌹 olevat asemat

A: S쌹hk쎨auto
Valitse S쌹hk쎨auto ja katso karttaa tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹. Toiminto 
hakee auton nykyisen sijaintipaikan 
l쌹hell쌹 olevat latausasemat.

A: S쌹hk쎨auto
Valitse kuvake n쌹yt쎨lt쌹.

A: L쌹hell쌹 nykyist쌹 sijaintia
Haussa etsit쌹쌹n sopivia latausasemia 
reitin, nykyisen paikan tai kohteen 
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ymp쌹rilt쌹. Jos valitset jokin latausase-
man, saat tarkkoja tietoja.
Katso lis쌹tietoja Navigoinnin pikavii-
teoppaasta

S쌹hk쎨auton asetukset

A: S쌹hk쎨auto
Valitse kuvake n쌹yt쎨lt쌹. Voit s쌹쌹t쌹쌹 
latausrajan, latausvirran, talvik쌹yt쎨n ja 
apuohjelmatilan toiminnot.

Latausraja

A: S쌹hk쎨auton asetukset
1 Latausraja
2 DC-laturi

A: S쌹hk쎨auton asetukset
1 Latausraja
2 AC-laturi
僅 Akun kohdelataustaso voidaan valita 

ladattaessa AC- tai DC-laturilla.
僅 Lataustasoa voi muuttaa 10 prosentin 

v쌹lein.

僅 Jos akun tavoitelataustaso on suur-
j쌹nniteakun lataustasoa alhaisempi, 
akkua ei ladata.

Latausvirta

A: S쌹hk쎨auton asetukset
1 Latausvirta
2 AC-laturi
3 Maksimi
4 V쌹hennetty
5 Minimi
僅 Voit valita AC-laturin latausvirran. 

Valitse sopiva latausvirta.
僅 Jos lataus ei k쌹ynnisty tai se katkeaa 

쌹killisesti kesken kaiken, valitse toinen 
sopiva virtataso ja yrit쌹 lataamista 
uudestaan.

僅 Latausaika m쌹쌹r쌹ytyy valitun lataus-
virran perusteella.

Talvik쌹ytt쎨

A: S쌹hk쎨auton asetukset
1 Talvik쌹ytt쎨
2 Talvik쌹ytt쎨
Voit valita talvik쌹yt쎨n tai perua sen.
Talvik쌹ytt쎨 on tehokasta talvella, jolloin 
suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on matala.
T쌹t쌹 k쌹ytt쎨tapaa suositellaan paranta-
maan ajamisen ja DC-lataamisen tehoa 
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talvella nostamalla akun l쌹mp쎨tilan sopi-
valle tasolle.
Ajoet쌹isyys voi lyhenty쌹, sill쌹 energiaa 
vaaditaan akun l쌹mp쎨tilan nostamiseen.
My쎨s jos akun l쌹mp쎨tila on matala ajon 
aikana tai kun ajastettu ilmastointi/l쌹m-
mitys on aktivoitu, t쌹t쌹 k쌹ytt쎨tilaa voi 
k쌹ytt쌹쌹 parantamaan ajotehoa.
T쌹t쌹 k쌹ytt쎨tilaa ei kuitenkaan k쌹ytet쌹 
varmistamaan ajomatkaa, kun akun 
lataustaso on matala.

HUOMAA
T쌹m쌹 k쌹ytt쎨tila on k쌹ytett쌹viss쌹 akku-
l쌹mmittimell쌹 varustetuissa autoissa.

Apuohjelmatila
Suurj쌹nniteakkua k쌹ytet쌹쌹n 12V apua-
kun sijaan k쌹ytt쌹m쌹쌹n auton muka-
vuustoimintoja. Kun ajaminen ei ole 
tarpeen, kuten retkeilt쌹ess쌹 tai auton 
seistess쌹 pitk쌹쌹n, s쌹hk쎨laitteita (쌹쌹nen-
toisto, valot, ilmastointi, l쌹mmitys jne.) 
voi k쌹ytt쌹쌹 tuntikausia.

A: S쌹hk쎨auton asetukset
1 Apuohjelmatila
2 Aktivoi Apuohjelma-tila

J쌹rjestelm쌹n asetukset ja kytke-
minen p쌹쌹lle

J쌹rjestelm쌹asetukset
Kuljettaja voi aktivoida Utility-k쌹yt쎨n, 
kun seuraavat ehdot on t쌹ytetty.

僅 Auto on VALMIS-tilassa ja vaihde on 
siirretty P-asentoon (pys쌹k쎨inti).

僅 S쌹hk쎨isess쌹 seisontajarrussa (EPB) ei 
ole toimintah쌹iri쎨t쌹.

僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 on 
valittu S쌹hk쎨auton asetukset → 
Apuohjelmatila.

J쌹rjestelm쌹n kytkeminen p쌹쌹lle
Kun j쌹rjestelm쌹 on aktivoitu:
僅 VALMIS-merkkivalo sammuu, UTIL-

merkkivalo syttyy mittaristossa ja EPB 
kytket쌹쌹n p쌹쌹lle.

僅 S쌹hk쎨laitteita voi k쌹ytt쌹쌹, mutta 
autoa ei voi ajaa.

僅 EPB:n toiminnan voi perua painamalla 
EBP-kytkint쌹.

Vaihdetta ei voi siirt쌹쌹 pois P-asennosta 
(pys쌹k쎨inti). Jos vaihtamista yritet쌹쌹n, 
kojetauluun tulee viesti Vaihtaminen ei 
mahdollista.

J쌹rjestelm쌹n aktivoinnin katkaisu
Apuohjelmatilan voi katkaista paina-
malla S쌹hk쎨auto-painike OFF-asentoon. 
Toimintoa ei voi poistaa k쌹yt쎨st쌹 s쌹hk쎨-
auton asetuksista.

OCV041297L
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S쌹hk쎨auton lataustyypit

S쌹hk쎨auton lataustyypit
Lataustiedot
僅 AC-lataus: S쌹hk쎨auto ladataan kytkem쌹ll쌹 AC-laturi kotiin tai yleisell쌹 latausase-

malla. (Lis쌹tietoja on kohdassa "AC-lataus" sivulla 2-23.)
僅 DC-lataus: Voit tehd쌹 latauksen nopeasti yleisill쌹 latausasemilla. Katso kunkin DC-

laturityypin valmistajan toimittamaa opasta. Akun teho ja kest쌹vyys voi k쌹rsi쌹, jos 
DC-latausta k쌹ytet쌹쌹n jatkuvasti.
DC-laturia tulee k쌹ytt쌹쌹 mahdollisimman v쌹h쌹n korkeaj쌹nniteakun k쌹ytt쎨i쌹n 
pident쌹miseksi.

僅 Siirrett쌹v쌹 lataus: S쌹hk쎨auton voi ladata kodin s쌹hk쎨ll쌹. Kodin s쌹hk쎨pistokkeen 
on t쌹ytett쌹v쌹 m쌹쌹r쌹ykset ja sen on sovelluttava turvallisesti siirrett쌹v쌹n laturin luo-
kitukseen j쌹nnitteen/virran/ampeerit/tehot (wattia) osalta.

Latausajan tiedot

HUOMAA
Suurj쌹nniteakun lataamiseen tarvittava 
aika voi vaihdella suurj쌹nniteakun kun-
non ja kest쌹vyyden, laturin ominaisuuk-
sien ja ulkol쌹mp쎨tilan mukaan.

Lataustyyppi Vakiotyypin akku Laajennettu akkutyyppi

AC-lataus Se vaatii noin 9 tuntia huoneen l쌹mm쎨ss쌹 
ladattaessa 100 % tasolle

T쌹yteen lataaminen kest쌹쌹 huoneenl쌹m-
m쎨ss쌹 noin 11 tuntia 45 minuuttia.

DC-lataus

350 kW:n laturi
Akun lataaminen 10 prosentista 80 pro-
senttiin kest쌹쌹 huoneenl쌹mm쎨ss쌹 noin 18 
minuuttia. Sen voi ladata 100 % t쌹yteen.

Akun lataaminen 10 prosentista 80 prosent-
tiin kest쌹쌹 huoneenl쌹mm쎨ss쌹 noin 18 
minuuttia. Sen voi ladata 100 % t쌹yteen.

50 kW:n laturi
Akun lataaminen 10 prosentista 80 pro-
senttiin kest쌹쌹 huoneenl쌹mm쎨ss쌹 noin 63 
minuuttia. Sen voi ladata 100 % t쌹yteen.

Akun lataaminen 10 prosentista 80 prosent-
tiin kest쌹쌹 huoneenl쌹mm쎨ss쌹 noin 73 
minuuttia. Sen voi ladata 100 % t쌹yteen.

Siirrett쌹v쌹 lataus Se vaatii noin 25 tuntia huoneen l쌹mm쎨ss쌹 
ladattaessa 100 % tasolle.

Se vaatii noin 33 tuntia huoneen l쌹mm쎨ss쌹 
ladattaessa 100 % tasolle.
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Lataustyypit

僅 Laturin todellinen ulkoasu ja latausmenetelm쌹 voi vaihdella laturin valmistajan 
mukaan.

Luokka AC-lataus DC-lataus Siirrett쌹v쌹 lataus

Latausliit쌹nt쌹 (ajoneuvo)

Latausliitin

Latausl쌹ht쎨

Lataaminen K쌹yt쌹 AC-laturia kotona tai ylei-
sell쌹 latausasemalla

K쌹yt쌹 AC-laturia yleisell쌹 lataus-
asemalla Kodin s쌹hk쎨virran k쌹ytt쎨

OCVQ011003L OCVQ011004L OCVQ011003L
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S쌹hk쎨auton latauksen merkkivalo

S쌹hk쎨auton latauksen merkki-
valo
Lataustila
Kun suurj쌹nniteakkua ladataan, lataus-
tason voi tarkistaa auton ulkopuolelta.

S쌹hk쎨latausluukku

Latausliitinlukko
Latauskaapelin lukitseminen

A: ECO-ajoneuvo
1 Latausliittimen lukitustila
2 Lukitse aina
3 Lukitse latauksen aikana
4 쉁l쌹 lukitse
Voit valita, miss쌹 vaiheessa latausliitin 
lukitaan ja vapautetaan latausliit쌹nn쌹st쌹.
Valitse Asetukset → Ajoneuvo → ECO-
ajoneuvo→ Latausliittimen lukitustila 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹ss쌹.

Kun latausliitin on lukittu

Lukitse aina -tila
Latausliitin lukkiutuu, kun latausliitin kyt-
ket쌹쌹n latausliit쌹nt쌹쌹n. Liitin on lukittu, 
kunnes kuljettaja on avannut kaikkien 
ovien lukituksen. T쌹ll쌹 asetuksella voi 
est쌹쌹 latauskaapelin varastamisen.
僅 Jos latausliitimen lukitus on avattu, 

kun kaikkien ovien lukitus on auki, 
mutta latauskaapelia ei irroteta 15 
sekunnin kuluessa, liitin lukittuu auto-
maattisesti uudelleen.

僅 Jos latausliitimen lukitus on avattu, 
kun kaikkien ovien lukitus on auki, 
mutta kaikki ovet lukitaan uudestaan, 

Lampun tila Akun varaustila [%]

0–24

25–49

50–74

75–100

OCVQ011010L

Luokka Latauksen 
aikana Aina

Ennen latausta X O

Latauksen aikana O O

Lataus loppu X O
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liitin lukittuu automaattisesti uudel-
leen.

Lukitse latauksen aikana -tila
Liitin lukkiutuu, kun lataus alkaa. Liitti-
men lukitus aukeaa, kun lataus on tehty. 
T쌹t쌹 k쌹ytt쎨쌹 voi k쌹ytt쌹쌹 ladattaessa ylei-
sell쌹 latausasemalla.

쉁l쌹 lukitse -tila
Liittimen lukitus avautuu, olipa lataustila 
mik쌹 tahansa. Paina latausliittimen 
vapautuspainiketta ja irrota liitin. Varo, 
ett쌹 latauskaapelia ei varasteta.

Ajastettu lataus
Voit asettaa autosi latausajastuksen tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n tai Kia Connect -
sovelluksen avulla. Katso tarkat tiedot 
ajastetun latauksen asettamisesta 
Navigoinnin pikaviiteoppaasta.
Ajastetun latauksen voi tehd쌹 vain AC-
laturilla tai siirrett쌹v쌹ll쌹 laturilla (ICCB: 
kaapelin kontrollirasia).

Kun m쌹쌹r쌹aikainen lataus on s쌹쌹detty ja 
AC-laturi tai siirrett쌹v쌹 laturi (ICCB: kaa-
pelin kontrollirasia) on liitetty latausta 
varten, merkkivalo ensimm쌹iselt쌹 tasolta 
viimeiselle noin 3 minuuttia ilmoitta-
maan, ett쌹 m쌹쌹r쌹aikainen lataus on s쌹쌹-
detty.
Kun ajastettu lataus on asetettu, lataus 
ei ala heti, kun ja AC-laturi tai siirrett쌹v쌹 
laturi (ICCB: kaapelin kontrollirasia) liite-
t쌹쌹n. Kun v쌹lit쎨n lataus on tarpeen, 
paina latausliit쌹nn쌹n kannen avauspai-
niketta 쌹lyavaimessa 2 sekuntia tai 
peruuta aikataulun mukainen lataus tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n tai Kia Connect -
sovelluksen avulla.
Katso kohdasta "AC-lataus" sivulla 2-23 
tai "Siirrett쌹v쌹 lataus" sivulla 2-27 lis쌹tie-
toja, miten AC-laturi ja siirrett쌹v쌹 lataus-
kaapeli (ICCB: kaapelin kontrollirasia) 
liitet쌹쌹n.

OCVQ011010L
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S쌹hk쎨auton lataaminen

S쌹hk쎨auton lataaminen
S쌹hk쎨latausluukku

S쌹hk쎨latausluukku aukeaa ja sulkeutuu 
seuraavalla tavalla.

HUOMAA
Latausluukku sulkeutuu automaatti-
sesti, kun:
僅 Latausliitin ei kiinni
僅 Latausta ei ole tehty noin kahden 

minuutin kuluessa latausluukun 
ollessa auki.

僅 Vaihde on D (ajo), N (vapaa) tai R 
(peruutus) -asennossa.

OCVQ011011L

Menetelm쌹t Avaa Auki

Paina/kosketa

Paina latausluukkua.

paina latausluukun sulkemispainiketta.

Latausliit쌹nn쌹n kannen avaa/
sulje-painike

Puheentunnistus
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Varotoimia s쌹hk쎨auton lataa-
miseen

AC-laturi

AC-latauskaapeli (jos kuuluu varustuk-
seen)

DC-laturi

* Laturin todellinen ulkoasu ja latausme-
netelm쌹 voi vaihdella laturin valmista-
jan mukaan.

Latausluukun lukituksen avaami-
nen h쌹t쌹tilanteessa

Jos latausluukku ei avaudu irtoa akun 
latauksen purkautumisen tai s쌹hk쎨johti-
mien vian takia, avaa takaluukku ja ved쌹 

kevyesti h쌹t쌹kaapelista kuten yll쌹 on esi-
tetty. Latausluukku avautuu t쌹ll쎨in.

VAROITUS
僅 Laturin synnytt쌹m쌹t s쌹hk쎨magneetti-

set aallot voivat vahingoittaa vaka-
vasti l쌹쌹kint쌹hoitolaitteita, kuten 
implantoitavia syd쌹men tahdistimia.
K쌹ytett쌹ess쌹 elektronisia laitteita, 
kuten implantoitavia syd쌹men tahdis-
timia, hoitotiimilt쌹 tai valmistajalta on 
kysytt쌹v쌹, vaikuttaako s쌹hk쎨auton 
lataus l쌹쌹kint쌹laitteiden kuten implan-
toitavien syd쌹men tahdistimien toi-
mintaan.

僅 Varmista, ett쌹 latauskaapelin liitti-
mess쌹 ja pistokkeessa ei ole vett쌹 tai 
p쎨ly쌹 ennen laturiin ja latausliit쌹nt쌹쌹n 
liitt쌹mist쌹. Jos teet kytkenn쌹n, kun 
latauskaapelin liittimess쌹 ja pistok-
keessa on vett쌹 tai p쎨ly쌹, voit aiheut-
taa tulipalon tai s쌹hk쎨iskun.

僅 Varo, ett쌹 et koske latausliittimeen, 
latauspistokkeeseen tai latausliit쌹n-
t쌹쌹n, kun kytket latauskaapelin 
latausliittimen laturiin ja auton lataus-
tuloliit쌹nt쌹쌹n.

僅 Noudata seuraavia m쌹쌹r쌹yksi쌹 v쌹lt-
t쌹쌹ksesi s쌹hk쎨iskun, kun lataat autoa:
- K쌹yt쌹 vesitiivist쌹 laturia.
- Ole varovainen, kun kosket lataus-

liittimeen ja latauspistokkeeseen 
m쌹rin k쌹sin tai kun seisot vedess쌹 
tai lumessa kytkiess쌹si latauskaa-
pelia.

- Ole varovainen ukkosilmalla.
- Ole varovainen, kun latausliitin ja 

pistoke ovat m쌹rki쌹.
僅 Lopeta lataaminen heti, jos havaitset 

ep쌹tavallisia ilmi쎨it쌹 (hajua, savua).
僅 Vaihda latauskaapeli, jos sen p쌹쌹llyste 

on vahingoittunut, s쌹hk쎨iskun v쌹ltt쌹-
miseksi.
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Varotoimia s쌹hk쎨auton lataamiseen

僅 Latauskaapelia liitett쌹ess쌹 tai irrotet-
taessa on pidett쌹v쌹 kiinni latausliitti-
men kahvasta.

僅 K쌹yt쌹 vain Kian hyv쌹ksym쌹쌹 lataus-
kaapelia (jos kuuluu varustukseen). 
Jos k쌹yt쌹t erillist쌹 jatkojohtoa, kuten 
kelaa, tai sertifioimatonta kaapelia, se 
voi aiheuttaa poikkeavuuksia pistor-
asioissa, joka voi johtaa tulipaloon tai 
r쌹j쌹hdykseen.

僅 Jos ved쌹t suoraan kaapelista (eik쌹 
kahvasta), sis쌹iset johtimet voivat 
irrota tai vahingoittua. Se voi aiheut-
taa s쌹hk쎨iskun tai tulipalon.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 latausliit쌹nn쌹n kantta auki. 
Avoin latausliit쌹nn쌹n kansi voi kertoa 
siit쌹, ett쌹 auton oven lukitus on 
avattu, ja auto voi tulla varastetuksi.

HUOMIO
僅 Pid쌹 latausliitin ja latauspistoke aina 

puhtaana. Varmista, ett쌹 latauskaa-
peli ei altistu vedelle tai kosteudelle.

僅 K쌹yt쌹 s쌹hk쎨auton lataamiseen vain 
siihen tarkoitettua laturia. Muun latu-
rin k쌹ytt쌹minen voi aiheuttaa toimin-
tavian.

僅 Auto on sammutettava [OFF] ennen 
akun lataamista.

僅 Jos auto sammutetaan [OFF] latauk-
sen aikana, moottoritilan j쌹쌹hdytys-
puhallin voi toimia automaattisesti. 
쉁l쌹 koske j쌹쌹hdytyspuhallinta latauk-
sen aikana.

僅 Varo pudottamasta latausliitint쌹. 
Latausliitin voi vahingoittua.

僅 쉁L쉁 k쌹yt쌹 jatkojohtoa k쌹ytt쌹ess쌹si L1-
Trickle-laturia, koska se voi ylikuu-
mentua ja / tai tuottaa vahingon.

HUOMAA
Suurj쌹nniteakun lataamisen aikana tai 
heti sen j쌹lkeen j쌹쌹hdytys tapahtuu 
ilmastointij쌹rjestelm쌹ll쌹 suurj쌹nnitea-
kun l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쌹miseksi.
Silloin voi kuulua ilmastointikompresso-
rin ja tuulettimen 쌹쌹ni쌹, mutta t쌹m쌹 joh-
tuu normaalista toiminnasta.
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AC-lataus

* Laturin todellinen ulkoasu ja latausme-
netelm쌹 voi vaihdella laturin valmista-
jan mukaan.

AC-laturin liitt쌹minen
1. Paina jarrupoljinta ja kytke seisonta-

jarru p쌹쌹lle.
2. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde 

asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja sammuta 
ajoneuvo. Jos lataus aloitetaan, vaikka 
vaihde ei ole asennossa P (pys쌹-
k쎨inti), lataus alkaa sen j쌹lkeen, kun 
vaihde on siirtynyt automaattisesti 
asentoon P (pys쌹k쎨inti).

3. Avaa latausluukku.

Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨la-
tausluukku" sivulla 2-20.

4. Tarkista, onko latausliittimen p쌹쌹ll쌹 ja 
latausliit쌹nn쌹ss쌹 p쎨ly쌹.

5. Pitele latausliittimen kahvasta ja liit쌹 
se auton latausliit쌹nt쌹쌹n. Paina liitin 
kokonaan sis쌹lle. Jos latausliitint쌹 ja 
latausliit쌹nt쌹쌹 ei ole kytketty kunnolla, 
seurauksena voi olla tulipalo.
Lis쌹tietoja on kohdassa "Latauskaa-
pelin lukitseminen" sivulla 2-18.

6. Aloita lataus kytkem쌹ll쌹 latauspistoke 
s쌹hk쎨n sy쎨tt쎨liit쌹nt쌹쌹n AC-latausase-
malla.

7. Tarkista, onko suurj쌹nniteakun 
latauksen merkkivalo ( ) kytkeyty-
nyt P쉁쉁LLE mittaristossa. Lataus ei 
ole toiminnassa, kun latauksen merk-
kivalo ( ) ei pala. Jos latausliit쌹nt쌹쌹 
ja latausliitint쌹 ei ole kytketty oikein, 
liit쌹 latauskaapeli uudelleen ladatak-
sesi.

8. Kun lataus on alkanut arvioitu lataus-
aika n쌹kyy kojetaulussa noin 1 minuu-
tin ajan.
Jos avaat kuljettajan oven latauksen 
aikana, arvioitu latausaika n쌹kyy koje-
taulussa noin 1 minuutin ajan. Kun 
m쌹쌹r쌹aikainen lataus tai ilmastointi/
l쌹mmitys on s쌹쌹detty, arvioitu lataus-
aika n쌹kyy t쌹llaisena ”--”.

A: Latausaik. j쌹ljell쌹

Lataustilan tarkastus
Kun suurj쌹nniteakkua ladataan, lataus-
tason voi tarkistaa auton ulkopuolelta.
Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨auton 
latauksen merkkivalo" sivulla 2-18.

OCVQ011007L

OCVQ011012L

OCV041299L

OCV041103L



S쌹hk쎨ajoneuvon opas

242

AC-lataus

AC-laturin irrottaminen
1. Kun lataus on tehty, irrota latauspis-

toke s쌹hk쎨n sy쎨tt쎨liit쌹nn쌹st쌹 AC-
latausasemalla.

2. Pid쌹 kiinni latausliittimen kahvasta ja 
ved쌹 se ulos.

3. Varmista, ett쌹 suljet latausluukun 
kunnolla.

4. Sulje latausliittimen ja lataustulpan 
suojat, jotta vierasta ainesta ei p쌹쌹se 
sis쌹lle.

5. Jos k쌹yt쌹t henkil쎨kohtaista latauslii-
tint쌹, s쌹ilyt쌹 liitint쌹 kaapelilokerossa.

HUOMAA
僅 Jos et voi avata latausluukkua pakka-

sen ja j쌹쌹tymisen takia, napauta sit쌹 
kevyesti tai poista j쌹쌹 latausluukun 
luota. 쉁l쌹 pakota latausluukkua auki.

僅 Latauskaapelin lukitsemiseksi valitse 
Asetukset→ Ajoneuvo → ECO-ajo-
neuvo → Latausliittimen lukitustila 
tietoviihden쌹yt쎨ll쌹. Latausliitin lukkiu-
tuu liit쌹nt쌹쌹n eri aikana valitun k쌹yt-
t쎨tavan mukaan.
- Lukitse aina -tila: Latausliitin luk-

kiutuu, kun latausliitin kytket쌹쌹n 
latausliit쌹nt쌹쌹n.

- Lukitse latauksen aikana -tila: Lii-
tin lukkiutuu, kun lataus alkaa.

僅 Vaikka autoa voi ladata, kun S쌹hk쎨-
auto-painike on ON/K쉁YNNIST쉁-
asennossa, aloita lataaminen turvalli-
suutesi t쌹hden vain, kun S쌹hk쎨auto-
painike on OFF-asennossa ja vaihde 
on P-asennossa (pys쌹k쎨inti). Kun 
lataus on alkanut, voit k쌹ytt쌹쌹 radion 
tapaisia s쌹hk쎨laitteita painamalla 
S쌹hk쎨auto-painikkeen ACC- tai ON-
asentoon.

僅 Radion vastaanotto voi olla huono AC-
latauksen aikana.

僅 Latauksen aikana vaihdetta ei voi siir-
t쌹쌹 P-asennosta (paikoitus) muulle 
vaihteelle.

僅 Akun lataamiseen tarvittava aika voi 
vaihdella suurj쌹nniteakun kunnon ja 
kest쌹vyyden, laturin ominaisuuksien 
ja ulkol쌹mp쎨tilan mukaan.

OCVQ011007L
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DC-lataus

Voit tehd쌹 latauksen nopeasti yleisill쌹 
latausasemilla. Katso kunkin DC-laturi-
tyypin valmistajan toimittamaa opasta.
Akun teho ja kest쌹vyys voi k쌹rsi쌹, jos 
DC-latausta k쌹ytet쌹쌹n jatkuvasti.
DC-laturia tulee k쌹ytt쌹쌹 mahdollisim-
man v쌹h쌹n korkeaj쌹nniteakun k쌹yt-
t쎨i쌹n pident쌹miseksi.
Laturin todellinen ulkoasu ja lataus-
menetelm쌹 voi vaihdella laturin val-
mistajan mukaan.

DC-laturin liitt쌹minen
1. Paina jarrupoljinta ja kytke seisonta-

jarru p쌹쌹lle.
2. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde 

asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja sammuta 
ajoneuvo.

3. Avaa latausluukku.
Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨la-
tausluukku" sivulla 2-20.

4. Tarkista, onko latausliittimen ja 
latausliit쌹nn쌹n sis쌹ll쌹 p쎨ly쌹 tai muuta 
vierasta ainesta.

5. Pitele latausliittimen kahvasta ja liit쌹 
se auton latausliit쌹nt쌹쌹n. Paina liitin 
kokonaan sis쌹lle. Jos latausliitint쌹 ja 
latausliit쌹nt쌹쌹 ei ole kytketty kunnolla, 
seurauksena voi olla tulipalo. Katso 
kunkin DC-laturityypin oppaasta, 
miten lataus ja laturin irrottaminen 
tapahtuu.

6. Tarkista, onko suurj쌹nniteakun 
latauksen merkkivalo ( ) kytkeyty-
nyt P쉁쉁LLE mittaristossa. Lataus ei 

ole toiminnassa, kun latauksen merk-
kivalo ( ) ei pala.
Jos latausliitint쌹 ei ole kytketty oikein, 
liit쌹 latauskaapeli uudelleen, jotta voit 
ladata sen uudelleen.
Kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹 DC-latausta ei ehk쌹 
voi k쌹ytt쌹쌹, jotta suurj쌹nniteakku ei 
vahingoitu.

7. Kun lataus on alkanut arvioitu lataus-
aika n쌹kyy kojetaulussa noin 1 minuu-
tin ajan. Jos avaat kuljettajan oven 
latauksen aikana, arvioitu latausaika 
n쌹kyy kojetaulussa noin 1 minuutin 
ajan.

A: Latausaik. j쌹ljell쌹

Lataustilan tarkastus
Kun suurj쌹nniteakkua ladataan, lataus-
tason voi tarkistaa auton ulkopuolelta.
Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨auton 
latauksen merkkivalo" sivulla 2-18.

Miten DC-laturi irrotetaan
1. Irrota latausliitin, kun DC-lataus on 

tehty tai haluat lopettaa lataamisen 
DC-laturilla. Katso tarkempia tietoja 
latausliittimen irrottamisesta kunkin 
DC-laturin oppaasta.

2. Varmista, ett쌹 suljet latausluukun 
kunnolla.

OCVQ011008L
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DC-lataus

HUOMIO
Korkean taajuuden melua voi kuulua 
ajoittain ajoneuvon ulkopuolelta, kun 
lataat vanhoilla DC-latausasemilla tai 
DC-latausasemilla, joissa on tiedonsiirto-
viivett쌹.
T쌹m쌹 korkean taajuuden melu kuuluu, 
kun ajoneuvo k쌹ytt쌹쌹 toimintoa, joka 
v쌹hent쌹쌹 s쌹hk쎨magneettisia aaltoja jat-
kaakseen latausta. T쌹m쌹 on siksi ajo-
neuvon normaalia toimintaa, eik쌹 se 
vaikuta lataamiseen tai ajoneuvon suori-
tuskykyyn.

HUOMAA
僅 Jos k쌹yt쌹t DC-laturia, kun auto on jo 

t쌹ysin ladattu, DC-laturit antavat vir-
heviestin. 쉁l쌹 lataa autoa, jos se on 
t쌹ydess쌹 latauksessa.

僅 Jos et voi avata latausluukkua pakka-
sen ja j쌹쌹tymisen takia, napauta sit쌹 
kevyesti tai poista j쌹쌹 latausluukun 
luota. 쉁l쌹 pakota latausluukkua auki.

僅 Suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tilan kontrol-
loimiseksi latauksen aikana, k쌹ytet쌹쌹n 
ilmastointilaitetta j쌹쌹hdytt쌹m쌹쌹n 
akkua, ja ilmastointilaitteen kompres-
sorin ja puhaltimen toiminta voi 
aiheuttaa melua.
Ilmastointilaitteen teho voi laskea 
kes쌹ll쌹 suurj쌹nniteakun j쌹쌹hdytysj쌹r-
jestelm쌹n toiminnan takia.

僅 Vaikka autoa voi ladata, kun S쌹hk쎨-
auto-painike on ON/K쉁YNNIST쉁-
asennossa, aloita lataaminen turvalli-
suutesi t쌹hden vain, kun S쌹hk쎨auto-
painike on OFF-asennossa ja vaihde 
on P-asennossa (pys쌹k쎨inti). Kun 
lataus on alkanut, voit k쌹ytt쌹쌹 radion 
tapaisia s쌹hk쎨laitteita painamalla 
S쌹hk쎨auto-painikkeen ACC- tai ON-
asentoon.

Latauksen aikana vaihdetta ei voi siir-
t쌹쌹 P-asennosta (paikoitus) muulle 
vaihteelle.

僅 Akun lataamiseen tarvittava aika voi 
vaihdella suurj쌹nniteakun kunnon ja 
kest쌹vyyden, laturin ominaisuuksien 
ja ulkol쌹mp쎨tilan mukaan.
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Siirrett쌹v쌹 lataus

1 Koodi ja pistoke (koodisarja)
2 Ohjausrasia
3 Latauskaapeli ja -liitin
Siirrett쌹v쌹쌹 laturia voi k쌹ytt쌹쌹 kodin 
s쌹hk쎨ll쌹, kun AC-lataus tai DC-lataus ei 
ole k쌹yt쎨ss쌹.

Kannettavan laturin lataustason 
asettaminen

僅 A: Pistoke
僅 B: S쌹hk쎨pistorasia
1. Tarkista s쌹hk쎨liit쌹nn쌹n virtaluokitus 

ennen pistokkeen liitt쌹mist쌹 liit쌹n-
t쌹쌹n.

2. Kytke pistoke kodin s쌹hk쎨pistoasiaan.
3. Tarkista ohjausrasian n쌹ytt쎨ikkuna.
4. Aseta lataustaso painamalla ohjaus-

rasian taustapuolen painiketta (1) 2–8 
sekunnin ajan. (Katso latauskaapelin 
tyyppi쌹 ja esimerkki쌹 lataustason s쌹쌹-
t쌹miseksi.)

5. Ohjausrasian n쌹ytt쎨ikkunan esitt쌹m쌹 
lataustaso muuttuu joka kerta, kun 
painiketta (1) painetaan.

6. Kun lataustason asetus on tehty, 
aloita lataus kannettavan latausme-
nettelyn mukaisesti.

OCVQ011020L
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Siirrett쌹v쌹 lataus

* Esimerkki ICCB-lataustason asettamisesta
* Esimerkki on vain viitteellinen ja voi vaihdella ymp쌹rist쎨n olosuhteista riippuen.

HUOMIO
Varmista, ett쌹 lataustilan valinta vastaa 
katkaisijan kapasiteettia, jotta sulake ei 
pala.

L쌹ht쎨virta ICCB-lataustaso Ohjauskotelon n쌹ytt쎨ikkuna

14–16 A 12 A

13–12 A 10 A

11–10 A 8 A

9–8 A 6 A

OCVQ011023L
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Miten kannettava laturi liitet쌹쌹n 
(ICCB: kaapelin kontrollirasia)
1. Kytke pistoke kodin s쌹hk쎨pistoasiaan.

僅 A: Pistoke
僅 B: S쌹hk쎨pistorasia

2. Tarkista, syttyyk쎨 virran valo (vihre쌹) 
kontrollirasiassa.

3. Paina jarrupoljinta ja kytke seisonta-
jarru p쌹쌹lle.

4. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde 
asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja sammuta 
ajoneuvo. Jos lataus aloitetaan, vaikka 
vaihde ei ole asennossa P (pys쌹-
k쎨inti), lataus alkaa sen j쌹lkeen, kun 
vaihde on siirtynyt automaattisesti 
asentoon P (pys쌹k쎨inti).

5. Avaa latausluukku.
Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨la-
tausluukku" sivulla 2-20.

6. Avaa latausliittimen ja lataustulpan 
suojakorkit. Tarkista, ett쌹 niiss쌹 ei ole 
vierasta materiaalia tai p쎨ly쌹.

7. Pitele latausliittimen kahvasta ja liit쌹 
se auton latausliit쌹nt쌹쌹n. Paina liitin 
kokonaan sis쌹lle. Jos latausliitint쌹 ja 
latausliit쌹nt쌹쌹 ei ole kytketty kunnolla, 
seurauksena voi olla tulipalo.

8. Lataus k쌹ynnistyy automaattisesti 
(latauslamppu syttyy).

9. Tarkista, onko suurj쌹nniteakun 
latauksen merkkivalo ( ) kytkeyty-
nyt P쉁쉁LLE mittaristossa. Lataus ei 
ole toiminnassa, kun latauksen merk-
kivalo ( ) ei pala. Jos latausliitint쌹 ei 
ole kytketty oikein, liit쌹 latauskaapeli 
uudelleen, jotta voit ladata sen uudel-
leen.

10.Kun lataus on alkanut arvioitu lataus-
aika n쌹kyy kojetaulussa noin 1 minuu-
tin ajan.

A: Latausaik. j쌹ljell쌹
Jos avaat kuljettajan oven latauksen 
aikana, arvioitu latausaika n쌹kyy koje-
taulussa noin 1 minuutin ajan. Kun 
m쌹쌹r쌹aikainen lataus tai ilmastointi/
l쌹mmitys on s쌹쌹detty, arvioitu lataus-
aika n쌹kyy t쌹llaisena ”--”.

Lataustilan tarkastus
Kun suurj쌹nniteakkua ladataan, lataus-
tason voi tarkistaa auton ulkopuolelta.
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Siirrett쌹v쌹 lataus

Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨auton 
latauksen merkkivalo" sivulla 2-18.

HUOMAA
僅 Jos et voi avata latausluukkua pakka-

sen ja j쌹쌹tymisen takia, napauta sit쌹 
kevyesti tai poista j쌹쌹 latausluukun 
luota. 쉁l쌹 pakota latausluukkua auki.

僅 Latauskaapelin lukitsemiseksi valitse 
Asetukset→ Ajoneuvo → ECO-ajo-
neuvo → Lukitusliittimen lukitustila 
tietoviihden쌹yt쎨ll쌹. Latausliitin lukkiu-
tuu liit쌹nt쌹쌹n eri aikana valitun k쌹yt-
t쎨tavan mukaan.
- Lukitse aina -tila: Latausliitin luk-

kiutuu, kun latausliitin kytket쌹쌹n 
latausliit쌹nt쌹쌹n.

- Lukitse latauksen aikana -tila: Lii-
tin lukkiutuu, kun lataus alkaa.

Lis쌹tietoja on kohdassa "Latausliitin-
lukko" sivulla 2-18.

僅 Vaikka autoa voi ladata, kun S쌹hk쎨-
auto-painike on ON/K쉁YNNIST쉁-
asennossa, aloita lataaminen turvalli-
suutesi t쌹hden vain, kun S쌹hk쎨auto-
painike on OFF-asennossa ja vaihde 
on P-asennossa (pys쌹k쎨inti). Kun 
lataus on alkanut, voit k쌹ytt쌹쌹 radion 
tapaisia s쌹hk쎨laitteita painamalla 
S쌹hk쎨auto-painikkeen START- tai 
ON-asentoon.
Latauksen aikana vaihdetta ei voi siir-
t쌹쌹 P-asennosta (paikoitus) muulle 
vaihteelle.

僅 Akun lataamiseen tarvittava aika voi 
vaihdella suurj쌹nniteakun kunnon ja 
kest쌹vyyden, laturin ominaisuuksien 
ja ulkol쌹mp쎨tilan mukaan.
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Lataustilan merkkivalo kannettavalle laturille

OCVQ011026L

Merkkivalo Tiedot

VIRTA Palaa: virta p쌹쌹ll쌹

LATAUS Tilassa: Latauksen vilkku: Virran rajoitus pistokkeen korkean l쌹mp쎨tilan tai korkean 
sis쌹l쌹mp쎨tilan takia

VIKA Vilkkuu: lataus keskeytetty

LATAUSTASO

12 12 A

10 10 A

08 8 A

06 6 A

Latausvirta muuttuu joka kerran, kun painiketta (1) painetaan alle 1 sekunnin ajan ja laturi on liitettyn쌹 pisto-
rasiaan, mutta ei autoon.

Ohjausrasia

OCVQ011021L
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Siirrett쌹v쌹 lataus

Tila/M쌹쌹ritetty vika/Korjaustoimi

僅 Latausliitin kytketty autoon (VIRTA: 
vihre쌹 palaa)

僅 Pistoke kytketty pistorasiaan (VIRTA: 
vihre쌹 palaa)

Latauksen aikana

僅 Latauksen merkkivalo (VIRTA: vihre쌹 
palaa / LATAUS: sininen palaa)

僅 Latausvirta

Ennen latausliittimen kytkemist쌹 
autoon (VIRTA: vihre쌹 palaa, 
VIKA: punainen vilkkuu)

僅 Ep쌹normaali l쌹mp쎨tila
僅 CCB (In-Cable Control Box) -vika

Kytketty autoon (VIRTA: vihre쌹 
palaa, VIKA: punainen vilkkuu)

僅 Diagnoosilaitteen vika
僅 Virtavuoto
僅 Ep쌹normaali l쌹mp쎨tila

Vuotovirtavika (VIRTA: vihre쌹 
palaa, VIKA: punainen vilkkuu)

僅 Kun pistoke on irrotettu ja kiinnitetty 
uudelleen, voit poistaa virheen paina-
malla painiketta v쌹hint쌹쌹n 2 sekunnin 
ajan.

Virrans쌹쌹st쎨tila

僅 Lataustason ilmaisin sammuu, jos tila 
ei muutu yli 1 minuutin aikana.
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Miten kannettava laturi irrote-
taan (ICCB: kaapelin kontrolli-
rasia)
1. Pid쌹 kiinni latausliittimen kahvasta ja 

ved쌹 se ulos.

2. Varmista, ett쌹 suljet latausluukun 
kunnolla.

3. Irrota pistoke kodin s쌹hk쎨pistoasiasta. 
쉁l쌹 ved쌹 kaapelista, kun irrotat pistok-
keen.

A: Pistoke
B: S쌹hk쎨pistorasia

4. Sulje latausliittimen ja lataustulpan 
suojat, jotta vierasta ainesta ei p쌹쌹se 
sis쌹lle.

5. Jos k쌹yt쌹t henkil쎨kohtaista latauslii-
tint쌹, s쌹ilyt쌹 liitint쌹 kaapelilokerossa.

Kannettavan laturin varotoimet 
(ICCB: Sis쌹inen ohjauskeskus)
僅 K쌹yt쌹 kannettavaa laturia, jonka val-

tuuttama Kia-j쌹lleenmyyj쌹 / huolto-
kumppani on sertifioinut.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 korjata, purkaa tai s쌹쌹t쌹쌹 
kannettavaa laturia.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 jatkojohtoa tai adapteria.
僅 Lopeta k쌹ytt쎨 heti, jos vika ilmenee.
僅 쉁l쌹 koske pistokkeeseen tai latausliit-

timeen m쌹rin k쌹sin.

僅 쉁l쌹 koske AC-latausliittimen napaan 
tai ajoneuvon AC-latausliit쌹nt쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 kytke latausliitint쌹 j쌹nnitteeseen, 
joka ei vastaa m쌹쌹r쌹yksi쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kannettavaa laturia, jos se 
on kulunut, paljastunut tai latauskaa-
pelissa on joitain merkkej쌹 vahin-
goista.

僅 Jos ICCB-kotelo ja AC-latausliitin on 
vahingoittunut, murtunut tai sen johti-
met ovat jollain tavalla paljastuneet, 
kannettavaa laturia ei saa k쌹ytt쌹쌹.

僅 쉁l쌹 anna lasten k쌹ytt쌹쌹 tai koskea 
kannettavaa laturia.

僅 Pid쌹 ohjausrasia kuivana.
僅 Pid쌹 latausliitin ja tulppaliit쌹nt쌹 puh-

taan vieraista aineista.
僅 쉁l쌹 astua kaapelin tai johdon p쌹쌹lle. 

쉁l쌹 ved쌹 johtoa tai kaapelia 쌹l쌹k쌹 
kierr쌹 tai taivuta niit쌹.

僅 쉁l쌹 lataa, jos esiintyy salamointia.
僅 쉁l쌹 pudota ohjausrasiaa tai laita ras-

kasta esinett쌹 sen p쌹쌹lle.
僅 쉁l쌹 laita laturin l쌹helle latauksen 

aikana sellaisia esineit쌹, jotka voivat 
aiheuttaa korkeita l쌹mp쎨tiloja.

僅 Jos lataat kuluneella tai vahingoittu-
neella kodin s쌹hk쎨pistorasialla, olet 
altis s쌹hk쎨iskun vaaralle. Jos sinulla 
on ep쌹ilyksi쌹 kodin s쌹hk쎨pisto-
rasiasta, anna valtuutetun s쌹hk쎨asen-
tajan tarkastaa se.

僅 Lopeta kannettavan laturin k쌹ytt쎨 
heti, jos kodin s쌹hk쎨pistorasia tai jokin 
sen komponentti on ylikuumennut tai 
tunnet palamisen k쌹ry쌹.
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S쌹hk쎨auton lataus (쌹killinen loppuminen)

HUOMAA
Kaapelivarkauksien est쌹miseksi latauslii-
tint쌹 ei voi irrottaa liit쌹nn쌹st쌹, kun ovet 
ovat lukossa tai latausliitin on Lukitse 
aina-tilassa. Avaa kaikkien ovien lukitus 
irrottaaksesi latausliittimen liit쌹nn쌹st쌹.
Jos auto on kuitenkin latausliittimen 
Lukitse latauksen aikana -tilassa, 
latausliittimen lukitus aukeaa automaat-
tisesti latausliit쌹nn쌹st쌹, kun lataus lop-
puu.
Jos latausliitin irrotetaan painamatta 
vapautuspainiketta, liitin ja liit쌹nt쌹 voivat 
vahingoittua.
Lis쌹tietoja on kohdassa "Latausliitin-
lukko" sivulla 2-18.
Jos vapautuspainike ei toimi, vaikka 
kaikkien ovien lukitus on avattu, ved쌹 
h쌹t쌹nostokaapelia moottoritilassa ja 
paina vapautuspainiketta irrottaaksesi 
sen autosta. Jos vapautuspainike ei vie-
l쌹k쌹쌹n toimi asianmukaisesti, suositte-
lemme k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-
j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/-huoltokumppanilla.

S쌹hk쎨auton lataus (쌹killinen 
loppuminen)
Mit쌹 tehd쌹, jos lataus loppuu 쌹killi-
sesti
Jos suurj쌹nniteakku ei lataa, tarkista 
seuraavat seikat:
僅 Tarkista auton latausasetukset. Ks. 

"S쌹hk쎨auton asetukset" sivulla 2-14 
(esim. kun m쌹쌹r쌹aikainen lataus on 
s쌹쌹detty, lataus ei ala heti, kun ja AC-
laturi tai annettava laturi (ICCB: kaa-
pelin kontrollirasia) on liitetty.)

僅 Tarkista AC-laturin, kannettava laturin 
tai DC-laturin k쌹ytt쎨tila. (Katso kohta 
"Lataustila" sivulla 2-18)
* Lataustilan todellinen n쌹ytt쎨tapa voi 
vaihdella laturin valmistajan 
mukaan.

僅 Jos auto ei lataudu ja mittaristoon 
tulee varoitusviesti, tarkista vastaava 
viesti. Katso kohta "LCD-n쌹yt쎨n vies-
tit" sivulla 2-40.

僅 Jos auto latautuu oikein ladattaessa 
toisella normaalisti toimivalla laturilla, 
ota yhteytt쌹 laturin valmistajaan.

僅 Jos autosi ei lataudu, kun sit쌹 lada-
taan jollain toisella normaalisti toimi-
valla laturilla, suosittelemme yhteyden 
ottamista valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Jos lataus ep쌹onnistuu ja huollon 
varoitusvalo ( ) palaa mittaris-
tossa, suosittelemme ottamaan 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n.
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S쌹hk쎨autolla ajaminen
T쌹ss쌹 osassa kuvataan, miten ajoneuvo 
k쌹ynnistet쌹쌹n ja pys쌹ytet쌹쌹n, mit쌹 eri 
mittareissa ja LCD-n쌹yt쎨iss쌹 n쌹ytet쌹쌹n 
jne.

Auton k쌹ynnist쌹minen
1. Istu kuljettajan istuimelle ja pitele 쌹ly-

avainta.
2. Kiinnit쌹 turvavy쎨 ennen auton k쌹yn-

nist쌹mist쌹.
3. Muista kytke쌹 seisontajarru.
4. Tarkista kaasu- ja jarrupolkimen 

asento ja v쌹lys oikealla jalalla.
5. Paina ja pid쌹 jarrupoljinta.
6. Paina jarrupoljinta ja aseta vaihde 

asentoon P (pys쌹k쎨inti).
7. Paina ja pid쌹 jarrupoljinta ja paina 

samalla S쌹hk쎨auto-painiketta.
8. Kun VALMIS-merkkivalo palaa, voit 

ajaa autoa. Kun VALMIS-merkkivalo 
ei pala, autolla ei voi ajaa. K쌹ynnist쌹 
auto uudelleen.

Auto p쌹쌹ll쌹 (ON) → VALMIS (vihre쌹)

9. Paina ja pid쌹 jarrupoljinta ja vaihda 
haluamaasi asentoon.

10.Vapauta seisontajarru ja vapauta jar-
rupoljin hitaasti. Tarkista, liikkuuko 
auto eteenp쌹in, paina siten kaasupol-
jinta.

Ajoneuvon pys쌹ytt쌹minen
1. Pid쌹 jarrupoljin painettuna, kun auto 

on pys쌹k쎨ity.
2. Vaihde P-asemaan (pys쌹k쎨inti).

3. Kytke seisontajarru.
4. Paina S쌹hk쎨auto-painiketta ja sam-

muta auto.
5. Tarkista, onko VALMIS-merkkivalo 

pois p쌹쌹lt쌹 mittaristossa. Kun VAL-
MIS-merkkivalo palaa ja vaihde on 
muussa kuin asennossa P (pys쌹-
k쎨inti), kuljettaja voi painaa vahin-
gossa kaasupoljinta ja auto voi liikkua 
arvaamatta.

Ajoneuvo sammutettu

Virtuaalisen moottori쌹쌹nen j쌹r-
jestelm쌹 (VESS)
Keinotekoinen k쌹ynti쌹쌹nij쌹rjestelm쌹 
(VESS) tuottaa moottorin 쌹쌹nen, jotta 
jalankulkijat kuulevat auton 쌹쌹nen, 
koska s쌹hk쎨auton k쌹ydess쌹 ei kuulu 
쌹쌹nt쌹.
Jos auto on valmiustilassa ja vaihde ei 
ole P (Park) -asennossa, VESS toimii.
Kun vaihde vaihdetaan asentoon R 
(peruutus), kuuluu lis쌹varoitus쌹쌹ni.

VAROITUS
쉁쌹nij쌹rjestelm쌹ll쌹 on vain t쌹ydent쌹v쌹 
rooli. J쌹rjestelm쌹쌹 ei ole suunniteltu eik쌹 
se korvaa kuljettajien suorittamaa huol-
toa. Kuljettajien tulee aina kiinnitt쌹쌹 huo-
miota ymp쌹rist쎨쎨ns쌹 ajamisen aikana.

HUOMIO
僅 Ajoneuvo ei tuota moottorin 쌹쌹nt쌹. 

Ole tietoinen ajo-ymp쌹rist쎨st쌹si ja aja 
turvallisesti.

OCV041156L
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僅 Kun olet pys쌹k쎨inyt auton tai seisot lii-
kennevaloissa, tarkista onko auton 
ymp쌹rill쌹 lapsia tai esteit쌹.

僅 Tarkista peruuttaessasi, ett쌹 auton 
takana ei ole mit쌹쌹n. Jalankulkijat 
eiv쌹t ehk쌹 kuule auton 쌹쌹nt쌹.

Ajomatka ennen tyhjentymist쌹

Ajomatka ennen latauksen loppumista 
n쌹kyy eri tavalla riippuen integroidussa 
ajotilan ohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 valitusta 
ajotavasta.
Lis쌹tietoja on kohdassa "Integroitu ajoti-
lan ohjausj쌹rjestelm쌹" sivulla 6-31.

Kun kohdetta ei ole m쌹쌹ritetty
僅 Autolla voi ajaa keskim쌹쌹rin noin 330 

km (Standard-tyyppi, 300 km 
4WD:ll쌹)/440 km (Extended-tyyppi, 
400 km 4WD:ll쌹).

僅 Tietyiss쌹 olosuhteissa, kun ilmastointi-
laite/l쌹mmitin on k쌹yt쎨ss쌹, ajomatka 
ennen latauksen loppumista voi 
muuttua ja mahdollinen k쌹ytt쎨alue 
vaihtelee v쌹lill쌹 200–460 km (Stan-
dard-tyyppi)/260–610 km (Extended-
tyyppi). K쌹ytett쌹ess쌹 l쌹mmitint쌹 kyl-
m쌹ll쌹 ilmalla tai ajettaessa korkealla 
nopeudella, suurj쌹nniteakku kuluttaa 
paljon energiaa. T쌹m쌹 voi lyhent쌹쌹 
olennaisesti et쌹isyytt쌹 ennen latauk-
sen loppumista.

僅 Kun ”0 km” on tullut n쌹ytt쎨쎨n, lataa 
auto v쌹litt쎨m쌹sti. Autolla voi ajaa viel쌹 
3–8 km (2–5 mailia). T쌹m쌹 m쌹쌹r쌹ytyy 
ajonopeuden, l쌹mmittimen/ilmastoin-

nin k쌹yt쎨n, s쌹쌹n, ajotavan ja muiden 
seikkojen perusteella. Aja autollasi 
noin 50 km (30 mph) nopeudella 
l쌹himm쌹lle latausasemalle.

僅 Latauksen j쌹lkeen mittaristossa 
n쌹kyv쌹 ajomatka ennen latauksen 
loppumista voi vaihdella merkitt쌹-
v쌹sti aiemmista k쌹ytt쎨tavoista riip-
puen.
Kun edellisill쌹 ajokerroilla ajotapaan 
on kuulunut korkealla nopeudella 
ajoa, mik쌹 kulutta enemm쌹n suurj쌹n-
niteakun s쌹hk쎨, arvioitu ajomatka 
ennen latauksen loppumista lyhenee. 
Kun suurj쌹nniteakku k쌹ytt쌹쌹 v쌹h쌹n 
s쌹hk쎨쌹 ECO-tilassa, arvioitu ajomatka 
ennen latauksen loppumista kasvaa.

僅 Ajomatka ennen latauksen loppu-
mista voi m쌹쌹r쌹yty쌹 sellaisten seikko-
jen perusteella kuin suurj쌹nniteakun 
lataustaso, s쌹쌹, l쌹mp쎨tila, akun kest쌹-
vyys, maastonmuodot ja ajotapa.

僅 Suurj쌹nniteakussa voi tapahtua nor-
maalia kulumista auton k쌹ytt쎨vuo-
sista riippuen. T쌹m쌹 voi lyhent쌹쌹 
ajomatkaa ennen latauksen loppu-
mista.

Kun kohdetta on m쌹쌹ritetty
Kun kohde on asetettu, ajomatka ennen 
latauksen loppumista voi muuttua. Et쌹i-
syys ennen latauksen loppumista laske-
taan k쌹ytt쌹en kohteen tietoja. Et쌹isyys 
ennen latauksen loppumista voi kuiten-
kin vaihdella merkitt쌹v쌹sti ajo-olosuhtei-
den, ajotavan ja auton kunnon 
perusteella.

Vinkkej쌹 ajomatkan lis쌹쌹miseen 
ennen latauksen loppumista
僅 Jos k쌹yt쌹t ilmastointia/l쌹mmitint쌹, 

ajoakku k쌹ytt쌹쌹 liikaa s쌹hk쎨쌹. T쌹m쌹 
voi lyhent쌹쌹 ajomatkaa ennen latauk-

OCV041421L
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sen loppumista. T쌹st쌹 syyst쌹 suositte-
lemme, ett쌹 s쌹쌹d쌹t ohjaamon 
l쌹mp쎨tilaksi 22 °C (72 °F) AUTO. 
T쌹m쌹n asetuksen on monissa arvi-
oissa todistettu pit쌹v쌹n yll쌹 optimaali-
sen energiankulutuksen ja yll쌹pit쌹v쌹n 
mukavan l쌹mp쎨tilan. Sammuta l쌹m-
mitin ja ilmastointilaite, jos et tarvitse 
niit쌹. Jatkuvasti p쌹쌹lle ja pois p쌹쌹lt쌹 
kytkemist쌹 ei kuitenkaan suositella.

僅 K쌹ytett쌹ess쌹 l쌹mmitint쌹 tai ilmastoin-
tia energian kulutusta voi v쌹hent쌹쌹, 
jos valitaan kierr쌹tystila raitisilmatilan 
sijalle. Raitisilmatila vaatii runsasta 
energiankulutusta, sill쌹 ulkoilma t쌹y-
tyy l쌹mmitt쌹쌹 uudestaan tai j쌹쌹hdyt-
t쌹쌹.

僅 K쌹ytett쌹ess쌹 l쌹mmitint쌹 tai ilmastoin-
tia on syyt쌹 k쌹ytt쌹쌹 VAIN KULJET-
TAJA -toimintoa tai ajastettua 
ilmastointi/l쌹mmitintoimintoa.

僅 Pid쌹 nopeutta yll쌹 ja aja taloudellisesti 
painamalla kaasupoljinta ja pit쌹m쌹ll쌹 
sit쌹 painettuna.

僅 Paina ja nosta kaasupoljinta asteittain, 
kun kaasutat tai hidastat.

僅 K쌹yt쌹 aina suositeltuja rengaspai-
neita.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 tarpeettomia s쌹hk쎨kompo-
nentteja ajon aikana.

僅 쉁l쌹 kuormaa autoon tarpeettomia 
tavaroita.

僅 쉁l쌹 asenna osia, jotka voivat nostaa 
ilmanvastusta.

ECO-ajo

A: S쌹hk쎨auto
1 ECO-ajo
Tarkistaaksesi ECO-ajohistorian, valitse 
n쌹yt쎨lt쌹 Valikko → ECO-ajo.

Energiankulutuksen s쌹쌹st쎨histo-
ria

A: ECO-ajo
1 EV-s쌹쌹st쎨historia
Energiankulutuksen s쌹쌹st쎨historian voi 
tarkistaa aiemman ajokerran p쌹iv쌹m쌹쌹-
r쌹ll쌹 ja ajomatkalla. Kuvake n쌹ytt쌹쌹, 
mik쌹 oli energiankulutuksen s쌹쌹st쎨his-
torian tehokkain tallenne.

Energiankulutus
Tarkistaaksesi auton kunkin j쌹rjestelm쌹n 
nykyisen energiakulutuksen, valitse n쌹y-
t쎨lt쌹 Valikko → S쌹hk쎨nkulutus.

A: S쌹hk쎨auto
1 Energiankulutus

A: Energiankulutus
1 Akun hoito
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2 Elektroniikka
3 Ilmastointi
4 Ajaminen
1. Akun hoito n쌹ytt쌹쌹 hetkellisen vir-

ran- ja energiankulutuksen seuraa-
vissa tilanteissa:
僅 Akun l쌹mmitt쌹minen talviajotilassa 

ajotehon parantamiseksi.
僅 Akun j쌹쌹hdytt쌹minen kes쌹ll쌹, jotta 

se ei ylikuumene.
2. Elektroniikka n쌹ytt쌹쌹 auton j쌹rjestel-

mien virran- ja energiankulutuksen. 
N쌹it쌹 ovat mm. mittaristo, tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹 (kaiutin ja navigaatio), ajo-
valot ja auton ohjausyksikk쎨.

3. Ilmastointi n쌹ytt쌹쌹 l쌹mmittimen tai 
ilmastointilaitteen s쌹hk쎨nkulutuksen.

4. Ajaminen n쌹ytt쌹쌹 kokonaistehon, 
k쌹ytt쎨moottorin ajoenergian kulutuk-
sen ja regeneratiivisen energian.

Virta/lataus-mittari

Virta/lataus-mittari n쌹ytt쌹쌹 auton ener-
giankulutuksen ja latausjarrujen latauk-
sen /latauksen purkautumisen tilan.
僅 Teho PWR: Se n쌹ytt쌹쌹 auton energi-

ankulutustason ajettaessa yl쌹m쌹keen 
tai kiihdytett쌹ess쌹. Mit쌹 enemm쌹n 
s쌹hk쎨energiaa kulutetaan, sit쌹 kor-
keampi mittarin taso on.

僅 Virta CHG: Se n쌹ytt쌹쌹 akun latausti-
lan, kun sit쌹 ladataan latausjarruilla 
(hidastuksessa tai ajettaessa m쌹ke쌹 
alas). Mit쌹 enemm쌹n s쌹hk쎨energiaa 
on ladattu, sit쌹 matalampi mittarin 
taso on.

Lataustilan (SOC) mittari suurj쌹n-
niteakkua varten

SOC-mittari n쌹ytt쌹쌹 suurj쌹nniteakun 
lataustilan.
Matala prosenttiluku ilmaisimessa tar-
koittaa, ett쌹 suurj쌹nniteakussa ei ole tar-
peeksi energiaa. 100 % tarkoittaa, ett쌹 
k쌹ytt쎨akku on t쌹ydess쌹 latauksessa.
Kun ajat valta- tai moottoriteill쌹, akun 
lataus on varmistettava etuk쌹teen.

Jos akun j쌹ljell쌹 oleva lataus on alle 10 % 
SOC-mittarissa, varoitusvalo ( ) syttyy 
varoittamaan akun tasosta.
Kun varoitusvalo ( ) syttyy, autoa voi 
ajaa viel쌹 30–40 km (18–25 mailia). Ajo-
matkaan vaikuttavat ajonopeus, l쌹mmit-
timen/ilmastoinnin k쌹ytt쎨, s쌹쌹, ajotapa 
ja muut seikat. Lataus on tarpeen.

HUOMAA
Kun j쌹ljell쌹 oleva ajomatka on alle 40–
50 km (25–30 mailia), auton nopeus on 
rajoitettu ja lopulta auto sammuu. Lataa 
auto v쌹litt쎨m쌹sti.
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Varoitus- ja merkkivalot (liittyv쌹t 
s쌹hk쎨autoon)

Valmiustilan merkkivalo VALMIS
僅 T쌹m쌹 merkkivalo syttyy:

Kun auto on valmis ajoon.
- P쉁쉁LL쉁: Normaali ajo on mahdol-

lista.
- POIS: Normaali ajaminen ei ole 

mahdollista, tai on ilmennyt 
ongelma.

- Vilkkuva: H쌹t쌹ajo.
Kun valmiustilan merkkivalo sammuu tai 
vilkkuu, j쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma. 
T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

Huollon varoitusvalo 
T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy:
僅 Kun S쌹hk쎨auto-painike on ON-asen-

nossa.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi ja 

sammuu sitten.
僅 Kun s쌹hk쎨auton hallintaan liittyviss쌹 

osissa, kuten antureissa tms., on vika.
Kun varoitusvalo syttyy ajon aikana, tai 
ei sammu auton k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen, 
niin suosittelemme vierailua Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona ajoneu-
von tarkastamiseksi.

Alennetun tehon merkkivalo 
T쌹m쌹 merkkivalo syttyy:
僅 Kun S쌹hk쎨auto-painike on ON-asen-

nossa.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi ja 

sammuu sitten.
僅 Kun tehoa on rajoitettu s쌹hk쎨auton 

suurteho-osien turvallisuuden takia. 

Tehoa voidaan rajoittaa seuraavista 
syist쌹. (Kyseess쌹 on vika vain, jos 
huollon varoitusvalo ja alennetun 
tehon merkkivalo palavat samanaikai-
sesti.)
- Suurj쌹nniteakun lataus on liian 

v쌹hiss쌹 tai j쌹nnite laskee
- Suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian 

korkea tai matala
- Moottorin l쌹mp쎨tila on korkea

HUOMAA
僅 쉁l쌹 kiihdyt쌹 tai l쌹hde 쌹kisti liikkeelle, 

kun alennetun tehon merkkivalo 
palaa.

僅 Kun tehoa on rajoitettu s쌹hk쎨auton 
suurteho-osien turvallisuuden takia, 
alennetun tehon merkkivalo syttyy, 
auto ei ehk쌹 kykene nousemaan yl쌹-
m쌹keen tai se saattaa luisua rinteess쌹, 
kun merkkivalo palaa.

Latauksen merkkivalo 
T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy:
僅 Kun latausliitin on kytketty autoon 

suurj쌹nniteakun lataamiseksi.

Suurj쌹nniteakun lataustason 
varoitusvalo 
T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy:
僅 Kun suurj쌹nniteakun lataustaso on 

matala.
僅 Lataa akku heti, kun varoitusvalo syt-

tyy.

Latausjarrutuksen varoitusvalo 
(punainen) (keltainen)

T쌹m쌹 varoitusvalo syttyy:
僅 Kun latausjarru ei toimi tai jarru ei 

toimi hyvin. T쌹m쌹 aiheuttaa jarrujen 
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varoitusvalon (punainen) ja latausjar-
rutuksen varoitusvalon (keltainen) 
syttymisen samanaikaisesti.

T쌹ss쌹 tilanteessa, aja turvallisesti ja suo-
sittelemme, ett쌹 annat valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.
Jarrupolkimen k쌹ytt쌹minen voi olla vai-
keampaa kuin normaalisti ja jarrutus-
matka voi kasvaa.

LCD-n쌹yt쎨n viestit

Valitse asento P ja lataa akku sen 
j쌹lkeen

A: Valitse asento P ja lataa akku sen 
j쌹lkeen
Viesti n쌹ytet쌹쌹n, jos yrit쌹t liitt쌹쌹 lataus-
kaapelin asettamatta vaihdetta asen-
toon P (pys쌹k쎨inti).
Vaihde asentoon P (pys쌹k쎨inti) ennen 
latauskaapelin liitt쌹mist쌹.

Akun varaus heikko

A: Akun varaus heikko
Kun suurj쌹nniteakun lataustaso laskee 
noin 10 prosenttiin tai alle, t쌹m쌹 varoi-
tusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n.

Varoitusvalo kojetaulussa ( ) syttyy 
samaan aikaan. Lataa akku v쌹litt쎨m쌹sti.

Lataa heti. Moottorin teho rajoit-
tunut

A: Lataa akku heti! Moottorin teho 
rajoittunut
Kun suurj쌹nniteakun lataustaso laskee 
noin 5 prosenttiin tai alle, t쌹m쌹 varoitus-
viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n.
Mittariston varoitusvalo ( ) ja heikon 
virran merkkivalo ( ) syttyv쌹t samaan 
aikaan.
Auton teho laskee, jotta suurj쌹nniteakun 
energiankulutus laskee minimiin. Lataa 
akku v쌹litt쎨m쌹sti.

Tarkasta s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹

A: Tarkasta s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹
T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n, kun 
hybridiohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma.

VAROITUS
Pid쌹tt쌹ydy ajamasta, kun varoitusviesti 
n쌹ytet쌹쌹n.
Jos n쌹in tapahtuu, pys쌹k쎨i auto turvalli-
seen paikkaan, ja suosittelemme, ett쌹 
hinautat sen l쌹himm쌹lle valtuutetulle 
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Kia-j쌹lleenmyyj쌹lle/huoltokumppanille 
tarkastettavaksi.

Moottorin teho rajoittunut

A: Moottorin teho rajoittunut
Seuraavissa tapauksissa t쌹m쌹 varoitus-
viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun auton teho on 
rajoitettu turvallisuuden takia.
僅 Kun tehoa on rajoitettu s쌹hk쎨auton 

suurteho-osien turvallisuuden takia. 
Tehoa rajoitetaan seuraavista syist쌹. 
(Kyseess쌹 on vika vain, jos huollon 
varoitusvalo ja alennetun tehon merk-
kivalo palavat samanaikaisesti.)

僅 Suurj쌹nniteakun lataus on liian 
v쌹hiss쌹 tai j쌹nnite laskee.

僅 Suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian 
korkea tai matala.

僅 Moottorin l쌹mp쎨tila on korkea.

VAROITUS
Kun t쌹m쌹 viesti tulee n쌹kyviin, autoa ei 
saa kiihdytt쌹쌹 tai k쌹ynnist쌹쌹 쌹kkin쌹i-
sesti. Lataa akku heti, kun korkeaj쌹nnit-
teisen akun varaustaso ei riit쌹.

HUOMAA
Kun tehoa on rajoitettu s쌹hk쎨auton 
suurteho-osien turvallisuuden takia, 
alennetun tehon merkkivalo syttyy, auto 
ei ehk쌹 kykene nousemaan yl쌹m쌹keen 
tai se saattaa luisua rinteess쌹, kun merk-
kivalo palaa.

Moottorin teho rajoittunut kyl-
m쌹n akun vuoksi. Lataa akku

A: Moottorin teho rajoittunut kylm쌹n 
akun vuoksi. Lataa akku
N쌹et auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n suojausta 
koskevan varoitusviestin, kun kytket 
auton p쌹쌹lle tai pois, kun ulkol쌹mp쎨tila 
on matala. Jos suurj쌹nniteakun lataus-
taso on matala ja auto seisoo pitk쌹쌹n 
ulkona kylm쌹ss쌹, auton teho voi olla 
heikko. Akun lataaminen ennen ajamista 
lis쌹쌹 akun l쌹mp쎨tilaa ja auttaa lis쌹쌹-
m쌹쌹n virtaa.

HUOMIO
Jos varoitusviesti tulee n쌹kyviin viel쌹kin, 
kun ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on riitt쌹v쌹n 
korkea, suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa auton.

Akku ylikuumentunut! Pys쌹hdy 
turvallisesti

A: Akku ylikuumentunut! Pys쌹hdy tur-
vallisesti
T쌹m쌹 varoitusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n suo-
jamaan akkua ja s쌹hk쎨autoj쌹rjestelm쌹쌹, 
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kun suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian 
korkea.
Sammuta S쌹hk쎨auto-painike ja pys쌹yt쌹 
auto, jotta akku j쌹쌹htyy.

VAROITUS
Jos t쌹m쌹 varoitus on yh쌹 n쌹kyviss쌹, 
vaikka POWER-painike on ollut sammu-
tettuna riitt쌹v쌹n pitk쌹쌹n, pid쌹tt쌹ydy aja-
masta ja anna ajoneuvo valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkas-
tettavaksi.

Pys쌹hdy turvallisesti ja tarkasta 
virransy쎨tt쎨

A: Pys쌹hdy turvallisesti ja tarkasta vir-
ransy쎨tt쎨
T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n, kun 12 v 
virransy쎨tt쎨j쌹rjestelm쌹ss쌹 ilmenee vika.
Jos n쌹in tapahtuu, pys쌹k쎨i auto turvalli-
seen paikkaan, ja suosittelemme, ett쌹 
hinautat sen l쌹himm쌹lle valtuutetulle 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹lle/huoltokumppanille 
tarkastettavaksi.

Irrota latausliitin ennen k쌹ynnis-
tyst쌹

A: Irrota latausliitin ennen k쌹ynnis-
tyst쌹
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n irrottamatta ensin lataus-
kaapelia, eik쌹 vaihde siirry pois pys쌹-
k쎨intiasennosta. Irrota latauskaapeli ja 
k쌹ynnist쌹 auto.

Latausliit쌹nn쌹n kansi auki

A: Latausliit쌹nn쌹n kansi auki
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun autoa 
ajetaan latausluukku auki. Sulje lataus-
luukku ja k쌹ynnist쌹 auto.

Latausaik. j쌹ljell쌹

A: Latausaik. j쌹ljell쌹
* LCD-kuvan j쌹ljell쌹 oleva latausaika voi 

poiketa todellisesta latausajasta.
T쌹m쌹 viesti ilmoittaa, kuinka paljon akun 
latausaikaa on j쌹ljell쌹 saavuttaa valittu 
akun lataustaso ja latauksen j쌹nniteta-
son.
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Lataus keskeytyi. Tarkista AC-
laturi/Lataus keskeytyi. Tarkista 
DC-laturi

AC-lataus

A: Lataus keskeytyi. Tarkista AC-laturi

DC-lataus

A: Lataus keskeytyi. Tarkista DC-laturi
T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun lataus 
loppuu jostain alla olevasta syyst쌹:
僅 Ulkoisessa AC- tai DC-laturissa on 

ongelma.
僅 Ulkoisen AC-laturin lataus loppui
僅 Latauskaapeli on vaurioitunut.
T쌹ss쌹 tapauksessa on tarkistettava, 
onko ulkoisessa AC- tai DC-laturissa tai 
latauskaapelissa vika.
Jos sama ongelma ilmenee, kun auto 
ladataan normaalisti oikein toimivalla 
ulkoisella laturilla tai alkuper쌹isell쌹 kan-
nettavalla Kia-laturilla, anna valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n tarkastaa autosi.

Lataus keskeytyi. Tarkasta kaa-
pelin liit쌹nt쌹

A: Lataus keskeytyi. Tarkasta kaapelin 
liit쌹nt쌹
T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n alla ole-
vista syist쌹:
僅 Latausliitin ei ole kunnolla kiinni 

latausliit쌹nn쌹ss쌹.
僅 Latausliitinlukon vapautuspainiketta 

painettu.
Jos n쌹in k쌹y, irrota latausliitin ja kytke se 
uudestaan.
Tarkista, onko latausliittimess쌹 ja lataus-
liit쌹nn쌹ss쌹 ongelmia (ulkoinen rikkou-
tuma p쎨ly쌹 tai muuta vierasta ainesta 
jne.).
Jos sama ongelma ilmenee, kun auto 
ladataan vaihdetulla latauskaapelilla tai 
alkuper쌹isell쌹 kannettavalla Kia-laturille, 
suosittelemme, ett쌹 annat valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tar-
kastaa autosi.

Tarkasta talteenottoj쌹rjestelm쌹

A: Tarkasta talteenottoj쌹rjestelm쌹
T쌹m쌹 viesti n쌹ytet쌹쌹n, kun latausjarru-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi kunnolla.
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T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

Tarkasta keinotekoinen k쌹ynti쌹쌹-
nij쌹rjestelm쌹

A: Tarkasta keinotekoinen k쌹ynti쌹쌹ni-
j쌹rjestelm쌹
T쌹m쌹 viesti n쌹ytet쌹쌹n, kun virtuaali-
sessa moottorin 쌹쌹nij쌹rjestelm쌹ss쌹 
(VESS) on ongelma.
T쌹ss쌹 tapauksessa suosittelemme k쌹yn-
ti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

Tarkasta ilmal쌹p쌹t

A: Tarkasta ilmal쌹p쌹t
T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n seuraa-
vissa tilanteissa:
僅 Toimilaitteen l쌹p쌹n virhetoiminto
僅 Toimilaitteen ilmal쌹p쌹n ohjaimen vir-

hetoiminto
僅 Ilmal쌹pp쌹 ei avaudu
Kun kaikki edell쌹 mainitut tilanteet korja-
taan, varoitus poistuu.

Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹

A: Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹
T쌹m쌹 viesti n쌹ytet쌹쌹n, kun j쌹쌹hdytys-
neste on loppumaisillaan. Kun viesti n쌹y-
tet쌹쌹n, lopeta ajaminen ja tarkasta 
j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹. J쌹쌹hdytysnes-
teen pitk쌹aikainen k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa 
vakavia h쌹iri쎨it쌹 auton s쌹hk쎨laitteissa ja 
tehd쌹 normaalista ajamisesta mahdo-
tonta.
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Jos tapahtuu onnettomuus
Jos ajoneuvosi hinausta tarvitaan, hinaa 
ajoneuvoasi alustalaitteistolla tai py쎨r쌹-
vaunuilla, joissa kaikki py쎨r쌹t ovat irti 
maasta.

Jos autoa on hinattava vain kahdella 
renkaalla, nosta takarenkaat pois 
maasta ja hinaa autoa.
Jos tarpeen, rullaa ajoneuvo siten, ett쌹 
se voidaan vieritt쌹쌹 tasaiselle hinausau-
tolle, toimi seuraavasti:
僅 Paina ensin jarrupoljinta ja vapauta 

k쌹sijarru.
僅 Odota v쌹hint쌹쌹n 3 minuuttia, ennen 

kuin avaat kuljettajan oven, ja ajo-
neuvo pysyy ACC-tilassa ja N-tilassa 
(vapaa).

僅 Kun kuljettajan ovi avataan 3 minuu-
tin kuluessa auton vaihde menee 
automaattisesti P(pys쌹k쎨inti) -asen-
toon, auto sammuu ja etupy쎨r쌹t pysy-
v쌹t lukossa.

Suurj쌹nnitteen katkaisukytkin

Voit katkaista yhteyden suurj쌹nniteak-
kuun vet쌹m쌹ll쌹 suurj쌹nnitekytkimen kel-
taisen vivun alas.

Muita s쌹hk쎨auton turvaohjeita
僅 Kun maalaat autoa tai k쌹yt쌹t l쌹mp쎨-

k쌹sittely쌹 onnettomuuden takia ja/tai 
hitsauksen osalta autolle, auton suur-
j쌹nniteakun teho voi heiket쌹. Mik쌹li 
l쌹mp쎨k쌹sittely쌹 tarvitaan, anna ajo-
neuvon huollettavaksi valtuutetulle 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹lle/huoltokumppa-
nille ja anna poistaa HV-akku ennen 
korjauksia.

VAROITUS
僅 Jos auto joutuu onnettomuuteen, se 

on siirrett쌹v쌹 turvalliseen paikkaan, 
sammutettava ja apuakun (12 V) napa 
on irrotettava, jotta suurj쌹nnites쌹hk쎨n 
virtaus voidaan v쌹ltt쌹쌹 hinauksen 
yhteydess쌹.

僅 Jos auton sis쌹- tai ulkopuolella on 
suojaamattomia johtoja, 쌹l쌹 koske nii-
hin. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n koske suurj쌹nnite-
johtoon (oranssi), liittimeen tai 
mihink쌹쌹n s쌹hk쎨komponentteihin ja -
laitteisiin. Siit쌹 voi aiheutua s쌹hk쎨isku 
ja vammoja.

僅 Kun auto joutuu onnettomuuteen ja 
suurj쌹nniteakku vahingoittuu, voi 
vuotaa haitallista kaasua tai elektro-
lyyttej쌹. Varo, ett쌹 et koske vuotanee-
seen nesteeseen.
Jos ep쌹ilet tulenaran tai muun haitalli-
sen kaasun vuotoa, avaa ikkunat ja 
siirry turvalliseen paikkaan. Jos vuota-
nutta nestett쌹 p쌹쌹see iholle tai silmiin, 
pese tahriintunut alue heti perusteelli-
sesti hanavedell쌹 tai suolaliuoksella ja 
mene mahdollisimman pian l쌹쌹k쌹riin.

僅 Jos syttyy pieni tulipalo, k쌹yt쌹 sam-
mutinta (ABC, BC), joka soveltuu s쌹h-
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k쎨paloille. Jos ei ole mahdollista 
sammuttaa tulta varhaisessa vai-
heessa, pysy turvallisen et쌹isyyden 
p쌹쌹ss쌹 autosta ja soita v쌹litt쎨m쌹sti 
paikalliseen h쌹t쌹keskukseen.
Ilmoita l쌹쌹k쌹rille, ett쌹 s쌹hk쎨auto on 
osallisena.
Jos tuli levi쌹쌹 suurj쌹nniteakkuun, sen 
sammuttamiseen tarvitaan suuri 
m쌹쌹r쌹 vett쌹. Pienen vesim쌹쌹r쌹n tai 
muun kuin s쌹hk쎨paloille tarkoitetun 
sammuttimen k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa 
vakavia vammoja tai kuoleman s쌹h-
k쎨iskun takia.

僅 Jos et voi sammuttaa tulta v쌹litt쎨-
m쌹sti, suurj쌹nniteakku voi r쌹j쌹ht쌹쌹. 
Siirry turvalliseen paikkaan 쌹l쌹k쌹 
p쌹쌹st쌹 muita ihmisi쌹 kohteen l쌹helle.
Ota yhteys palokuntaan ja ilmoita, 
ett쌹 kyseess쌹 on s쌹hk쎨auton palo.
Jos autoon tulee vett쌹, sammuta se 
heti ja siirry turvalliseen paikkaan. Ota 
yhteytt쌹 palokuntaan tai valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokump-
paniin.

僅 Jos hinaat autoa eturenkaiden koski-
essa maahan, auton moottori voi 
muodostaa s쌹hk쎨virtaa ja moottorin 
osat voivat vioittua tai voi sytty쌹 tuli-
palo.

僅 Jos auto syttyy tulee akun takia, vaa-
rana on palon levi쌹minen. Otat 
yhteytt쌹 paikalliseen palolaitokseen, 
kun hinaat autoa.

僅 쉁l쌹 pese moottoritilaa painepesurilla. 
Se voi aiheuttaa s쌹hk쎨iskun suurj쌹n-

niteakun latauksen purkautuessa tai 
vahingoittaa auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Suurj쌹nnitekytkimen saa katkaista 
vain h쌹t쌹tapauksissa. Siit쌹 voi aiheu-
tua vakavia ongelmia, esim. auto ei 
ehk쌹 k쌹ynnisty.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹, sovella tai asenna muita 

kuin alkuper쌹isosia. Se voi vahingoit-
taa s쌹hk쎨vetoj쌹rjestelm쌹쌹.

僅 4WD-autoa ei saa koskaan hinata 
py쎨r쌹t maassa. Siit쌹 voi seurata vaka-
via vahinkoja vaihteistolle tai 4WD-j쌹r-
jestelm쌹lle.

HUOMAA
Jos kohdistat liikaa voimaa suurj쌹nnitea-
kun kytkinvipuun sammuttaessasi suur-
j쌹nniteakkua, suurj쌹nnitekytkin voi 
vaurioitua pahoin.
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Ulkopuolen yleiskuva

Autosi yleiskuva
Ulkopuolen yleiskuva

Etun쌹kym쌹

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1. Konepelti 5-31
2. Ajovalo 5-60, 8-35
3. Vanne ja rengas 8-15, 9-5
4. Ulkotaustapeili 5-41
5. Leve쌹 kattoikkuna 5-35
6. Tuulilasin pyyhkij쌹nsulat 5-66, 8-12
7. Ikkunat 5-29
8. Etupuolen ultra쌹쌹nianturi 6-146, 6-157
9. Etututka 6-37
10.Etukamera 6-37
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Takan쌹kym쌹

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1. Ovet 5-11
2. Latausluukku 5-33
3. Takayhdistelm쌹valo 8-36
4. Lis쌹jarruvalo 8-36
5. Takaluukku 5-20
6. Antenni 5-92
7. Takakamera 6-128, 6-131
8. Takapuolen ultra쌹쌹nianturi 6-143, 6-157
9. Varalamppu 8-36
10.Takasumuvalo 8-36
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Sis쌹tilojen yleiskuvaus
Ohjaus vasemmalla
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Ohjaus oikealla

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1. Sis쌹puolinen ovenkahva 5-12
2. Kuljettajanistuimen muisti 5-18
3. Ulkotaustapeilin taittokytkin 5-41
4. Ulkotaustapeilin ohjauskytkin 5-41
5. Ovien keskuslukitus/avauskytkin 5-13
6. S쌹hk쎨ikkunoiden kytkimet 5-29
7. S쌹hk쎨ikkunoiden lukitus/S쌹hk쎨inen lapsilukkopainike 5-15. 5-29
8. Ohjauspy쎨r쌹n kallistuksen/et쌹isyyden s쌹쌹t쎨vipu 5-38
9. Ohjauspy쎨r쌹 5-38
10.Ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨 5-66
11.Latausluukku auki/kiinni -painike 5-33
12.ESC POIS -painike 6-28
13.S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus/sulkemispainike 5-20
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14.EPB-kytkin 6-23
15.Konepellin avausvipu 5-31
16.Kojelaudan sulake 8-23
17.Istuin 4-3
18.Alennusvaihde (valitsin) 6-11
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Kojelaudan yleiskuvaus
Ohjaus vasemmalla
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Kojelaudan yleiskuvaus

Ohjaus oikealla

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1. 쉁쌹nentoistolaitteen kauko-ohjauspainike 5-92
2. Kuljettajan etuturvatyyny 4-35
3. 쉁쌹nimerkki 5-39
4. Vakionopeuss쌹쌹din 6-94, 6-97
5. Mittaristo 5-44
6. Valonohjaus-/suuntavalovipu, pyyhin- ja pesimen hallintavipu 5-60, 5-66
7. EV-painike 6-9
8. Tietoviihdej쌹rjestelm쌹 5-92
9. Varoitusvilkun kytkin 7-2
10.Tietoviihde/ilmasto -vaihto-ohjain 5-92
11.Istuinl쌹mmittimen/-ilmastoinnin painike 5-86
12.Hansikaslokero 5-83
13.Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmittimen painike 5-38
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14.AUTO PITO -painike 6-26
15.Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-painike 6-128, 6-131, 6-157
16.Pys쌹k쎨intiturvapainike 6-146, 6-157
17.Langaton latausj쌹rjestelm쌹 5-89
18.Keskikonsolin s쌹ilytyslokero 5-83
19.Matkustajan etuturvatyyny 4-35
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Moottoritilan lohko

* Todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. J쌹쌹hdytysnesteen s쌹ili쎨 8-9
2. Jarrunestes쌹ili쎨 8-9

* T쌹m쌹 osa sijaitsee oikealta puolelta ohjattavassa ajoneuvossa vastakkaisella puo-
lella.

3. Tuulilasinpesimen s쌹ili쎨 8-10
4. Sulakerasia 8-22
5. Akun negatiivinen napa (-) 8-13
6. Akun positiivinen napa (+) 8-13
7. Etutavaratila 5-32
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Istuin................................................................................................4-3
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹....................................................................................4-4
僅 Etuistuimen s쌹쌹t쎨 ............................................................................................4-4
僅 Selk쌹nojan taskut.............................................................................................4-6
僅 Takaistuinta s쌹쌹det쌹쌹n .................................................................................4-8
P쌹쌹ntuki........................................................................................4-10
僅 Niskatuen s쌹쌹t쌹minen .................................................................................4-10
僅 Niskatuen irrotus/asennus.........................................................................4-10
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Autosi turvaominaisuudet
Istuin

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

* Yll쌹 oleva kuva perustuu LHD-autoon. RHD-autolle etuistuimen toiminto sijaitsee 
toisella puolella.

Etuistuin
1 Eteenp쌹in ja taaksep쌹in
2 Istuimen selk쌹nojan kulma
3 Istuinpehmusteen korkeus
4 Istuinpehmusteen kallistus
5 Ristisel쌹ntuki
6 Relaxion-mukavuusistuin
7 Kuljettajanistuimen muisti

8 P쌹쌹ntuki

Toisen rivin istuin
9 Istuimen selk쌹nojan kulma/taitto
10 Selk쌹nojan kallistaminen
11 P쌹쌹ntuki
12 K쌹sinoja

OCV031100L_7
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Tietoviihdej쌹rjestelm쌹

K쌹ytt쌹쌹ksesi mukavuustoimintoja valitse 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 Asetuk-
set → Ajoneuvo → Istuin.
僅 Istuimen asennon muutosh쌹lytys: 

Kun istuimen asento muuttuu, istui-
men kuva esitt쌹쌹 muutostiedot.

僅 L쌹mmitys/tuuletus
- Auto. S쌹쌹timet, jotka k쌹ytt쌹v쌹t 

ilmastointilaitteen asetuksia (kul-
jettajan istuimelle): Istuimen l쌹mp쎨-
tilaa ohjataan automaattisesti.

僅 Istuimen helppo k쌹ytt쎨
- Ohjauksen helppo k쌹ytt쎨: Siirt쌹쌹 

ohjauspy쎨r쌹쌹 kuljettajan siirtyess쌹 
ajoneuvoon tai poistuessa siit쌹.

- Helppo istuimen (eteen/taakse) 
k쌹ytt쎨 (Normaali/Laajennettu/
Pois) Istuin liikkuu automaattisesti, 
kun kuljettaja nousee autoon tai 
poistuu siit쌹.

Katso tarkat tiedot Navigoinnin pikaviite-
oppaasta.
* Annetut tiedot voivat erota riippuen 

siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

Etuistuimen s쌹쌹t쎨

K쌹ytt쎨
僅 Istuinta voi s쌹쌹t쌹쌹 istuinpehmusteen 

sivulla olevilla ohjausvivuilla.

TIETOJA
S쌹쌹d쌹 istuinta ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹 ja 
varmista lukittuminen yritt쌹m쌹ll쌹 siirt쌹쌹 
istuinta vipua k쌹ytt쌹m쌹tt쌹. Jos istuin liik-
kuu, se ei ole lukittunut kunnolla.

Manuaalinen istuin

1 Eteen/taakse p쌹in
2 Istuimen selk쌹nojan kulma
3 Pehmusteen korkeus

S쌹hk쎨toiminen istuin (jos kuuluu 
varustukseen)

1 Eteen/taakse p쌹in
2 Istuimen selk쌹nojan kulma
3 Pehmusteen korkeus
4 Pehmusteen kallistus

OCV041523L
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Ristisel쌹ntuki (jos kuuluu varus-
tukseen)

1 Lis쌹쌹 tukea
2 V쌹henn쌹 tukea

HUOMAA
쉁l쌹 jatka ristisel쌹n tuen s쌹쌹t쌹mist쌹, kun 
se antaa jo maksimituen. T쌹m쌹 voi vau-
rioittaa ristisel쌹n tuen moottoria.

Rentouttava mukavuusistuin 
(etuistuimille) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Relaxion-mukavuusistuin jakaa kehon 
painetta ja m쌹쌹r쌹tyille kehonosille kes-
kittyv쌹쌹 painoa, jota ilmenee istuttaessa 
pitk쌹쌹n samassa asennossa. Istuin lie-
vent쌹쌹 v쌹symyst쌹 ja ep쌹mukavuutta 
tarjoamalla optimaalisen istuma-asen-
non.

HUOMIO
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si Relaxion-mukavuusistuinta:
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 Relaxion-mukavuusistuinta, 

kun auto on liikkeess쌹. Mukavuusis-
tuimen k쌹ytt쎨 voi lis쌹t쌹 vammautu-
misvaara t쎨rm쌹yksen tai 
쌹kkipys쌹ytyksen tapauksessa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 Relaxion-mukavuusistuinta, 
kun auto on liikkeess쌹. Olkavy쎨 ei 
ehk쌹 tartu tiukasti rintaan.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 relaxion-mukavuusistuinta, 
kun takaistuimella on matkatavaroita 
tai muita esineit쌹.

僅 Relaxion-mukavuustoimintoa ei saa 
k쌹ytt쌹쌹, kun takaistuimet eiv쌹t ole 
aivan takana ja pystyss쌹.

Relaxion-mukavuusistuimen 
k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina kytkimen takaosaa (A) yli 1 

sekunnin verran.
僅 Tietoviihden쌹yt쎨lle tulee h쌹lytys.
僅 Paina kytkint쌹 (A) uudelleen yli 1 

sekunnin ajan 5 sekunnin kuluessa.
僅 Jos istuimen s쌹쌹t쎨kytkint쌹 (makuua-

sentoa, tyynyn korkeutta) k쌹ytet쌹쌹n 
rentoutumisistuimen k쌹yt쎨n aikana, 
toiminto p쌹쌹ttyy.

僅 Kun toiminto on valmis, sit쌹 voidaan 
s쌹쌹t쌹쌹 lis쌹쌹 istuimen s쌹쌹t쎨kytkimell쌹 
mukavamman asennon saavuttami-
seksi.

OCV031004L_2
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K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kuljettajan istuin

- Virtapainike on ACC, ON, START/
RUN -asennossa

- Vaihteen asento P (pys쌹k쎨inti) on 
valittu.

- Kuljettajan puoleista turvavy쎨t쌹 
takana ei ole kiinnitetty

僅 Matkustajan istuin
- Virtapainike on ACC, ON, START/

RUN -asennossa
- Matkustajan puoleista turvavy쎨t쌹 

takana ei ole kiinnitetty

Relaxion-mukavuusistuimen 
palautus

K쌹ytt쎨
Jos painat kytkimen (A) etuosaa enem-
m쌹n kuin sekunnin ajan, kun istuin on 
Relaxion-mukavuusistuinasennossa, 
istuin palaa takaisin alkuper쌹iseen asen-
toon.

HUOMAA
Kun Relaxion-mukavuustoimintoa ei voi 
k쌹ytt쌹쌹, kokeile nollata integroitu muisti-
j쌹rjestelm쌹. Jos Relaxion-mukavuustoi-
minto ei toimi integroidun 
muistij쌹rjestelm쌹n nollauksen j쌹lkeen-
k쌹쌹n, on suositeltavaa ottaa yhteytt쌹 
valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huol-
tokumppaniin.

Selk쌹nojan taskut

1 Selk쌹nojan taskut
2 USB-laturi

VAROITUS
僅 Kuljettajan jalkatilassa olevat irtaimet 

esineet voivat haitata polkimien k쌹yt-
t쎨쌹 ja mahdollisesti aiheuttaa onnetto-
muuden.

僅 Kun palautat istuimen selk쌹nojan yl쌹-
asentoon, pid쌹 selk쌹nojasta kiinni ja 
nosta se hitaasti. Varmista, ett쌹 istui-
men l쌹hell쌹 ei ole muita matkustajia. 
Jos istuimen selk쌹noja nostetaan pys-
tyyn hallitsemattomasti, selk쌹noja 
saattaa ponnahtaa eteenp쌹in ja 
vahingoittaa jotakuta osuessaan 
t쌹h쌹n.

僅 Autossa matkustaminen selk쌹noja 
kallistettuna saattaa johtaa vakavaan 
tai tappavaan vammaan onnetto-
muustilanteessa.

僅 Jos istuimen selk쌹noja on kallistettuna 
onnettomuustilanteessa, matkustajan 
lantio saattaa liukua turvavy쎨n lan-
neosan alta, jolloin suojaamattomaan 
vatsaan kohdistuu valtava voima. 
T쌹st쌹 voi seurata vakavia tai kuole-
maan johtavia sis쌹isi쌹 vammoja. Kul-
jettajan pit쌹쌹 pyyt쌹쌹 matkustajia 
pit쌹m쌹쌹n selk쌹noja pystyasennossa 
aina, kun auto liikkuu.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 istuinpehmustetta, joka pie-
nent쌹쌹 istuimen ja matkustajan v쌹list쌹 
kitkaa. Matkustajan lantio voi liukua 
lantiovy쎨n alle onnettomuudessa tai 

OCV031006L
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쌹killisess쌹 pys쌹hdyksess쌹. T쌹st쌹 voi 
seurata vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja, koska turvavy쎨 ei toimi 
t쌹ll쎨in normaalisti.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 mit쌹쌹n 
istuinta, kun auto liikkuu. T쌹st쌹 voi 
seurata hallinnan menetys ja onnetto-
muus, joka voi aiheuttaa kuoleman, 
vakavia vammoja tai omaisuusvahin-
koja.

僅 쉁l쌹 anna mink쌹쌹n est쌹쌹 istuimen sel-
k쌹nojaa asettumasta normaaliasen-
toon. Tavaroiden asettaminen 
istuimen selk쌹nojaa vasten tai muulla 
tavoin, joka est쌹쌹 selk쌹nojan lukittu-
misen kunnolla, saattaa aiheuttaa 
vakavan tai kuolemaan johtavan vam-
man 쌹kkipys쌹ytys- tai t쎨rm쌹ystilan-
teessa.

僅 Pid쌹 selk쌹noja ajon aikana aina pysty-
asennossa ja turvavy쎨n lanneosa kire-
쌹ll쌹 ja matalalla lantion yli. T쌹m쌹 
asento suojaa sinua parhaiten onnet-
tomuustilanteessa.

僅 Jotta v쌹lttyisit tarpeettomilta ja mah-
dollisesti vakavilta turvatyynyn 
aiheuttamilta vammoilta, istu aina 
mahdollisimman kaukana ohjauspy쎨-
r쌹st쌹 niin, ett쌹 auto on mukavasti hal-
linnassa. Suosittelemme, ett쌹 rinta on 
v쌹hint쌹쌹n 250 mm:n (10 tuuman) 
p쌹쌹ss쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹.

僅 Takaistuimen selk쌹nojan on oltava 
kunnolla lukittuna. Jos n쌹in ei ole, 
matkustajat ja tavarat saattavat len-
n쌹ht쌹쌹 eteenp쌹in ja aiheuttaa vakavia 
vammoja tai kuoleman 쌹kkipys쌹ytys- 
tai t쎨rm쌹ystilanteessa.

僅 Matkatavarat ja muut tavarat tulee 
asettaa pitk쌹lleen tavaratilan pohjalle. 
Jos tavarat ovat suuria, painavia tai 
niit쌹 pit쌹쌹 pinota, ne pit쌹쌹 kiinnitt쌹쌹. 
Tavaroita ei saa miss쌹쌹n tilanteessa 

pinota istuinten selk쌹nojia korkeam-
malle. N쌹iden varoitusten laiminly쎨n-
nist쌹 voi seurata vakavia vammoja tai 
kuolema 쌹kkipys쌹ytys-, t쎨rm쌹ys- tai 
nurinajotilanteessa.

僅 Yhdenk쌹쌹n matkustajan ei tule mat-
kustaa tavaratilassa tai maata taitet-
tujen selk쌹nojien p쌹쌹ll쌹, kun auto 
liikkuu. Kaikkien matkustajien pit쌹쌹 
istua kunnolla istuimissa ja olla turva-
v쎨iss쌹 autossa matkustaessaan.

僅 Kun istuimen selk쌹noja palautetaan 
yl쌹asentoon, varmista sen lukittumi-
nen kunnolla ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in.

僅 Kun istuin on s쌹쌹detty, tarkista aina, 
ett쌹 se on lukittunut kunnolla paikal-
leen yritt쌹m쌹ll쌹 siirt쌹쌹 sit쌹 eteen- tai 
taaksep쌹in k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 lukituksen 
vapautusvipua. Kuljettajan istuimen 
쌹killinen tai odottamaton liike saattaa 
aiheuttaa auton hallinnan menetyk-
sen, josta voi seurata onnettomuus.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 istuinta, kun turvavy쎨 on 
kiinni. Istuinpehmusteen siirt쌹minen 
eteenp쌹in saattaa aiheuttaa voimak-
kaan paineen vatsaan.

僅 Ole 쌹쌹rimm쌹isen huolellinen, jotta 
k쌹det tai muut kohteet eiv쌹t j쌹쌹 istui-
men mekanismien v쌹liin, kun istuinta 
siirret쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 laita savukkeensytytint쌹 lattialle 
tai istuimelle. Kun k쌹yt쌹t istuinta, 
sytyttimen kaasu voi purskahtaa 
sytyttimest쌹 ja aiheuttaa tulipalon.

僅 Jos takaistuimilla on matkustajia, ole 
varovainen, kun s쌹쌹d쌹t etuistuimen 
asentoa.

僅 Ole erityisen varovainen, kun poimit 
istuinten alle tai istuinten ja keskikon-
solin v쌹liin j쌹쌹neit쌹 pikkuesineit쌹. 
K쌹tesi voi saada viiltohaavan tai vam-
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man istuinmekanismin ter쌹vist쌹 reu-
noista.

僅 S쌹hk쎨k쌹ytt쎨ist쌹 istuinta voidaan k쌹yt-
t쌹쌹, kun EV-painike on OFF-asen-
nossa. Siksi lapsia ei pid쌹 koskaan 
j쌹tt쌹쌹 valvomatta autoon.

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨k쌹ytt쎨inen istuin liikkuu s쌹hk쎨-

moottorin avulla. Lopeta siirto, kun 
istuin on sopivassa asennossa. Liialli-
nen k쌹ytt쎨 saattaa vaurioittaa s쌹hk쎨-
laitetta.

僅 K쌹yt쎨ss쌹 s쌹hk쎨toiminen istuin kulut-
taa runsaasti s쌹hk쎨쌹. Jotta latausj쌹r-
jestelm쌹쌹n ei kohdistuisi tarpeetonta 
virran kulutusta, 쌹l쌹 s쌹쌹d쌹 s쌹hk쎨toi-
mista istuinta tarpeettomasti, kun ajo-
neuvo ei ole k쌹ynniss쌹.

僅 K쌹yt쌹 aina vain yht쌹 s쌹hk쎨toimisen 
istuimen kytkint쌹 kerrallaan. Jos k쌹y-
t쌹t kahta tai useampaa kytkint쌹 
samanaikaisesti, seurauksena voi olla 
s쌹hk쎨toimisen istuimen moottorin tai 
s쌹hk쎨osan virhetoiminto.

Takaistuinta s쌹쌹det쌹쌹n
Takaistuimen selk쌹nojan kulman 
s쌹쌹t쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 selk쌹nojan kallistusvipua yl쎨s-

p쌹in.
僅 Pitele vipua ja s쌹쌹d쌹 selk쌹noja halut-

tuun asentoon.
僅 Vapauta vipu ja varmista, ett쌹 selk쌹n-

oja on lukittunut paikalleen. (Vivun 
PIT쉁쉁 palata alkuper쌹iseen asen-
toonsa, jotta selk쌹noja lukittuu.)

Taitettava takaistuimen selk쌹noja
Tyyppi A

Tyyppi B

1 Vasemmanpuoleinen selk쌹noja
2 Oikeanpuoleinen selk쌹noja

K쌹ytt쎨
僅 Aseta turvavy쎨n solki / hihna taskuun 

/ ohjaimeen.
僅 Ved쌹 tyypin A istuimen selk쌹nojan 

taittovipu yl쎨s ja k쌹쌹nn쌹 sitten istuin 
alas.

僅 Ved쌹 tyypin B istuimen selk쌹nojan 
taittovipua (1) ja (2).

OCV031008L_2
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VAROITUS
僅 쉁l쌹 yrit쌹 koskaan tehd쌹 s쌹쌹t쎨쌹 auton 

liikkuessa tai kun takaistuimella on 
matkustaja, sill쌹 istuin voi liikkua 쌹kki쌹 
ja sill쌹 istuva matkustaja voi saada 
vammoja.

僅 Alas taittuvien istuimen selk쌹nojien 
tarkoitus on antaa mahdollisuus kul-
jettaa pitki쌹 esineit쌹, jotka ovat 
mahdu tavaratilaan. 쉁l쌹 koskaan anna 
matkustajien istua alas taitetun selk쌹-
nojan p쌹쌹ll쌹 auton liikkuessa. Se ei ole 
sopiva istumapaikka eik쌹 turvav쎨it쌹 
voida k쌹ytt쌹쌹. Siit쌹 voi aiheutua 
vakava vamma tai kuolema onnetto-
muuden tai 쌹killisen pys쌹hdyksen 
tapauksessa. Esineet, joita kuljetetaan 
alas k쌹쌹nnetyll쌹 selk쌹nojalla eiv쌹t saa 
ulottua korkeammalle kuin etuistuin-
ten selk쌹nojien yl쌹reuna. Muussa 
tapauksessa kuorma voi liukua eteen-
p쌹in ja aiheuttaa vammoja tai vauri-
oita 쌹killisen pys쌹hdyksen 
tapauksessa.

僅 쉁l쌹 taita takaistuimia, jos niill쌹 on mat-
kustajia, lemmikkej쌹 tai tavaroita. Se 
voi vahingoittaa matkustajia tai lem-
mikkej쌹 tai matkatavaroita.

僅 Kun palautat istuimen selk쌹nojan yl쌹-
asentoon, pid쌹 selk쌹nojasta kiinni ja 
nosta se hitaasti. Jos istuimen selk쌹n-
oja nostetaan pystyyn kiinni pit쌹-
m쌹tt쌹, selk쌹noja saattaa ponnahtaa 
eteenp쌹in ja aiheuttaa henkil쎨vahin-
gon selk쌹nojan osuessa h쌹neen.

僅 Kuorma on aina kiinnitett쌹v쌹, jotta 
estet쌹쌹n sen sinkoutuminen autossa 
t쎨rm쌹yksen sattuessa, jolloin se voi 
aiheuttaa vammoja auton matkustaji-
lle. 쉁l쌹 aseta esineit쌹 takaistuimille, 
koska niit쌹 ei voi kiinnitt쌹쌹 kunnolla ja 
ne voivat t쎨rm쌹yksess쌹 osua etuistui-
miin.

僅 Varmista, ett쌹 EV-painike on OFF-
asennossa, vaihde on P (pys쌹k쎨inti) -
asennossa ja seisontajarru on kun-
nolla kytketty aina, kun kuormaat tai 
purat tavaroita. Jos n쌹it쌹 vaiheita ei 
suoriteta, auto voi liikkua, jos vaihto-
vipu siirtyy vahingossa toiseen asen-
toon.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 koskaan tehd쌹 s쌹쌹t쎨쌹 auton 
liikkuessa tai kun takaistuimella on 
matkustaja, sill쌹 istuin voi liikkua 쌹kki쌹 
ja sill쌹 istuva matkustaja voi saada 
vammoja.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 anna k쌹siesi tai sormiesi j쌹쌹d쌹 

istuinmekanismiin kiinni s쌹쌹t쌹ess쌹si 
istuimia.

僅 Takaistuimen selk쌹nojan pystyasen-
toon asettamisen yhteydess쌹, muista 
palauttaa taka olkavy쎨t oikeille pai-
koilleen. Kun turvavy쎨n hihna vede-
t쌹쌹n takaistuimen vy쎨nohjainten l쌹pi, 
vy쎨t eiv쌹t j쌹쌹 kiinni istuinten taakse 
tai alle.

僅 Taittaessasi takaistuimen selk쌹nojan, 
aseta solki takaistuimen selk쌹nojan ja 
istuimen v쌹liseen taskuun. N쌹in voi-
daan est쌹쌹 ett쌹 takaistuimen selk쌹n-
oja vaurioittaisi soljen.
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P쌹쌹ntuki
Istuimissa on niskatuki parantamaan 
matkustajan turvallisuutta ja muka-
vuutta.

Niskatuen s쌹쌹t쌹minen (jos kuuluu 
varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 niskatukea yl쎨sp쌹in nostaak-

sesi sit쌹.
僅 Ty쎨nn쌹 ja pid쌹 vapautuspainiketta (1) 

niskatuen laskemiseksi.

Niskatuen s쌹쌹t쌹minen eteen- ja 
taaksep쌹in (jos kuuluu varustuk-
seen)

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 niskatuki t쌹ysin etuasentoon ja 

vapauta se.

TIETOJA
Niskatukea voi s쌹쌹t쌹쌹 eteenp쌹in 3 eri 
asentoon vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 eteenp쌹in.

Niskatuen irrotus/asennus

K쌹ytt쎨
僅 Kallista selk쌹noja.
僅 Nosta p쌹쌹tuki yl쌹asentoon niin pit-

k쌹lle, kuin se menee.
僅 Paina ja pid쌹ttele niskatuen vapautus-

painiketta (1) vet쌹ess쌹si niskatukea 
yl쎨s.

僅 Asenna takaisin irrotukseen n쌹hden 
p쌹invastaisessa j쌹rjestyksess쌹.

VAROITUS
僅 Jotta niskatuki toimisi mahdollisim-

man hyvin onnettomuudessa, se tulee 
s쌹쌹t쌹쌹 niin, ett쌹 niskatuen keskiosa 
on samalla korkeudella kuin matkus-
tajan p쌹쌹n painopiste. Useimpien 
ihmisten p쌹쌹n painopiste on silmien 
yl쌹osan tasolla. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki my쎨s 
mahdollisimman l쌹helle p쌹쌹t쌹. Siksi 
istuimessa ei suositella k쌹ytett쌹v쌹n 
pehmustetta, joka est쌹쌹 vartalon pai-
nautumisen istuimen selk쌹nojaan.
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僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 autoa, jos niskatuet on pois-
tettu tai siirretty, sill쌹 matkustajat voi-
vat loukkaantua vakavasti 
onnettomuustapauksessa. Oikein s쌹쌹-
detyt niskatuet saattavat suojata nis-
kavammoilta.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 kuljettajan istuimen p쌹쌹-
tuen asentoa, kun auto liikkuu.

僅 Varmista, ett쌹 niskatuet lukkiutuvat 
turvallisesti paikolleen s쌹쌹t쌹misen j쌹l-
keen, jotta matkustajien turvallisuus 
olisi taattu.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN anna kenenk쌹쌹n mat-
kustaa istuimella, jonka p쌹쌹tuki on 
irrotettu.

僅 Varmista aina, ett쌹 niskatuet lukittu-
vat paikolleen niiden uudelleenasen-
nuksen ja oikeaan asentoon 
s쌹쌹t쌹misen j쌹lkeen.

HUOMIO
僅 Kun takaistuimilla ei ole matkustajia, 

s쌹쌹d쌹 niskatuen korkeus alimpaan 
asentoonsa. Takaistuimen niskatuet 
voivat heikent쌹쌹 n쌹kyvyytt쌹 taakse-
p쌹in.

僅 Jos kallistat istuimen selk쌹nojaa 
eteenp쌹in, kun niskatukea ja istuin-
pehmustetta on nostettu, niskatuki 
saattaa osua h쌹ik쌹isysuojaan tai 
auton muihin osiin.

K쌹sinoja
K쌹sinojan s쌹쌹t쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 kyyn쌹rnojaa eteenp쌹in selk쌹n-

ojasta.
僅 Liu’uta kantta ulosp쌹in k쌹ytt쌹쌹ksesi 

mukitelinett쌹.
僅 Liu’uta kantta sis쌹쌹np쌹in k쌹ytt쌹쌹k-

sesi s쌹ilytysaluetta.

Pitk쌹n/kapean tavaran kuljetta-
minen (jos kuuluu varustukseen)

Pitk쌹n/kapean tavaran (suksien, sauvo-
jen jne.) kuljettamiseen saa lis쌹tavarati-
laa, kun tavarat eiv쌹t mahdu kunnolla 
tavaratilaan, kun se on suljettu.
1. Ved쌹 k쌹sinoja alas.
2. Paina suojusta alas, kun painat 

vapautusvipua alas.

VAROITUS
쉁l쌹 aseta raskaita tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 sel-
k쌹nojien taskuihin tai k쌹sinojan s쌹ilytys-
alueelle. Onnettomuudessa ne voivat 
pudota taskusta ja loukata ajoneuvon 
matkustajia.
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HUOMIO
僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 pieni쌹 tai painavia tava-

roita. Se voi ehk쌹 lent쌹쌹 pois ja aiheut-
taa vammoja.

僅 Kun rahtia kuormataan takaistuimien 
l쌹pi, niin varmista, ett쌹 rahti on kiinni-
tetty oikein, jotta estet쌹쌹n sen liikku-
minen ajon aikana.

HUOMAA
僅 Ole varovainen kun kuormaat rahtia 

takaistuimien l쌹pi est쌹쌹ksesi auton 
sisustuksen vaurioitumisen.

僅 Kun sek쌹 k쌹sinojat ett쌹 takaistuimen 
selk쌹nojan ja tavaratilan v쌹liss쌹 oleva 
paneeli on taitettu alas, aseta paneeli 
ensin takaisin ennen k쌹sinojan taitta-
mista takaisin. Jos ei, paneelin nupit ja 
k쌹sinojan nupit voivat h쌹irit쌹 toisiaan 
ja vahingoittua.

Turvavy쎨t
Turvavy쎨t on suunniteltu asettumaan 
kehon luustolle ja niit쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 
lantion, rintakeh쌹n ja hartioiden p쌹쌹ll쌹.

VAROITUS
僅 Turvaj쌹rjestelm쌹n maksimaalisen 

suojauksen varmistamiseksi turva-
v쎨it쌹 on aina k쌹ytett쌹v쌹 auton liikku-
essa.

僅 Turvav쎨iden tehokkuus on parhaim-
millaan, kun selk쌹nojat ovat pysty-
asennossa.

僅 13-vuotiaat ja sit쌹 nuoremmat lapset 
on aina kiinnitett쌹v쌹 asianmukaisesti 
takaistuimella. 쉁l쌹 koskaan salli lasten 
matkustaa etuistuimella. Jos yli 13-
vuotias lapsi on sijoitettava etuistui-
melle, h쌹net on kytkett쌹v쌹 oikein tur-
vav쎨ihin ja istuin on siirrett쌹v쌹 
mahdollisimman kauas taakse.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 olkavy쎨t쌹 kainalon 
alla tai selk쌹si takana. V쌹쌹rin sijoitettu 
olkavy쎨 voi aiheuttaa vakavia vam-
moja onnettomuuden sattuessa. Olka-
vy쎨n tulisi kulkea olkap쌹쌹n 
puoliv쌹liss쌹 ja solisluun yli.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 turvavy쎨t쌹 helposti rikkou-
tuvien esineiden p쌹쌹ll쌹. Jos tapahtuu 
쌹killinen pys쌹hdys tai isku, turvavy쎨 
voi vahingoittaa esinett쌹.

僅 V쌹lt쌹 kiertyneen turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹. 
Kiertynyt turvavy쎨 ei suojaa niin 
tehokkaasti. Onnettomuuden yhtey-
dess쌹 se saattaa jopa leikata ihoon. 
Varmista, ett쌹 vy쎨n hihna on suo-
rassa, eik쌹 ole kiertynyt.

僅 Ole varovainen, ettet vahingoita vy쎨n 
hihnaa tai solkea. Jos vy쎨n hihna tai 
solki vaurioituu, vaihda se.

僅 Turvavy쎨t on suunniteltu pit쌹m쌹쌹n 
ruumiin luista rakennetta, ja niit쌹 olisi 
k쌹ytett쌹v쌹 matalalla lantion edess쌹 tai 
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lantion, rinnan ja hartioiden edess쌹, 
vy쎨st쌹 riippuen; vy쎨n lantio-osan 
k쌹ytt쌹mist쌹 vatsan alueella on v쌹ltet-
t쌹v쌹. Turvavy쎨t tulisi s쌹쌹t쌹쌹 mahdolli-
simman tiukaksi mukavuuttakin 
silm쌹ll쌹 pit쌹en, jotta ne tarjoavat sen 
suojan, jolle ne on suunniteltu. L쎨ys쌹 
vy쎨 v쌹hent쌹쌹 huomattavasti k쌹ytt쌹j쌹n 
saamaa suojaa. Hihnan saastuminen 
kiillotteella, 쎨ljyill쌹 ja kemikaaleilla ja 
erityisesti akkuhapolla on v쌹ltett쌹v쌹. 
Puhdistus on turvallista miedolla saip-
pualla ja vedell쌹. Vy쎨 on vaihdettava, 
jos hihna on kulunut, saastunut tai 
vahingoittunut. On v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹 
vaihtaa koko vy쎨kokoonpano sen j쌹l-
keen, kun se oli k쌹yt쎨ss쌹 suuren kola-
rin yhteydess쌹, vaikka sen vaurio ei 
olisikaan silmin n쌹ht쌹v쌹. V쎨it쌹 ei saa 
k쌹ytt쌹쌹 hihna kiertyneen쌹. Jokaista 
vy쎨kokoonpanoa saa k쌹ytt쌹쌹 vain 
yksi matkustaja; vy쎨n sijoittaminen 
matkustajan syliss쌹 istuvan lapsen 
ymp쌹ri on vaarallista.

僅 K쌹ytt쌹j쌹 ei saa tehd쌹 muutoksia tai 
lis쌹yksi쌹, jotka joko est쌹v쌹t turvavy쎨n 
s쌹쌹t쎨laitteita toimimasta l쎨ysyyden 
poistamiseksi, tai est쌹v쌹t turvavy쎨ra-
kenteen s쌹쌹t쌹misen l쎨ysyyden poista-
miseksi.

僅 Kun kiinnit쌹t turvavy쎨n, varmistu, 
ettet kiinnit쌹 sit쌹 toisen istuimen sol-
keen. Se on hyvin vaarallista ja turva-
vy쎨 ei tarjoa samaa suojaa, kuin 
oikein kiinnitetty vy쎨.

僅 쉁l쌹 avaa turvavy쎨t쌹 tai lukitse ja avaa 
sit쌹 toistuvasti ajon aikana. T쌹st쌹 voi 
seurata hallinnan menetys ja onnetto-
muus, joka voi aiheuttaa kuoleman, 
vakavia vammoja tai omaisuusvahin-
koja.

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

僅 Tarkista, ettei soljen sis쌹ll쌹 olisi vie-
raita esineit쌹. Turvavy쎨 ei ehk쌹 kiin-
nity varmasti.

Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹
Turvavy쎨n varoitusvalo
Etuturvavy쎨n varoitusvalo

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvon ollessa k쌹ynniss쌹

- Etuistuimen turvavy쎨n varoitus-
valo syttyy noin 3 ~ 6 sekunnin 
ajan.

僅 Kun etuturvavy쎨 ei ole kiinni
- Kuljettajan istuimella etuistuimen 

turvavy쎨n varoitus쌹쌹ni kuuluu noin 
5 sekunnin ajan. (jos kuuluu varus-
tukseen)

- Vastaava etuturvavy쎨n varoitus-
valo pysyy valaistuna. (jos kuuluu 
varustukseen)

僅 Kun etuturvavy쎨 vapautetaan ajon 
aikana ja ajoneuvon nopeus on alle n. 
20 km/h (12 mph)
- Vastaava turvavy쎨n varoitusvalo 

syttyy
僅 Ajoneuvon nopeuden ollessa yli noin 

20 km/h (12 mph)
- Varoitus쌹쌹ni kuuluu my쎨s noin 100 

sekunnin ajan
- Etuistuimen turvavy쎨n varoitus-

valo vilkkuu.

OCV031017
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Takamatkustajan turvavy쎨n 
varoitusvalot (jos kuuluu varus-
tukseen)

僅 2. rivin istuin: (1) Kuljettajan puoli, (2) 
keskell쌹, (3) matkustajan puoli

K쌹ytt쎨tilanteet

Euroopassa
僅 Ajoneuvon ollessa k쌹ynniss쌹

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tus pysyy valaistuna 6 sekunnin 
ajan.

僅 Kun istuinvy쎨 ei ole kiinni ajon aikana 
ja ajoneuvon nopeus on alle noin 20 
km/h (12 mph)
- Takaosan matkustajan turvavy쎨n 

varoitusvalo palaa.
僅 Ajoneuvon nopeuden ollessa yli noin 

20 km/h (12 mph)
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tus쌹쌹ni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

僅 Kun ajoneuvoa ajetaan ilman turva-
vy쎨t쌹 kiinnitettyn쌹 tai kuljettaja on 
avannut turvavy쎨n, kun ajoneuvon 
nopeus on yli noin 20 km / h (12 mph)
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tus쌹쌹ni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

Muualla kuin Euroopassa
僅 Ajoneuvon ollessa k쌹ynniss쌹

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tus pysyy valaistuna 6 sekunnin 
ajan.

僅 Kun istuinvy쎨 ei ole kiinni ajon aikana 
ja ajoneuvon nopeus on alle noin 20 
km/h (12 mph)
- Takaosan matkustajan turvavy쎨n 

varoitusvalo vilkkuu noin 70 sekun-
nin ajan.

僅 Ajoneuvon nopeuden ollessa yli noin 
20 km/h (12 mph)
- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-

tus쌹쌹ni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan

- Takamatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo vilkkuu.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Kun takaovi avataan tai suljetaan ja 

ajoneuvon nopeus on alle 10 km/h (6 
mph)
- Turvavy쎨n varoitusvalo ja turva-

vy쎨n varoitus쌹쌹ni eiv쌹t toimi, 
vaikka ajoneuvon nopeus olisi yli 
noin 20 km/h (12 mph).

VAROITUS
V쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa matkustaminen 
heikent쌹쌹 etuistuimen turvavy쎨n varoi-
tusvaloj쌹rjestelm쌹n toimintaa. On t쌹r-
ke쌹쌹, ett쌹 kuljettaja neuvoo matkustajia 
asettumaan istuimelle oikein, kuten 
t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa on ohjeistettu.

HUOMAA
僅 Vaikka etumatkustajan paikka olisi 

tyhj쌹, turvavy쎨n varoitusvalo vilkkuu 
tai syttyy 6 sekunnin ajaksi.

OCV031018L
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僅 Etumatkustajan turvavy쎨n varoitus-
valo voi toimia, jos istuimella on mat-
katavaroita.

Turvavy쎨 - 3 pisteen j쌹rjestelm쌹, 
jossa on h쌹t쌹lukitussis쌹쌹nveto.
Turvavy쎨n kiinnitt쌹minen/irrot-
taminen

K쌹ytt쎨
僅 Aseta metallinen kieleke solkeen.
僅 Paina vapautuspainiketta lukitussol-

jessa.

TIETOJA
僅 Kielekkeen lukittuessa solkeen kuu-

luu selke쌹 naksahdus.

1 Oikean takaturvavy쎨n kiinnityssolki
2 Keskimm쌹isen takaistuimen turva-

vy쎨n kiinnityssolki (KESKELL쉁-mer-
kill쌹)

3 Vasemman takaturvavy쎨n kiinnitys-
solki

Olkavy쎨n pituuden s쌹쌹t쎨

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 korkeudens쌹쌹din yl쎨s (1).
僅 Paina korkeuden s쌹쌹t쎨painiketta (2) 

ja paina korkeuss쌹쌹din alas (3).

VAROITUS
僅 Sinun tulisi asettaa vy쎨 lantio-osa 

mahdollisimman matalalle ja sen tulisi 
kulkea turvallisesti lantion, eik쌹 vy쎨t쌹-
r쎨n yli. Jos lantiovy쎨 sijaitsee liian kor-
kealla vy쎨t쌹r쎨ll쌹si, se voi lis쌹t쌹 
loukkaantumisen mahdollisuutta t쎨r-
m쌹yksen sattuessa. Molempien k쌹si-
varsien ei tulisi olla hihnan alla tai sen 
yll쌹. Toisen niist쌹 tulee olla sen p쌹쌹ll쌹 
ja toisen alla kuvan esitt쌹m쌹ll쌹 tavalla. 
쉁l쌹 koskaan laita turvavy쎨t쌹 k쌹sivar-
ren alle oven vierell쌹.

僅 Ennen takaturvavy쎨n kiinnitt쌹mist쌹 
on tarkistettava, ett쌹 salpa vastaa tur-
vavy쎨n solkea. Jos kytket oikean tai 
vasemman turvavy쎨n salpaa keski-
vy쎨n solkeen v쌹kisin, virheellinen kiin-
nitys ei suojaa sinua t쎨rm쌹yksess쌹.

僅 Turvav쎨iden vaihtamatta j쌹tt쌹minen 
onnettomuuden j쌹lkeen voi johtaa sii-
hen, ett쌹 mahdollisesti vaurioituneet 
turvavy쎨t eiv쌹t tarjoa suojaa seuraa-
van onnettomuuden yhteydess쌹, mik쌹 
voi johtaa henkil쎨vahinkoihin tai kuo-
lemaan. Vaihda onnettomuuden 
aikana k쌹yt쎨ss쌹 olevat turvavy쎨t 
mahdollisimman pian.

僅 Varmista, ett쌹 olkavy쎨n kiinnike on 
lukittu sopivalle korkeudelle. 쉁l쌹 kos-
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kaan aseta turvavy쎨t쌹 kaulasi tai kas-
vojesi eteen.

HUOMIO
僅 쉁L쉁 taita takaistuimen selk쌹nojan 

vasenta puolta, kun keskimm쌹isen 
takaistuimen turvavy쎨 on kiinnitetty. 
VAPAUTA AINA keskimm쌹isen takais-
tuimen turvavy쎨 ennen takaistuimen 
selk쌹nojan vasemman puolen taitta-
mista. Jos keskimm쌹isen takaistuimen 
turvavy쎨 on kytketty, kun takaistui-
men selk쌹nojan vasen puoli taitetaan 
alas, selk쌹nojan yl쌹osa voi v쌹쌹nty쌹 ja 
turvavy쎨 voi vahingoittua, jolloin sel-
k쌹noja lukkiutuu ala-asentoon.

僅 쉁l쌹 pakota oikean tai vasemman tur-
vavy쎨n salpaa keskivy쎨n solkeen. 
Varmista, ett쌹 kiinnit쌹t keskimm쌹isen 
takaistuimen turvavy쎨n keskimm쌹i-
sen takaistuimen solkeen. Jos et tee 
n쌹in, v쌹쌹rin kytketty turvavy쎨 ei anna 
turvaa.

僅 Kun ved쌹t turvavy쎨n auki k쌹ytt쌹쌹k-
sesi sit쌹, kieli tulee vet쌹쌹 hitaasti ulos 
turvavy쎨n ohjaimesta, jotta ohjain ei 
irtoa verhoilusta.

HUOMAA
Jos et pysty vet쌹m쌹쌹n turvavy쎨t쌹 ulos 
sis쌹쌹nvetolaitteesta, nyk쌹ise sit쌹 tiukasti 
ulos ja vapauta se. Sitten pystyt vet쌹-
m쌹쌹n vy쎨n ulos tasaisesti.

Turvavy쎨n esikiristin
Ajoneuvossasi on etukuljettaja ja mat-
kustajan sek쌹 takaistuinten (jos kuuluu 
varustukseen) turvav쎨iden esikiristimet.

Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹n esikiristinj쌹rjes-
telm쌹 koostuu seuraavista komponen-
teista.

1 SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2 Etusis쌹쌹nvetolaitteen esij쌹nnitin
3 SRS-ohjausmoduuli

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kun auto pys쌹htyy 쌹killisesti tai jos 

matkustaja yritt쌹쌹 nojata eteenp쌹in 
liian nopeasti, turvavy쎨n sis쌹쌹nveto-
laite lukittuu paikoilleen.

僅 Tietyiss쌹 etut쎨rm쌹yksiss쌹 esikiristin 
aktivoituu ja vet쌹쌹 turvavy쎨n tiukem-
malle matkustajan kehoa vasten.

僅 J쌹rjestelm쌹 aistiessa liiallisen j쌹nnityk-
sen kuljettajan tai matkustajan turva-
v쎨iss쌹 kun esikiristinj쌹rjestelm쌹 
aktivoituu, sis쌹쌹nvetolaitteen esikiris-
timen kuorman rajoitin vapauttaa 
osan paineesta kyseisess쌹 turva-
vy쎨ss쌹.

VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi varmista, 

ett쌹 vy쎨n hihna ei ole l쎨ys쌹ll쌹 tai kier-
tynyt ja istu aina kunnolla istuimellasi.

僅 Jotta saat parhaan edun turvavy쎨n 
esikiristimest쌹:

OCV031022L

OCV031023L
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1. Turvavy쎨n t쌹ytyy toimia kunnolla ja 
olla s쌹쌹detty oikeaan asentoon. Lue 
ja noudata kaikkia t쌹rkeit쌹 auton 
k쌹ytt쌹jien turvallisuusvarusteita – 
ml. turvav쎨it쌹 ja turvatyynyj쌹 –kos-
kevia tietoja, jotka on annettu t쌹ss쌹 
oppaassa.

2. Varmista, ett쌹 sin쌹 ja matkustajasi 
k쌹yt쌹tte aina turvavy쎨t쌹 asianmu-
kaisesti.

僅 Esikiristimell쌹 varustetut turvavy쎨t on 
tarkoitettu toimimaan vain kerran. 
Aktivoitumisen j쌹lkeen esikiristimell쌹 
varustetut turvavy쎨t on vaihdettava. 
Kaikki turvavy쎨t tulisi vaihtaa aina, 
kun ne olivat k쌹yt쎨ss쌹 t쎨rm쌹yksen 
aikana.

僅 Esikiristimell쌹 varustetun turvavy쎨n 
mekanismi kuumenee aktivoinnin 
aikana. 쉁l쌹 kosketa turvav쎨iden esiki-
ristimien rakenteisiin muutamaan 
minuuttiin sen j쌹lkeen, kun ne ovat 
aktivoituneet.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 tarkastaa tai vaihtaa esikiris-
timell쌹 varustettuja turvav쎨it쌹 itse. Vie 
j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 huoltaa tai korjata turvav쎨i-
den esikiristimi쌹 itse.

僅 Esikiristimell쌹 varustettujen turvavy쎨-
kokoonpanojen v쌹쌹r쌹 k쌹sittely ja 
varoitusten huomioimatta j쌹tt쌹minen 
niiden iskemisen, muuttamisen, tar-
kastamisen, vaihtamisen, huoltami-
sen tai korjaamisen kiellosta voi johtaa 
virheelliseen toimintaan tai tahatto-
maan aktivointiin ja vakaviin vammoi-
hin.

僅 K쌹yt쌹 aina turvavy쎨t쌹 ajaessasi tai 
matkustaessasi moottoriajoneuvossa.

僅 Jos auto tai esikiristimell쌹 varustettu 
turvavy쎨 aiotaan romuttaa, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Auton etualueen kority쎨t voivat vauri-
oittaa turvavy쎨n esikiristinj쌹rjestel-
m쌹쌹. Siksi j쌹rjestelm쌹 on huollettava 
ammattikorjaamolla. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Jos esikiristimell쌹 varustettu turvavy쎨 ei 
toimi kunnolla, SRS-turvatyynyn varoi-
tusvalo syttyy, vaikka SRS-turvatyynyss쌹 
ei ole vikaa. Jos SRS-turvatyynyn varoi-
tusvalo ei syty, kun auto on ON-asen-
nossa tai se j쌹쌹 p쌹쌹lle sytytty쌹쌹n noin 3–
6 sekunniksi tai jos se syttyy, kun autoa 
ajetaan, vie j쌹rjestelm쌹 tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
僅 Esikiristin ei aktivoidu vain etut쎨r-

m쌹yksess쌹, vaan my쎨s sivut쎨rm쌹yk-
sess쌹 yhteydess쌹, jos ajoneuvo on 
varustettu sivu- tai verhoturvatyy-
nyll쌹.

僅 Kun esikiristimill쌹 varustetut turvavy쎨t 
aktivoituvat, voi kuulua voimakas 쌹쌹ni 
ja hienoa, savulta n쌹ytt쌹v쌹쌹 p쎨ly쌹 voi 
tulla n쌹kyviin matkustamoon. N쌹m쌹 
ovat normaalia toimintaa, eiv쌹tk쌹 ole 
vaarallista.

僅 Hieno p쎨ly on vaaratonta, mutta se 
voi aiheuttaa iho쌹rsytyst쌹 eik쌹 sit쌹 
saa hengitt쌹쌹 sis쌹쌹n pitk쌹쌹 aikaa. 
Pese kaikki altistuneet ihoalueet 
perusteellisesti sellaisen onnettomuu-
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den j쌹lkeen, jossa esikiristimell쌹 
varustetut turvavy쎨t aktivoituivat.

僅 Koska SRS-turvatyynyn aktivoiva 
anturi on liitetty esikiristimell쌹 varus-
tettuun turvavy쎨n, SRS-turvatyynyn 
varoitus syttyy mittaristossa noin 3–6 
sekunniksi sen j쌹lkeen, kun EV-pai-
nike on asetettu ON-asentoon, mink쌹 
j쌹lkeen sen pit쌹isi sammua.

Varotoimet turvavy쎨n k쌹yt쎨ss쌹

VAROITUS
Kaikkien auton matkustajien on aina 
k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹. Turvavy쎨t ja las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹t v쌹hent쌹v쌹t vaka-
vien tai kuolemaan johtavien vammojen 
riski쌹 kaikille matkustajille t쎨rm쌹yksen 
tai 쌹killisen pys쌹htymisen tapahtuessa. 
Ilman turvavy쎨t쌹, matkustajat voivat 
joutua liian l쌹helle aktivoituvaa turvatyy-
ny쌹, iskeyty쌹 sis쌹rakenteisiin tai lent쌹쌹 
ulos ajoneuvosta. Oikein k쌹ytett쌹v쌹t tur-
vavy쎨t v쌹hent쌹v쌹t n쌹it쌹 riskej쌹 huomat-
tavasti. Noudata aina t쌹ss쌹 oppaassa 
annettuja turvav쎨ihin, turvatyynyihin ja 
turvaistuimiin liittyvi쌹 ohjeita.

Vauvat ja pikkulapset
Sinun tulisi tuntea maasi erityisvaati-
mukset. Lasten- ja/tai vauvanistuimet on 
asetettava ja asennettava asianmukai-
sesti takaistuimelle.
Katso kohta "Lasten turvaj쌹rjestelm쌹 
(CRS)" sivulla 4-21.

VAROITUS
Jokainen ajoneuvossa oleva henkil쎨, 
my쎨s vastasyntyneet ja lapset, on aina 
oltava kunnolla kiinnitettyn쌹. 쉁l쌹 kos-
kaan pid쌹 lasta k쌹siss쌹 tai syliss쌹 ajo-
neuvon liikkuessa. Kolarin aikana 
syntyv쌹t suuret voimat voivat irrottaa 

lapsen sylist쌹si ja heitt쌹쌹 h쌹net sis쌹pin-
toja vasten. K쌹yt쌹 aina lapsen pituudelle 
ja painolle sopivaa turvaj쌹rjestelm쌹쌹.

HUOMAA
Pienet lapset ovat onnettomuustilan-
teessa parhaiten suojassa vammoilta, 
kun he ovat oikein kiinnitettyin쌹 takais-
tuimelle turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, joka t쌹ytt쌹쌹 
oman maasi turvallisuusstandardien 
vaatimukset. Ennen kuin ostat lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹n, varmista, ett쌹 siin쌹 on 
merkint쌹, joka ilmaisee istuimen t쌹ytt쌹-
v쌹n oman maasi turvallisuusstandardit. 
Turvaistuimen on oltava sopiva lapsen 
pituudelle ja painolle. Tarkista n쌹m쌹 tie-
dot lasten turvaj쌹rjestelm쌹n merkin-
n쎨ist쌹. Katso kohta "Lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)" sivulla 4-21.

Vanhemmat lapset
Kun lapsi on liian iso lasten turvaj쌹rjes-
telmiin, h쌹net on aina sijoitettava takais-
tuimelle ja h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton 
lantio/olkav쎨it쌹. Lantiovy쎨n t쌹ytyy olla 
kiinni ja istua tiukasti lantiolla mahdolli-
simman alhaalla. Tarkista s쌹쌹nn쎨llisesti, 
ett쌹 turvavy쎨 on kiinnitetty oikein. Lap-
sen liikehdint쌹 voi siirt쌹쌹 vy쎨n pois pai-
koiltaan. Onnettomuuden sattuessa 
lasten turvallisuus on paras kun he ovat 
kiinnitettyin쌹 asianmukaiseen turvaj쌹r-
jestelm쌹쌹n takapenkill쌹. Jos suurikokoi-
nen, yli 13-vuotias lapsi on sijoitettava 
etuistuimelle, lapsi on kiinnitett쌹v쌹 tur-
vallisesti k쌹ytett쌹viss쌹 olevalla lantio/
olkavy쎨ll쌹 ja istuin on siirrett쌹v쌹 aivan 
taka-asentoon. 13-vuotiaat ja sit쌹 nuo-
remmat lapset tulee kiinnitt쌹쌹 turvalli-
sesti takaistuimelle. 쉁L쉁 KOSKAAN 
sijoita 13-vuotiasta tai nuorempaa lasta 
etuistuimelle. 쉁L쉁 KOSKAAN aseta taak-
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sep쌹in suunnattua lastenistuinta ajoneu-
von etuistuimelle.
Jos olkahihnaosa koskettaa hieman lap-
sen kaulaa tai kasvoja, yrit쌹 siirt쌹쌹 lapsi 
l쌹hemm쌹s auton keskikohtaa. Jos olka-
vy쎨 edelleen koskettaa lapsen kaulaan 
tai kasvoja, h쌹net on palautettava lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹쌹n.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 anna olkavy쎨n olla koskaan kon-

taktissa lasten kaulan tai kasvojen 
kanssa, kun auto on liikkeess쌹.

僅 Jos lasten turvavy쎨t eiv쌹t ole kunnolla 
kiinnitettyj쌹 tai s쌹쌹dettyj쌹, on vaara 
kuolla tai saada vammoja.

Raskaana olevat naiset
Turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹 suositellaan ras-
kaana oleville naisille vammojen mah-
dollisuuden v쌹hent쌹miseksi 
onnettomuustilanteessa. Turvavy쎨t쌹 
k쌹ytett쌹ess쌹, lantiovy쎨osa tulee asettaa 
mahdollisimman matalalle ja tiukasti lan-
tiolle, ei vatsan yli. Pyyd쌹 t쌹sm쌹llisi쌹 suo-
situksia l쌹쌹k쌹rilt쌹.

VAROITUS
Raskaana olevat naiset eiv쌹t saa kos-
kaan laittaa turvavy쎨n lantio-osaa vat-
san alueelle, jolla siki쎨 sijaitsee, tai 
vatsan yl쌹puolelle, miss쌹 vy쎨 voi murs-
kata siki쎨n t쎨rm쌹yksen sattuessa.

Loukkaantunut henkil쎨
Turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹, kun louk-
kaantunutta henkil쎨쌹 kuljetetaan. Kun 
t쌹m쌹 on tarpeen, kysy neuvoa l쌹쌹k쌹rilt쌹.

Yksi henkil쎨 turvavy쎨t쌹 kohden
Kaksi henkil쎨쌹 (lapset mukaan lukien) 
eiv쌹t koskaan saa yritt쌹쌹 k쌹ytt쌹쌹 samaa 
turvavy쎨t쌹. T쌹m쌹 voi onnettomuusta-
pauksessa pahentaa vammoja.

쉁l쌹 asetu makuulle
Jotta vammautumisen vaaraa voidaan 
v쌹hent쌹쌹 onnettomuuden sattuessa ja 
turvavy쎨t toimisivat mahdollisimman 
tehokkaasti, kaikkien matkustajien pit쌹쌹 
istua pystyss쌹 ja etuistuimien pit쌹쌹 olla 
pystyasennossa, kun auto liikkuu. Turva-
vy쎨 ei voit tarjota kunnollista suojausta, 
jos henkil쎨 on makuulla takaistuimella 
tai etuistuin on kallistetussa asennossa.

VAROITUS
Ajaminen selk쌹noja kallistettuna lis쌹쌹 
vakavien tai kuolemaan johtavia vam-
mojen mahdollisuutta t쎨rm쌹yksen tai 
쌹killisen pys쌹htymisen yhteydess쌹. Tur-
vaj쌹rjestelmien (turvavy쎨t ja turvatyy-
nyt) tarjoama suoja heikentyy 
huomattavasti, jos kallistat selk쌹nojaa. 
Turvav쎨iden on oltava tiiviisti lantiota ja 
rintakeh쌹쌹 vasten, jotta ne toimivat 
oikein. Mit쌹 enemm쌹n selk쌹nojaa kallis-
tetaan, sit쌹 suurempi on mahdollisuus, 
ett쌹 matkustajan lantiot liukuvat lantio-
vy쎨n alle aiheuttaen vakavia sis쌹isi쌹 
vammoja tai ett쌹 matkustajan kaula jou-
tuu olkavy쎨n kohdalle. Kuljettajan ja 
matkustajien on aina istuttava selk쌹 
kiinni istuimen selk쌹nojassa, asianmu-
kaisesti vy쎨tettyn쌹 ja selk쌹noja pysty-
asennossa.

Turvav쎨iden hoito
Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹쌹 ei koskaan saa 
purkaa tai muuttaa. Lis쌹ksi on varmistet-
tava, ett쌹 turvavy쎨t ja v쎨iden laitteet 
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eiv쌹t vaurioidu ovien saranoista, ovista 
tai muusta v쌹쌹rink쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
僅 Kun palautat takaistuimen takaisin 

pystyasentoon, kun selk쌹noja on tai-
tettu alas, varo, ett쌹 et vahingoita 
vy쎨t쌹 tai sen solkea. Varmista, ettei 
hihna tai solki takerru tai puristu taka-
istuimen v쌹liin. Jos turvavy쎨n hihna 
on vahingoittunut tai solki ei ole luja ja 
voi pett쌹쌹 kolarissa tai 쌹kkipys쌹hdyk-
sess쌹, voi aiheutua vakavia vammoja. 
Jos hihna tai solki on vaurioitunut, 
vaihdata ne viipym쌹tt쌹.

僅 Turvavy쎨t voivat kuumeta suljetussa 
autossa kes쌹ll쌹. Ne voivat aiheuttaa 
palovammoja vauvoille ja pikkulap-
sille.

S쌹쌹nn쎨lliset tarkastukset
On suositeltavaa, ett쌹 kaikki turvavy쎨t 
tarkastetaan s쌹쌹nn쎨llisesti kaikkien 
kulumien ja vaurioiden varalta. Kaikki 
vaurioituneet osat on vaihdettava mah-
dollisimman pian.

Pid쌹 vy쎨t puhtaina ja kuivina
Jos vy쎨 likaantuu, se voidaan puhdistaa 
miedolla saippualiuoksella ja l쌹mpim쌹ll쌹 
vedell쌹. Valkaisua, v쌹rj쌹yst쌹, voimak-
kaita pesuaineita tai hankaavia aineita ei 
saa k쌹ytt쌹쌹, koska ne saattavat vahin-
goittaa ja heikent쌹쌹 vy쎨t쌹.

Milloin turvavy쎨t tulee vaihtaa
Koko turvavy쎨rakenne tai -rakenteet on 
vaihdettava, jos auto on ollut onnetto-
muudessa. T쌹m쌹 on teht쌹v쌹 vaikka 
n쌹kyvi쌹 vaurioita ei olisi. Vie j쌹rjestelm쌹 
silloin vaihdettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee k쌹쌹ntymist쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin puoleen.
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Lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)
Suosituksemme: Lapset aina 
takaistuimella
Vauvat ja nuoremmat lapset on kiinnitet-
t쌹v쌹 asianmukaiseen selk쌹 menosuun-
taan tai kasvot menosuuntaan 
asennettuun turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, joka on 
ensin kiinnitetty oikein auton istuimeen. 
Lue turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan ohjeet 
asennuksesta ja k쌹yt쎨st쌹, ja noudata 
niit쌹.
Alle 13-vuotiaiden lasten on aina mat-
kustettava takaistuimilla, ja heid쌹t on 
aina kiinnitett쌹v쌹 oikein, jotta vammau-
tumisen riski voidaan minimoida onnet-
tomuustilanteessa, 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹 tai 쌹killisess쌹 liikkeess쌹.
Onnettomuustilastojen mukaan lapset 
ovat paremmassa turvassa takaistuimille 
kiinnitettyn쌹 kuin etuistuimilla. Mik쌹li 
lapsi on liian iso turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, 
h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton turvav쎨it쌹.
Useimmissa maissa on m쌹쌹r쌹yksi쌹, 
jotka vaativat lapsia matkustamaan 
hyv쌹ksytyiss쌹 lasten turvaj쌹rjestelmiss쌹.
Lains쌹쌹d쌹nt쎨 liittyen ik쌹- tai pituus-/pai-
norajoituksiin, joissa turvav쎨it쌹 voidaan 
k쌹ytt쌹쌹 turvaj쌹rjestelm쌹n sijaan, vaihte-
lee eri maissa, joten selvit쌹 vaatimukset 
omassa maassasi ja niiss쌹 maissa, joissa 
ajat.
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹t on asennettava 
oikein auton istuimiin. K쌹yt쌹 aina kau-
pallisesti saatavana olevaa lasten turva-
j쌹rjestelm쌹쌹, joka t쌹ytt쌹쌹 maasi 
vaatimukset.

VAROITUS
僅 Kiinnit쌹 lapset aina asianmukaisesti 

autossa. Kaikenik쌹iset lapset matkus-
tavat turvallisemmin takaistuimilla. 쉁l쌹 
koskaan aseta selk쌹 menosuuntaan 
asennettava lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 

matkustajan etuistuimelle, ellei turva-
tyyny쌹 ole kytketty pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Noudata aina lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 
valmistajan asennus- ja k쌹ytt쎨ohjeita.

僅 Kiinnit쌹 lapsesi aina turvallisesti lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kantokaukaloa tai turvais-
tuinta, joka kiinnittyy selk쌹nojan 
p쌹쌹lle, se ei ehk쌹 tarjoa riitt쌹v쌹쌹 suo-
jaa onnettomuustilanteessa.

僅 Onnettomuuden tapahduttua, vie j쌹r-
jestelm쌹 tarkastettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
valinta

K쌹ytt쎨
僅 Valitse lapsen turvaj쌹rjestelm쌹 lap-

sesi pituuden ja painon mukaan. Vaa-
dittu merkint쌹 tai k쌹ytt쎨ohje 
tyypillisesti antaa n쌹m쌹 tiedot.

僅 Valitse lasten turvaj쌹rjestelm쌹, joka 
sopii siihen auton istuimeen, jossa sit쌹 
k쌹ytet쌹쌹n.

TIETOJA
僅 Varmista, ett쌹 lasten turvaj쌹rjestel-

m쌹ss쌹 on merkint쌹, joka varmistaa, 
ett쌹 istuin t쌹ytt쌹쌹 oman maasi sovel-
lettavat turvallisuusstandardit. Lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹n saa asentaa vain, 
jos se on hyv쌹ksytty ECE-R44 tai ECE-
R129 tai oleellisten vaatimusten 
mukaisesti.

僅 Valitse lapsen turvaj쌹rjestelm쌹 lap-
sesi pituuden ja painon mukaan. Vaa-
dittu merkint쌹 tai k쌹ytt쎨ohje 
tyypillisesti antaa n쌹m쌹 tiedot.
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僅 Valitse lasten turvaj쌹rjestelm쌹, joka 
sopii siihen auton istuimeen, jossa sit쌹 
k쌹ytet쌹쌹n. Jos kaipaat tietoja lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹n sopivuudesta auton 
istuimiin, katso "Kunkin istuinpaikan 
sopivuus turvav쎨ill쌹 kiinnitett쌹ville ja 
ISOFIX-turvaj쌹rjestelmille YK:n m쌹쌹-
r쌹ysten mukaisesti (tietoja auton k쌹yt-
t쌹jille ja turvaistuinten valmistajille)" 
sivulla 4-26.

僅 Lue lasten turvaj쌹rjestelm쌹n mukana 
tulleet varoitukset ja ohjeet asennuk-
sesta ja k쌹yt쎨st쌹, ja noudata niit쌹.

Lasten turvaj쌹rjestelmien tyypit

Kasvot menosuuntaan lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹

Selk쌹 menosuuntaan asennetussa lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 lapsi on tuettu selk쌹 
istuinpintaa vasten. Vy쎨j쌹rjestelm쌹 pit쌹쌹 
lapsen paikoillaan. Onnettomuustilan-
teessa se pit쌹쌹 lapsen turvaj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 ja v쌹hent쌹쌹 arkoihin kaulan ja 
selk쌹rangan alueisiin kohdistuvaa rasi-
tusta.
Kaikkien alle yksivuotiaitten lasten on 
aina matkustettava selk쌹 menosuuntaan 
asennetussa turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹. On 
olemassa erilaisia selk쌹 menosuuntaan 
asennettuja lasten turvaj쌹rjestelmi쌹: vain 
vauvoille tarkoitettuja turvaj쌹rjestelmi쌹 
voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain selk쌹 menosuun-
taan. Vaihdettavissa ja kolmitoimisissa 
(3-in-1) lasten turvaj쌹rjestelmiss쌹 on tyy-
pillisesti suuremmat pituus- ja painora-

joitukset selk쌹 menosuuntaan -
asennossa, joten lasta voi pit쌹쌹 pidem-
p쌹쌹n selk쌹 menosuuntaan.
Jatka lasten turvaj쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 
selk쌹 menosuuntaan niin kauan kuin 
lapsi on turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan 
ilmoittamissa pituus- ja painorajoissa.
Kasvot menosuuntaan -turvaj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 lapsen keho kiinnitet쌹쌹n v쎨ill쌹. 
Pid쌹 lapset kasvot menosuuntaan asen-
netussa turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 turvav쎨ill쌹 
kiinnitettyn쌹, kunnes he saavuttavat las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan ilmoit-
taman pituuden tai painon 
maksimirajan.
Kun lapsi kasvaa ulos kasvot menosuun-
taan asennetusta lasten turvaj쌹rjestel-
m쌹st쌹, h쌹n on valmis istuinkorokkeelle.

Istuinkorokkeet
Korokeistuin on lasten turvaj쌹rjestelm쌹, 
joka on tarkoitettu parantamaan auton 
turvav쎨iden sopivuutta. Istuinkoroke 
ohjaa turvavy쎨n niin, ett쌹 se asettuu 
oikein lapsesi kehon vahvimpien osien 
ymp쌹rille. Pid쌹 lasta istuinkorokkeella 
niin kauan, kuin h쌹n on tarpeeksi iso 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n turvav쎨it쌹 oikein.
Jotta turvavy쎨 asettuu oikein, lantio-
vy쎨n on oltava mukavasti yl쌹reisien 
p쌹쌹ll쌹, ei vatsalla. Olkavy쎨n on kuljet-
tava mukavasti olan ja rintakeh쌹n yli, ei 
kaulan tai kasvojen kohdalta. Alle 13-
vuotiaiden lasten on aina matkustettava 
takaistuimilla, ja heid쌹t on aina kiinnitet-
t쌹v쌹 oikein, jotta vammautumisen riski 
voidaan minimoida onnettomuustilan-
teessa, 쌹killisess쌹 pys쌹hdyksess쌹 tai 
쌹killisess쌹 liikkeess쌹.
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Autosi turvaominaisuudet ISOFIX-kiinnityspisteet ja yl쌹hihnakiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹) lapsille

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
asentaminen

K쌹ytt쎨
僅 Kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹 

autoon oikein.
僅 Varmista, ett쌹 turvaj쌹rjestelm쌹 on tiu-

kasti kiinni.
僅 Kiinnit쌹 lapsi turvaj쌹rjestelm쌹쌹n.

VAROITUS
僅 Aina ennen lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 

asentamista: Lue lasten turvaj쌹rjestel-
m쌹n valmistajan ohjeet ja noudata 
niit쌹. Varoitusten ja ohjeiden huo-
miotta j쌹tt쌹minen voi aiheuttaa vaka-
van vamman tai hengenmenetyksen 
vaaran, jos tapahtuu onnettomuus.

僅 Jos auton niskatuet est쌹v쌹t lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹n oikean asennuksen, 
kyseisen istuimen niskatukea on s쌹쌹-
dett쌹v쌹 tai se on poistettava koko-
naan.

HUOMIO
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹st쌹 voi tulla erit-
t쌹in kuuma suljetussa autossa. Palovam-
mojen est쌹miseksi tarkista istuinpinta ja 
soljet ennen kuin asetat lastasi turvaj쌹r-
jestelm쌹쌹n.

ISOFIX-kiinnityspisteet ja yl쌹-
hihnakiinnitys (ISOFIX-kiinni-
tysj쌹rjestelm쌹) lapsille
ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autoon kiin-
te쌹sti kuuluvia metallitankoja. Jokaisessa 
ISOFIX-istumapaikassa on kaksi alakiin-
nikett쌹, joihin voi asentaa alakiinnikkeel-
lisen lasten turvaj쌹rjestelm쌹n.

1 ISOFIX -ankkurin asennon ilmaisin
2 ISOFIX -ankkuri
ISOFIX-kiinnityspisteet ovat takaistui-
men vasemmassa ja oikeassa reunapai-
kassa.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 asentaa turvaistuinta takaistui-
men keskikohdalle ISOFIX-kiinnikkeiden 
avulla. T쌹ll쌹 istuimella ei ole ISOFIX-kiin-
nityspisteit쌹. Turvaj쌹rjestelm쌹n asennus 
keski-istuimelle reunapaikkojen kiinni-
tyspisteill쌹 voi vaurioittaa kiinnityspis-
teit쌹.

OCV031099L_3
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ISOFIX-kiinnityspisteet ja yl쌹hihnakiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹) lapsille

Lasten turvaistuimen kiinnitt쌹mi-
nen ”ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestel-
m쌹ll쌹”

K쌹ytt쎨
僅 Siirr쌹 turvavy쎨n solki pois ISOFIX-kiin-

nityspisteiden kohdalta.
僅 Siirr쌹 muut esineet pois kiinnityspis-

teist쌹.
僅 Aseta turvaj쌹rjestelm쌹 auton istui-

melle ja kiinnit쌹 sitten istuin ISOFIX-
kiinnikkeisiin turvaistuimen valmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹:
僅 Lue kaikki lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 

mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niit쌹.

僅 Est쌹 lasta kurottelemasta sis쌹쌹nvet쌹-
m쌹tt쎨mi쌹 turvav쎨it쌹 ja tarttumasta 
niihin kiinnitt쌹m쌹ll쌹 kaikki takaistui-
men k쌹ytt쌹m쌹tt쎨m쌹t turvavy쎨t ja vie-
m쌹ll쌹 vy쎨t lapsen takaa. Lapsi voi 
kuristua, jos olkavy쎨 kiertyy kaulan 
ymp쌹ri ja turvavy쎨 kiristyy.

僅 Yhteen kiinnityspisteeseen EI SAA 
KOSKAAN kiinnitt쌹쌹 useaa lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
kiinnikkeen tai kiinnityksen l쎨ystymi-
sen tai murtumisen.

僅 Anna j쌹lleenmyyj쌹si aina tarkistaa 
ISOFIX- (i-Size) j쌹rjestelm쌹 onnetto-
muuden j쌹lkeen. Onnettomuus voi 
vaurioittaa ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹 eik쌹 
se en쌹쌹 ole riitt쌹v쌹 turvaistuimen kiin-
nitt쌹miseen.

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n kiinnit-
t쌹minen ”yl쌹hihnakiinnityspiste”-
j쌹rjestelm쌹ll쌹

Tyyppi A

Tyyppi B

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 turvaj쌹rjestelm쌹n hihna selk쌹n-

ojan yli.
僅 Liit쌹 yl쌹kiinnitys yl쌹osan kiinnityspis-

teeseen.
僅 Kirist쌹 yl쌹kahva lapsen turvaj쌹rjestel-

m쌹n valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia asentaes-
sasi yl쌹hihnaa:

OCV031027L_2
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僅 Lue kaikki lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 
mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niit쌹.

僅 Yhteen ISOFIX-yl쌹hihnan kiinnityspis-
teeseen EI SAA KOSKAAN kiinnitt쌹쌹 
useaa lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹. T쌹m쌹 
voi aiheuttaa kiinnityspisteen tai kiin-
nikkeen l쎨ystymisen tai murtumisen.

僅 쉁l쌹 liit쌹 yl쌹hihnaa mihink쌹쌹n muuhun 
kuin yl쌹hihnan kiinnityspisteeseen. Se 
ei ehk쌹 toimi oikein, jos se kiinnitet쌹쌹n 
johonkin muuhun.

僅 Lasten turvaj쌹rjestelmien kiinnityspis-
teet on suunniteltu kest쌹m쌹쌹n vain 
sellaisia kuormia, joita niihin kohdis-
tuu, kun lasten turvaj쌹rjestelm쌹 on 
kiinnitetty oikein. Niit쌹 ei saa miss쌹쌹n 
tapauksessa k쌹ytt쌹쌹 aikuisten turva-
v쎨it쌹 tai varusteita varten, tai muiden 
esineiden tai laitteiden kiinnitt쌹miseen 
autossa.

Lastenistuinj쌹rjestelm쌹n kiinnit-
t쌹minen lantio/olkavy쎨n avulla

K쌹ytt쎨
僅 Sijoita lasten turvaj쌹rjestelm쌹 takais-

tuimelle ja ved쌹 lantio/olkavy쎨 ymp쌹ri 
tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

僅 Kiinnit쌹 lantio/olkavy쎨n salpa solkeen.
僅 Poista mahdollisimman paljon l쎨y-

syytt쌹 turvavy쎨st쌹 vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 alas-
p쌹in turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 samalla 
sy쎨tt쌹en turvavy쎨t쌹 takaisin sis쌹쌹nve-
tolaitteeseen.

僅 Varmista, ett쌹 turvavy쎨 pit쌹쌹 lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹n tiukasti paikoillaan 
ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 turvaj쌹rjes-
telm쌹쌹.

僅 Jos lasten turvaj쌹rjestelm쌹n valmis-
taja suosittelee yl쌹hihnan k쌹ytt쎨쌹 lan-
tio/olkavy쎨n kanssa, katso t쌹m쌹n 
luvun kohtaa Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 
kiinnitt쌹minen yl쌹hihnakiinnityksell쌹.

僅 Poista lasten turvaj쌹rjestelm쌹 paina-
malla soljen vapautuspainiketta ja 
vet쌹m쌹ll쌹 lantio/olkavy쎨 sitten pois 
turvaj쌹rjestelm쌹st쌹. Anna vy쎨n vet쌹y-
ty쌹 kokonaan sis쌹쌹n.
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ISOFIX-kiinnityspisteet ja yl쌹hihnakiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysj쌹rjestelm쌹) lapsille

Kunkin istuinpaikan sopivuus turvav쎨ill쌹 kiinnitett쌹ville ja ISOFIX-tur-
vaj쌹rjestelmille YK:n m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti (tietoja auton k쌹ytt쌹jille ja 
turvaistuinten valmistajille)
僅 Kyll쌹: Soveltuu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
僅 Ei: Ei sovellu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
僅 "-": Ei koske
僅 Taulukko perustuu LHD-autoon. Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko p쌹tee my쎨s RHD-autoon. RHD-auton etu-

matkustajan istuimeen liittyen, k쌹yt쌹 istuinpaikan numero 3 tietoja.
F: Kasvot ajosuuntaan
R: Kasvot taaksep쌹in

* 1. Sinun tulisi s쌹쌹t쌹쌹 etumatkustajan istuimen korkeus korkeimpaan asentoon. 
(istuimen numero 3)

* 2. Istuinpaikka (numero 5) ei ole sopiva tukijalalla varustetun lasten turvaj쌹rjestel-
m쌹n kiinnitykseen.

* 3. Suuren ISOFIX selk쌹 menosuuntaan -lastenistuimen kiinnitt쌹miseen
- Kuljettajan istuin: Siirr쌹 istuin keskiasentoon. (istuimen numero 1)
- Etumatkustajan istuin: Siirr쌹 istuin keskiasentoon. (istuimen numero 3)
* 4. Jos auton niskatuet est쌹v쌹t turvaistuimen oikean asennuksen, kyseisen istuimen 

niskatukea on s쌹쌹dett쌹v쌹 tai se on poistettava kokonaan.

CRS-luokat

Istuinpaikat

1 2

3

4 5 6Turva-
tyyny
P쉁쉁LLE

Turva-
tyyny
OFF

Yleinen, turvavy쎨llinen las-
tenistuin - - Ei Kyll쌹*1

(F, R)
Kyll쌹
(F, R)

Kyll쌹*2

(F, R)
Kyll쌹
(F, R)

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

- - Ei Ei Kyll쌹 Ei Kyll쌹

Kantokori
(ISOFIX sivuttain asennet-
tava lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- - Ei Ei Ei Ei Ei

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

ISOFIX CRF:
R1

- - Ei Ei
Kyll쌹
(R)

Ei
Kyll쌹
(R)

ISOFIX lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 – pieni

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

- - Ei Ei
Kyll쌹
(F, R)

Ei
Kyll쌹
(F, R)

ISOFIX lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 – suuri*
(*: ei istuinkorokkeita)

ISOFIX CRF:
F3, R3

- - Ei Ei
Kyll쌹

(E, T*3)
Ei

Kyll쌹

(E, T*3)

Istuinkoroke – pienempi 
leveys

ISO CRF:
B2

- - Ei Ei Kyll쌹*4 Ei Kyll쌹*4

Istuinkoroke – t쌹ysleve쌹
ISO CRF:
B3

- - Ei Ei Kyll쌹*4 Ei Kyll쌹*4
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* 쉁l쌹 koskaan aseta selk쌹 menosuuntaan asennettua lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 mat-
kustajan etuistuimelle, ellei turvatyyny쌹 ole kytketty pois p쌹쌹lt쌹.

* Puoli-yleismalliselle tai ajoneuvokohtaiselle turvaistuimelle (ISOFIX tai turvav쎨ihin 
kiinnitett쌹v쌹) katso ohjeita turvaistuimen k쌹sikirjan ajoneuvoluettelosta

Autolle suositellut YK-m쌹쌹r쌹ysten mukaiset lasten turvaistuimet

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax R쎨mer: www.britax.com
Peg Perego: www.pegperego.com

Istuinnumeron sijainti ajoneuvossa

1 Edess쌹 vasemmalla

2 Edess쌹 keskell쌹

3 Edess쌹 oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskell쌹

6 2. rivi oikealla

Massaryhm쌹 Nimi Valmistaja Kiinnityksen tyyppi
ECE-R44

Hyv쌹ksynt쌹nro.

Ryhm쌹 0+

BABY-SAFE 2 i-
KOKO CRS ja 
BABY-SAFE i-

KOON JALUSTA

Britax R쎨mer ISOFIX tukijalalla (selk쌹 menosuuntaan) R129/00-E1-000008

Ryhm쌹 1 TRIFIX2 i-KOKO Britax R쎨mer ISOFIX ja YL쉁HIHNA 129R-010015

Ryhm쌹 2 KidFix2 R Britax R쎨mer ISOFIX ja auton vy쎨, k쌹yt쌹 CRS lantiovy쎨n 
ohjainta R44/04-E1-04301304

Ryhm쌹 3 Viaggio 2-3 -suk-
kula Peg Perego ISOFIX ja auton turvavy쎨 ECE R44/04-E24-

0000256
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Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹
Ohjaus vasemmalla

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1 Matkustajan etuturvatyyny
2 Kuljettajan etuturvatyyny
3 Sivuturvatyyny
4 Turvaverhot
5 Edess쌹 keskell쌹 oleva sivuturvatyyny
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Ohjaus oikealla

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1 Matkustajan etuturvatyyny
2 Kuljettajan etuturvatyyny
3 Sivuturvatyyny
4 Turvaverhot
5 Edess쌹 keskell쌹 oleva sivuturvatyyny

OCV031031R



Autosi turvaominaisuudet

304

Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

Miten turvatyynyj쌹rjestelm쌹 toi-
mii?
僅 Turvatyynyt aktivoituvat (t쌹yttyv쌹t 

tarvittaessa) vain, kun EV-painike on 
ON-asennossa, ja ne voivat aktivoitua 
noin 3 minuutin kuluessa siit쌹, kun 
auto sammutetaan.

僅 Turvatyynyt t쌹yttyv쌹t nopeasti, 
nokka- tai sivut쎨rm쌹ys tapahtuu (jos 
autossa on sivuturvatyyny tai turva-
verho) suojellakseen matkustajia fyy-
sisilt쌹 vammoilta.

僅 Yleisesti turvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan onnettomuuden vaka-
vuuden ja sen suunnan, jne. mukai-
sesti. N쌹m쌹 kaksi tekij쌹쌹 m쌹쌹ritt쌹v쌹t, 
tuottavatko anturit s쌹hk쎨isen laukea-
misen/t쌹yttymisen signaalin.

僅 Turvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan onnettomuuden vakavuuden ja 
sen suunnan, jne. mukaisesti. Turva-
tyynyt eiv쌹t t쌹yty kaikissa t쎨rm쌹ys- ja 
onnettomuustilanteissa.

僅 Etuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t ja tyhjenty-
v쌹t kokonaan hetkess쌹. On k쌹yt쌹n-
n쎨ss쌹 mahdotonta n쌹hd쌹 turvatyynyn 
t쌹yttymist쌹 onnettomuustilanteessa. 
On todenn쌹k쎨isemp쌹쌹, ett쌹 n쌹et tyh-
jentyneet tyynyt roikkumassa s쌹ilytys-
paikoistaan t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen.

僅 Auttaakseen suojaamisessa, vakavan 
t쎨rm쌹yksen tapahtuessa, turvatyyny-
jen on t쌹ytytt쌹v쌹 nopeasti. Turvatyy-
nyn t쌹yttymisnopeus on johtuu siit쌹 
쌹쌹rimm쌹isen lyhyest쌹 ajasta, jolloin 
t쎨rm쌹ys tapahtuu ja turvatyynyn t쌹y-
tyy ehti쌹 t쌹yttym쌹쌹n matkustajan ja 
auton rakenteiden v쌹liin, ennen kuin 
matkustaja t쎨rm쌹쌹 kyseisiin rakentei-
siin. T쌹m쌹 nopea t쌹yttyminen v쌹hen-
t쌹쌹 hengenvaarallisten vammojen 
riski쌹 voimakkaassa kolarissa ja on 
siten osa turvatyynyjen suunnittelua.

僅 Turvatyynyn t쌹yttyminen voi kuiten-
kin my쎨s aiheuttaa vammoja, joihin 
voi sis쌹lty쌹 kasvojen hankautumia, 
mustelmia ja murtuneita luita, koska 
nopea t쌹yttyminen aiheuttaa turva-
tyynyjen laajenemisen suurella voi-
malla.

僅 Joissakin olosuhteissa osuminen 
ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyyn voi 
aiheuttaa kuolemaan johtavia vam-
moja, etenkin jos matkustaja sijaitsee 
liian l쌹hell쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹.

VAROITUS
僅 My쎨s turvatyynyill쌹 varustetuissa 

autoissa kuljettajan ja matkustajien 
tule k쌹ytt쌹쌹 auton turvav쎨it쌹, jotta 
onnettomuuden riskit ja vakavuus voi-
daan minimoida kolarissa ja auton 
py쎨riess쌹 ymp쌹ri.

僅 Turvatyynyt ja esikiristimet sis쌹lt쌹v쌹t 
r쌹j쌹ht쌹vi쌹 kemikaaleja. Jos auto 
romutetaan poistamatta turvatyynyj쌹 
ja esikiristimi쌹, on olemassa tulipalo-
vaara. Ennen ajoneuvon romutta-
mista, ota yhteytt쌹 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Pid쌹 SRS-osat ja johdot loitolla 
vedest쌹 tai muista nesteist쌹. Jos SRS-
komponentit eiv쌹t toimi vedelle tai 
nesteille altistumisen vuoksi, se voi 
johtaa tulipaloon tai vakaviin henkil쎨-
vahinkoihin.

僅 Jotta t쎨rm쌹yksess쌹 avautuvien turva-
tyynyjen aiheuttamat vakavat henki-
l쎨vammat tai kuolemantapaukset 
voidaan v쌹ltt쌹쌹, kuljettajan on istut-
tava mahdollisimman kaukana 
ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyst쌹. Etumat-
kustajan tulee aina ty쎨nt쌹쌹 istui-
mensa mahdollisimman pitk쌹lle 



31

4

4

Autosi turvaominaisuudet Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

taakse ja istua istuimella selk쌹 kiinni 
selk쌹nojassa.

僅 T쎨rm쌹yksess쌹 turvatyynyt t쌹yttyv쌹t 
nopeasti ja matkustaja voivat saada 
vammoja turvatyynyn avautumis-
voima takia, jos he eiv쌹t istu oikeassa 
asennossa.

僅 Turvatyynyn t쌹yttyminen voi aiheut-
taa vammoja, mukaan lukien kasvojen 
tai ruumiin hiertym쌹t, rikkoutuneiden 
lasien aiheuttamat vammat tai palo-
vammat.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
Turvatyynyt avautuvat v쌹litt쎨m쌹sti 
my쎨s kaatumisen sattuessa (jos varus-
teisiin kuuluu sivuturvatyyny tai verho-
turvatyyny) suojatakseen matkustajia 
vakavilta fyysisilt쌹 vammoilta.

Melu ja savu
Kun turvatyynyt laukeavat, niist쌹 kuuluu 
voimakas 쌹쌹ni ja niist쌹 p쌹쌹see savua ja 
jauhetta auton sis쌹lle. T쌹m쌹 on normaa-
lia ja se aiheutuu turvatyynyn t쌹ytt쎨lait-
teen sytytyksest쌹. Turvatyynyn 
t쌹yttymisen j쌹lkeen voit tuntea huomat-
tavaa ep쌹mukavuutta hengityksess쌹, 
koska rintakeh쌹 koskettaa sek쌹 turva-
vy쎨t쌹 ett쌹 turvatyyny쌹, sek쌹 my쎨s savun 
ja jauheen hengitt쌹misest쌹 johtuen.
Avaat ovet ja/tai ikkunat mahdollisim-
man pian t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen, jotta 
voit v쌹ltt쌹쌹 savun ja jauheen aiheutta-
mat haitat ja lyhent쌹쌹 niille altistumi-
sen.
Vaikka savu ja jauhe eiv쌹t ole myrkylli-
si쌹, ne voivat 쌹rsytt쌹쌹 ihoa (silmi쌹, 
nen쌹쌹, kurkkua jne.). Jos n쌹in tapahtuu, 
pese ja huuhtele heti kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja 

hakeudu l쌹쌹k쌹rin hoitoon, jos oireet jat-
kuvat.

VAROITUS
僅 Kun turvatyynyt avautuvat, niihin liit-

tyv쌹t osat ohjauspy쎨r쌹ss쌹 ja/tai koje-
taulussa ja/tai kattokiskojen 
kummallakin puolella etu- ja taka-
ovien yl쌹puolella ovat eritt쌹in kuumia. 
Jotta est쌹isit vammat, 쌹l쌹 kosketa tur-
vatyynyn s쌹ilytysalueen sis쌹osiin heti 
sen j쌹lkeen, kun turvatyyny on t쌹ytty-
nyt.

僅 쉁l쌹 asenna tai aseta mit쌹쌹n lis쌹varus-
teita turvatyynyjen avautumisalu-
eelle, kuten kojetaululle, ikkunoilla, 
pylv쌹isiin ja kattokiskoihin.

Turvatyynyn varoitus- ja merkki-
valo
Turvatyynyn varoitusvalo 

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvon ollessa k쌹ynniss쌹

- Turvatyynyn varoitusvalo syttyy 
noin 3~6 sekunnin ajaksi ja sam-
muu.

Toimintah쌹iri쎨
僅 Turvatyynyn varoitusvalo ei syty 

v쌹h쌹쌹n aikaan, kun ajoneuvo on 
k쌹ynniss쌹.

僅 Syttymisen j쌹lkeen turvatyynyn varoi-
tusvalo pysyy p쌹쌹ll쌹 noin 3~6 sekun-
tia.

僅 Turvatyynyn varoitusvalo syttyy, kun 
ajoneuvo liikkuu.



Autosi turvaominaisuudet

324

Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

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

K쌹ytt쎨
僅 Aseta p쌹쌹avain matkustajan etuturva-

tyynyn ON / OFF-kytkimeen
僅 K쌹쌹nn쌹 avainta aktivoidaksesi / deak-

tivoidaksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn.
- Kun lasten turvaj쌹rjestelm쌹 on 

asennettu etumatkustajan istui-
melle.

- Kun istuin on vapaa.

Etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-merkkivalo 

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kun ajoneuvo on k쌹ynniss쌹

- Etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-merkkivalo palaa noin 4 
sekunnin ajan.

僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn 
P쉁쉁LLE / POIS -kytkin on P쉁쉁LLE / 
POIS -asennossa
- Etumatkustajan turvatyynyn ON/

OFF-merkkivalo palaa.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Kun ajoneuvo k쌹y noin 3 minuutin 

kuluessa ajoneuvon sammuttamisesta
- Etuturvatyynyn P쉁쉁LLE / POIS-

merkkivalo ei syty.

VAROITUS
僅 Etuturvatyynyn P쉁쉁LLE/POIS -kytkin 

voidaan k쌹쌹nt쌹쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 sen auk-
koon sopivaa pient쌹 j쌹ykk쌹쌹 esinett쌹. 
Tarkista aina etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen tila ja etumatkustajan 
turvatyynyn ON/OFF-merkkivalon tila.

僅 Kuljettaja on vastuussa siit쌹, ett쌹 mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kyt-
kin on oikeassa asennossa.

僅 Katkaise matkustajan etuturvatyyny 
vain, kun EV-painike on OFF-asen-
nossa, muuten SRS-ohjausmoduulissa 
voi ilmet쌹 toimintah쌹iri쎨.
Ja voi olla my쎨s vaara, ett쌹 kuljettajan 
turvatyynyt ja/tai etumatkustajan tur-
vatyynyt ja/tai sivuturvatyynyt ja tur-
vaverhot eiv쌹t laukea normaalista tai 
lainkaan t쎨rm쌹yksess쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta kasvot taaksep쌹in 
suunnattua lasten turvaistuinta mat-
kustajan etuistuimelle, ellei matkusta-
jan turvatyyny쌹 ole kytketty pois 
p쌹쌹lt쌹. Vauva tai pikkulapsi voi saada 
vakavia vammoja tai jopa kuolla tur-
vatyynyn avautuessa onnettomuusta-
pauksessa.

僅 Vaikka auto on varustettu matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
mell쌹, lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa 
asentaa etumatkustajan istuimelle. 

OCV031032L
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Lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa kos-
kaan sijoittaa etuistuimelle. Kun lapsi 
on liian iso lasten turvaj쌹rjestelmiin, 
h쌹net on aina sijoitettava takaistui-
melle ja h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton 
lantio/olkav쎨it쌹. Onnettomuuden sat-
tuessa lasten turvallisuus on paras 
kun he ovat kiinnitettyin쌹 asianmukai-
seen turvaj쌹rjestelm쌹쌹n takapenkill쌹.

僅 Kun lasten turvaistuinta ei en쌹쌹 tar-
vita etumatkustajan istuimella, aktivoi 
heti etumatkustajan turvatyyny uudel-
leen.

僅 쉁l쌹 koskaan laita mit쌹쌹n pikkuesineit쌹 
sivuturvatyynyn istuimeen kiinnitetty-
jen etikettien pieniin koloihin. Turva-
tyynyn avautuessa, esine voi 
vaikuttaa avautumiseen ja aiheuttaa 
odottamattoman onnettomuuden tai 
henkil쎨vahingon.

僅 Ohjauspy쎨r쌹n, kojetaulun, tuulilasila-
sin ja etumatkustajan paneeliin hansi-
kaslokeron yl쌹puolelle tai 
turvatyynymoduulien p쌹쌹lle tai niiden 
l쌹helle ei saa asettaa mit쌹쌹n esineit쌹 
(kuten t쎨rm쌹yslevyn kantta, matka-
puhelimen pidikett쌹, juoman pidi-
kett쌹, hajustetta tai tarroja). Sellaiset 
esineet voivat aiheuttaa vahinkoja, jos 
auto joutuu niin vakavaan t쎨rm쌹yk-
seen, ett쌹 turvatyynyt laukeavat. 쉁l쌹 
aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 
p쌹쌹lle tai turvatyynyn ja itsesi v쌹liin.

HUOMIO
僅 Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin ei toimi asianmukaisesti, 
turvatyynyn varoitusvalo syttyy koje-
taululle. Jos matkustajan etuturvatyy-
nyn OFF-merkkivalo ( ) ei syty 
(matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy), SRS-ohjausyk-
sikk쎨 aktivoi uudestaan matkustajan 

etuturvatyynyn ja se t쌹yttyy nokkako-
larissa, vaikka matkustajan etuturva-
tyynyn ON/OFF-kytkin on asetettu 
OFF-asentoon ( ). Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹l-
l쎨in tarkastukseen ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo ei 
syty, kun EV-painike on asetettu ON-
asentoon tai se syttyy, kun autoa aje-
taan, vie j쌹rjestelm쌹 tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin asetetaan ON-asentoon, 
matkustajan etuturvatyyny aktivoi-
tuu, eik쌹 lasten- tai vauvaistuinta saa 
asentaa etumatkustajan istuimelle.

僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin on asetettu OFF-asen-
toon, matkustajan etuturvatyyny ei 
ole aktivoitunut.

SRS-turvatyynyj쌹rjestelm쌹n kom-
ponentit ja toiminnot

OCV031035L
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* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvos-
sasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina 
johtuen valituista vaihtoehdoista tai 
alueista.

1 Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2 Matkustajan etuturvatyynymoduuli
3 Sivuturvatyynymoduulit
4 Turvaverhomoduulit
5 Sis쌹쌹nvetolaitteen esikiristinyksik쎨t
6 Turvatyynyn varoitusvalo
7 SRS-ohjausmoduuli (SRSCM)/kaatu-

misanturi
8 Etut쎨rm쌹ysanturit
9 Sivut쎨rm쌹ysanturit
10 Sivupaineanturit
11 Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-

kytkin
12 Kuljettajan keskiturvatyynymoduuli

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 EV-painike on ON-asennossa

- SRS-turvatyynyn varoitusvalo syt-
tyy noin 6 sekunnin ajan ja sam-
muu.

VAROITUS
Jonkin seuraavista tilanteista tapahtumi-
nen viittaa SRS: n toimintah쌹iri쎨n. Vie 
j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
僅 Valo ei syty hetkeksi, kun kytket auton 

p쌹쌹lle.
僅 Valo pysyy p쌹쌹ll쌹 kun se on palanut 

noin kuusi (6) sekuntia.
僅 Valo syttyy, kun auto on liikkeess쌹.
僅 Valo vilkkuu, kun auto on ON-asen-

nossa.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Matkustajan etuturvatyyny

Turvatyynymoduulit koostuvat turvatyy-
nyist쌹, jotka ovat ohjauspy쎨r쌹n keskell쌹 
ja matkustajan puolen etupaneelin ver-
hoilussa hansikaslokeron yl쌹puolella. 
Kun SRSCM havaitsee riitt쌹v쌹n voimak-
kaan iskun auton etuosaan, se laukaisee 
etuturvatyynyt automaattisesti.
Laukeamisen j쌹lkeen suoraan pehmus-
teisiin muovatut saumat irtoavat toisis-
taan turvatyynyjen laajentumisen 
paineen takia. Kansien suurempi aukea-
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minen mahdollistaa sitten turvatyynyjen 
t쌹yttymisen t쌹yteen.
T쌹ysin t쌹yttynyt turvatyyny yhdess쌹 
oikein k쌹ytetyn turvavy쎨n kanssa hidas-
taa kuljettajan tai matkustajan eteenp쌹in 
suuntautuvaa liikett쌹, mik쌹 v쌹hent쌹쌹 
p쌹쌹n ja rintakeh쌹n vammojen vaaraa.
T쌹yttymisen j쌹lkeen turvatyyny alkaa 
heti tyhjenty쌹, jolloin kuljettaja voi s쌹ilyt-
t쌹쌹 n쌹kyvyyden eteenp쌹in ja kyvyn 
ohjata autoa tai k쌹ytt쌹쌹 muita hallinta-
laitteita.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna tai aseta mit쌹쌹n lis쌹varus-

teita (juomapidike, CD-pidike, tarrat 
jne.) etumatkustajan paneeliin hansi-
kaslokeron yl쌹puolelle, jossa matkus-
tajan turvatyyny sijaitsee. T쌹llaiset 
esineet muuttuvat vaarallisiksi sinkoil-
lessaan t쎨rm쌹yksess쌹 ja ne voivat 
aiheuttaa vammoja, jos matkustajan 
turvatyyny t쌹yttyy.

僅 Kun asenna nestem쌹isen ilmanraikas-
timen auton sis쌹lle, 쌹l쌹 laita s쌹ili쎨t쌹 
l쌹helle mittaristoa tai kojetaulun pin-
nalle.
Se voi muuttua vaaralliseksi singotes-
saan t쎨rm쌹yksess쌹 ja se voi aiheuttaa 
vammoja, jos matkustajan turvatyyny 
t쌹yttyy.

僅 Jos turvatyyny avautuu, siit쌹 voi tulla 
kovaa 쌹쌹nt쌹, jota seuraa ajoneuvoon 
vapautuva hieno p쎨ly. N쌹m쌹 olosuh-
teet ovat normaaleja eiv쌹tk쌹 ole vaa-
rallisia - ilmatyynyt on pakattu t쌹h쌹n 
hienoon jauheeseen. Turvatyynyn 
aukeamisen aikana vapautunut p쎨ly 
voi aiheuttaa ihon tai silmien 쌹rsytyst쌹 
ja pahentaa astmaa joissakin tapauk-
sissa. Pese kaikki altistuneet ihoalueet 
huolellisesti kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja mie-
dolla saippualla onnettomuuden j쌹l-
keen, jossa turvatyynyt avautuivat.

僅 SRS voi toimia vain, kun EV-painike on 
P쉁쉁LL쉁 (ON) -asennossa ja noin 3 
minuutin kuluessa siit쌹, kun ajoneuvo 
on POIS (OFF) -asennossa. Jos turva-
tyynyn varoitusvalo ei syty tai palaa 
jatkuvasti sytytty쌹쌹n noin 6 minuu-
tiksi, kun EV-painike on kytketty ON-
asentoon, tai kun moottori on k쌹yn-
nistetty, syttyy ajoneuvon k쌹ynnistyk-
sen j쌹lkeen, turvatyyny ei toimi 
kunnolla. Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tar-
kastukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ennen kuin sulake vaihdetaan tai 
akun napa irrotetaan, paina EV-pai-
nike POIS (OFF) -asentoon. 쉁l쌹 kos-
kaan poista tai vaihda turvatyynyyn 
liittyvi쌹 sulakkeita, kun EV-painike on 
ON-asennossa. Jos t쌹t쌹 varoitusta ei 
noudateta, SRS-turvatyynyn varoitus-
valo syttyy.

Kuljettajan ja matkustajan etutur-
vatyynyt

J쌹rjestelm쌹n asennus autoon on ilmoi-
tettu AIR BAG-merkinn쌹ll쌹 ohjauspy쎨-
r쌹n p쌹쌹llyksell쌹 ja matkustajan puolen 
etupaneelissa hansikaslokeron yl쌹puo-
lella.

VAROITUS
僅 Kuljettajan tulee asettaa k쌹tens쌹 

ohjauspy쎨r쌹lle kello 9:00 ja 3:00 koh-
dalle. Matkustajan k쌹sien tulisi lev쌹t쌹 
syliss쌹.

OCV031040L_2
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僅 K쌹yt쌹 aina turvav쎨it쌹 ja lasten turva-
j쌹rjestelmi쌹 – jokaisella matkalla, joka 
kerta, jokaiselle! Turvatyynyt t쌹yttyv쌹t 
huomattavalla voimalla ja silm쌹nr쌹-
p쌹yksess쌹. Turvavy쎨t auttavat pit쌹-
m쌹쌹n matkustajat oikeassa 
asennossa, jotta turvatyynyt tarjoavat 
parhaan suojaustehonsa. Turvatyyny-
jen kanssa turvavy쎨n v쌹쌹rin kiinnitt쌹-
neet tai laiminly쎨neet matkustajat 
voivat sada vakavia vammoja, kun 
turvatyynyt t쌹yttyv쌹t. Noudata aina 
t쌹ss쌹 oppaassa annettuja turvav쎨i-
hin, turvatyynyihin ja turvaistuimiin 
liittyvi쌹 ohjeita.

僅 Vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen mahdollisuuden v쌹hent쌹-
miseksi ja turvaj쌹rjestelm쌹n maksi-
maalisen turvallisuushy쎨dyn 
saamiseksi:
- 쉁l쌹 koskaan aseta lasta mihink쌹쌹n 

lastenistuimeen tai istuinkorok-
keelle etuistuimelle.

- Kiinnit쌹 aina lapset turvav쎨ihin 
takapenkille (ABC - Always Buckle 
Children). Se on turvallisin paikka 
kaikenik쌹isille lapsille.

- Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 
vahingoittaa matkustajia, jotka istu-
vat v쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa etuistui-
milla.

- Siirr쌹 istuimesi mahdollisimman 
kauas taakse etuturvatyynyist쌹, 
mutta niin, ett쌹 s쌹ilyt쌹t auton hal-
linnan.

- Sin쌹 tai matkustajasi ette koskaan 
saa istua tai nojata tarpeettoman 
l쌹hell쌹 turvatyynyj쌹. Ep쌹asianmu-
kaisesti istuvat kuljettajat ja mat-
kustajat voivat loukkaantua 
vakavasti turvatyynyn t쌹yttyess쌹.

- 쉁l쌹 koskaan nojaa ovea tai keski-
konsolia vasten - istu aina suorassa.

- Mit쌹쌹n esineit쌹 ei saa asentaa 
ohjauspy쎨r쌹n, kojetaulun tai hansi-
kaslokeron yl쌹puolella olevan etu-
matkustajan paneelin 
turvatyynymoduulien p쌹쌹lle, sill쌹 
sellaiset esineet voivat aiheuttaa 
vahinkoja, jos auto joutuu niin 
vakavaan t쎨rm쌹ykseen, ett쌹 turva-
tyynyt laukeavat.

- Jos SRS-turvatyynyjen varoitusvalo 
j쌹쌹 palamaan ajoneuvoa ajaessa, 
vie j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

- Turvatyynyt voivat toimia vain ker-
ran – tarkistuta j쌹rjestelm쌹 ammat-
tikorjaamossa.
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
nin luona.

- SRS on suunniteltu ottamaan etu-
turvatyynyt k쌹ytt쎨쎨n vain, kun isku 
on riitt쌹v쌹n vakava. Lis쌹ksi, turva-
tyynyt aukeavat vain yhden kerran. 
Turvavy쎨t on pidett쌹v쌹 aina kiinni-
tettyn쌹.

- Etuturvatyynyjen ei tulisi avautua 
sivut쎨rm쌹yksiss쌹, takat쎨rm쌹yk-
siss쌹 tai kaatumisen yhteydess쌹. 
Etuturvatyynyt eiv쌹t my쎨sk쌹쌹n 
avaudu jos etut쎨rm쌹ys tapahtuu 
avautumiskynnyst쌹 pienemm쌹ll쌹 
nopeudella.

- Lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa kos-
kaan sijoittaa etuistuimelle. Vauva 
tai pikkulapsi voi saada vakavia 
vammoja tai jopa kuolla turvatyy-
nyn avautuessa onnettomuusta-
pauksessa.

- 13-vuotiaat ja sit쌹 nuoremmat lap-
set on aina kiinnitett쌹v쌹 asianmu-
kaisesti takaistuimella. 쉁l쌹 koskaan 
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salli lasten matkustaa etuistuimella. 
Jos yli 13-vuotias lapsi on sijoitet-
tava etuistuimelle, h쌹net on kytket-
t쌹v쌹 oikein turvav쎨ihin ja istuin on 
siirrett쌹v쌹 mahdollisimman kauas 
taakse.

- Jotta turvallisuus olisi mahdollisim-
man hyv쌹 kaikentyyppisiss쌹 t쎨r-
m쌹yksiss쌹, kuljettajan ja kaikkien 
matkustajien on k쌹ytett쌹v쌹 turva-
v쎨it쌹 riippumatta siit쌹, onko heid쌹n 
istuinpaikallaan my쎨s turvatyyny, 
jotta vakavan onnettomuuden tai 
kuoleman vaara voidaan mini-
moida t쎨rm쌹ystapauksessa. 쉁l쌹 
istu tai nojaa tarpeettoman l쌹helle 
turvatyyny쌹 ajoneuvon liikkuessa.

- V쌹쌹r쌹 istumisasento voi johtaa 
kolarin tapahtuessa vakaviin tai 
hengenvaarallisiin vammoihin. 
Kaikkien matkustajien t쌹ytyy istua 
pystyasennossa selk쌹noja pys-
tyss쌹 istuintyynyn keskell쌹 turva-
vy쎨t p쌹쌹ll쌹 alat edess쌹 ja jalkater쌹t 
lattialla siihen asti, kun auto on 
pys쌹k쎨ity.

- SRS-turvatyyny j쌹rjestelm쌹n t쌹ytyy 
avautua hyvin nopeasti t쎨rm쌹ys-
suojauksen takaamiseksi. Jos mat-
kustaja on pois paikoiltaan koska 
turvavy쎨 ei ole kiinnitettyn쌹, turva-
tyyny voi iske쌹 voimakkaasti mat-
kustajaan, aiheuttaen vakavia tai 
kohtalokkaita vammoja.

Sivuturvatyyny ja edess쌹 kes-
kell쌹 oleva turvatyyny
Ajoneuvossasi on sivuturvatyyny jokai-
sessa etuistuimessa ja takarivin sivupai-
koilla ja keskimm쌹inen etuturvatyyny 
jokaisessa etuistuimessa.

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetyst쌹.

Turvatyynyn tarkoitus on tarjota auton 
kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle lis쌹-
suojaa turvavy쎨n tarjoaman suojan 
lis쌹ksi.
Sivuturvatyynyt ja etupuolen keskiturva-
tyyny on suunniteltu laukeamaan vain 
tietyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 t쎨rm쌹yksen 
vakavuudesta riippuen. Sivuturvatyynyj쌹 
ja kuljettajan keskiturvatyyny쌹 ei ole 
suunniteltu laukeamaan kaikissa sivut쎨r-
m쌹ystilanteissa.

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetyst쌹.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹-

t쌹쌹n tai vartaloaan ovien p쌹쌹lle, aset-
taa k쌹sivarsiaan oville, ojentaa k쌹si쌹 
ikkunasta tai laittaa esineit쌹 ovien 
matkustajien v쌹liin, kun istuimet on 
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varustettu sivuturvatyynyill쌹 ja/tai tur-
vaverhoilla.

僅 Sivuturvatyyny ja kuljettajan keskitur-
vatyyny t쌹ydent쌹v쌹t kuljettajan ja 
matkustajan turvavy쎨j쌹rjestelmi쌹 niit쌹 
kuitenkaan korvaamatta. Siksi turva-
v쎨it쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 aina ajoneuvon 
liikkuessa. Sivuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t 
vain m쌹쌹r쌹tyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 tai 
kaatumistilanteissa (vain kaatumisan-
turilla varustetut autot), jotka ovat riit-
t쌹v쌹n vakavia auton matkustajien 
vahingoittumiseksi.

僅 Paras suoja sivuturvatyynyj쌹 ja niiden 
avautumisen aiheuttamia vammoja 
vastaan on se, ett쌹 molemmat etuis-
tuimilla olevat matkustajat istuvat 
pystyasennossa turvavy쎨t kiinni.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n istuimien lis쌹p쌹쌹lli-
si쌹.

僅 Istuinp쌹쌹lliset voivat v쌹hent쌹쌹 j쌹rjes-
telm쌹n tehoa tai est쌹쌹 sen toiminnan.

僅 Jotta sivuturvatyynyn ja kuljettajan 
keskiturvatyynyn odottamaton aukea-
minen ja niiden aiheuttamat henkil쎨-
vahingot voidaan v쌹ltt쌹쌹 on v쌹ltett쌹v쌹 
sivut쎨rm쌹ysanturin kolhut, kun EV-
painike on ON-asennossa ja noin 3 
minuutin kuluessa ajoneuvon sam-
muttamisesta.

僅 Istuimen tai istuinp쌹쌹llisen vaurioitu-
misen tapahtuessa, vie j쌹rjestelm쌹 
tarkastettavaksi ammattikorjaamoon.
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 
p쌹쌹lle tai turvatyynyn ja itsesi v쌹liin. 
쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n liit쌹 mit쌹쌹n esineit쌹 tur-
vatyynyn t쌹yttymisalueille, kuten ovi, 
oven sivuikkuna sek쌹 etu- ja takapila-
rit.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 oven ja istui-
men v쌹liin. Niist쌹 voi tulla vaarallisia 
ammuksia, jos sivuturvatyyny lau-
keaa.

僅 쉁l쌹 asenna mit쌹쌹n lis쌹laitteita sivulle 
tai l쌹helle sivuturvatyynyj쌹.

HUOMAA
僅 Kaatumisanturilla varustetut autot

Turvatyynyt avautuvat v쌹litt쎨m쌹sti 
my쎨s kaatumisen sattuessa (jos 
varusteisiin kuuluu sivuturvatyyny tai 
verhoturvatyyny) suojatakseen mat-
kustajia vakavilta fyysisilt쌹 vammoilta.

Turvaverhot

* Auton turvatyynyt voivat poiketa 
kuvissa esitetyst쌹.

Turvaverhot sijaitsevat kattokaiteiden 
molemmilla puolilla etu- ja takaovien 
yl쌹puolella.
Ne on suunniteltu auttamaan suojaa-
maan etumatkustajien ja takaistuimen 
sivupaikkojen matkustajien p쌹쌹t쌹 tie-
tyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹.
Turvaverhot on suunniteltu laukeamaan 
tietyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 t쎨rm쌹yksen 
vakavuudesta riippuen. Turvaverhoja ei 
ole suunniteltu laukeamaan kaikissa 
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sivut쎨rm쌹ystilanteissa tai etu- ja takat쎨r-
m쌹yksiss쌹 tai useimmissa py쎨rimistilan-
teissa.

VAROITUS
僅 Jos et noudata annettuja ohjeita, 

auton matkustajat voi vammautua tai 
tuloksena olla hengenmenetys.
- 쉁l쌹 ripusta painavia esineit쌹 vaate-

ripustimiin turvallisuussyist쌹.
- Jotta sivuturvatyynyt ja turvaverhot 

tarjoavat parhaan suojauksen, 
kummankin etuistuimen ja sivuis-
tuimen matkustajan tulee istua suo-
rassa turvavy쎨t kiinni.
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 lapset istuvat las-
ten turvaturvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 takais-
tuimella.

- Kun lapset laitetaan istumaan 
taakse reunaistuimille, heid쌹n tulee 
istua asiaan kuuluvissa lasten tur-
vaj쌹rjestelmiss쌹.
Aseta lasten turvaj쌹rjestelm쌹 mah-
dollisimman kauas ovesta ja var-
mista, ett쌹 se on lukitussa 
asennossa.

- 쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹-
t쌹쌹n tai vartaloaan ovien p쌹쌹lle, 
asettaa k쌹sivarsiaan oville, ojentaa 
k쌹si쌹 ikkunasta tai laittaa esineit쌹 
ovien matkustajien v쌹liin, kun istui-
met on varustettu sivuturvatyy-
nyill쌹 ja/tai turvaverhoilla.

- 쉁l쌹 yrit쌹 avata tai korjata mit쌹쌹n 
turvaverhoj쌹rjestelm쌹n kompo-
nenttia. Tarpeen vaatiessa, vie j쌹r-
jestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 
p쌹쌹lle. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n liit쌹 mit쌹쌹n esi-
neit쌹 turvatyynyn t쌹yttymisalueille, 

kuten ovi, oven sivuikkuna sek쌹 etu- 
ja takapilarit ja katon sivureuna.

僅 쉁l쌹 ripusta kovia tai s쌹rkyvi쌹 esineit쌹 
vaateripustimeen.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
Turvatyynyt avautuvat v쌹litt쎨m쌹sti 
my쎨s kaatumisen sattuessa (jos varus-
teisiin kuuluu sivuturvatyyny tai verho-
turvatyyny) suojatakseen matkustajia 
vakavilta fyysisilt쌹 vammoilta.
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Turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1 T쌹ydent쌹v쌹n turvaj쌹rjestelm쌹n (SRS) ohjausmoduuli/kaatumisanturi
2 Etut쎨rm쌹ysanturi
3 Sivupaineanturit (etuovi)
4 Sivut쎨rm쌹ysanturi (B-pylv쌹s)
5 Sivut쎨rm쌹ysanturi (C-pylv쌹s)

1 2 3 4 5
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VAROITUS
僅 쉁l쌹 t쎨rm쌹쌹 esineisiin tai anna niiden 

iskujen kohdistua paikkoihin, joihin 
turvatyynyt tai anturit on asennettu.
Se voi saada turvatyynyt t쌹yttym쌹쌹n 
yll쌹tt쌹en, mik쌹 voi aiheuttaa vakavan 
henkil쎨vahingon tai kuoleman.

僅 Jos anturien asennuspaikka tai kulma 
muutetaan mill쌹쌹n tavalla, turvatyy-
nyt voivat aueta, kun niiden ei pit쌹isi, 
tai ne eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aukea, kun nii-
den pit쌹isi, mik쌹 voi johtaa vakavaan 
henkil쎨vahinkoon tai kuolemaan.
쉁l쌹 t쌹st쌹 syyst쌹 yrit쌹 tehd쌹 huoltoa 
turvatyynyjen antureille tai niiden 
l쌹hell쌹. Vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ongelmia voi aiheutua, jos anturien 
kulmia on muutettu, koska sivut쎨r-
m쌹ysanturien asennuksen etupusku-
ria, koria tai B-pilaria on muutettu. 
Huollata j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Ajoneuvo on suunniteltu absorboi-
maan iskuja ja avaamaan turva-
tyyny(j쌹) tietyiss쌹 t쎨rm쌹ystilanteissa. 
Jos asennat autoon puskurin p쌹쌹lliset 
tai vaihdat puskurin muuhun kuin 
alkuper쌹isosaan, se voi vaikuttaa 
auton kolarissa ja turvatyynyn avau-
tumiseen.

僅 Kaatumisanturilla varustetut autot
Jos auto on varustettu sivuturvatyy-
nyill쌹 ja turvaverholla, aseta EV-pai-
nike OFF- tai ACC-asentoon ja odota 3 
minuuttia, kun autoa hinataan.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voivat 
aueta, kun EV-painike on asennossa 

ON- tai OFF-asennossa 3 minuutin 
kuluessa, ja kaatumisanturit havaitse-
vat tilanteen kaatumisena.

Turvatyynyn t쌹yttymisolosuhteet
* Auton turvatyynyt voivat poiketa kuvissa esitetyst쌹.

TIETOJA
僅 Sivuturvatyynyt ja turvaverhot

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan, kun kaatu-
misanturi havaitsee auton kaatumi-
sen.
Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja 
etumatkustajan) turvatyynyt on suun-
niteltu vain laukeamaan etut쎨rm쌹yk-
siss쌹, ne voivat laueta my쎨s muun 
tyyppisiss쌹 t쎨rm쌹yksiss쌹, jos etuosan 
anturit havaitsevat riitt쌹v쌹n iskun. 
Sivuturvatyynyt (sivuturvatyynyt ja/tai 
turvaverhot) on suunniteltu t쌹ytty-
m쌹쌹n sivut쎨rm쌹yksiss쌹, mutta ne voi-
vat t쌹ytty쌹 muissa t쎨rm쌹yksiss쌹, jos 
sivut쎨rm쌹ysanturit havaitsevat riitt쌹-
v쌹n iskun.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voivat 
t쌹ytty쌹, jos kaatumisanturit varoitta-
vat kaatumismahdollisuudesta 
(vaikka n쌹in ei tapahdu) tai muista 

Turvatyynyn t쌹yttymisolosuhteet

Etuturvatyynyt on suunniteltu 
t쌹yttym쌹쌹n etut쎨rm쌹yksess쌹 
riippuen sen voimakkuu-
desta, nopeudesta ja t쎨rm쌹ys-
kulmasta.

Sivuturvatyynyt ja turvaver-
hot on suunniteltu t쌹ytty-
m쌹쌹n, kun sivut쎨rm쌹ysanturit 
havaitsevat t쎨rm쌹yksen, riip-
puen sen voimasta, nopeu-
desta ja kulmista.
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tilanteista, mm. auton kaatuessa 
hinattaessa. Vaikka sivuturvatyynyt 
ja/tai turvaverhot eiv쌹t tarjoa suojaa 
sivut쎨rm쌹yssuojaa auton kaatuessa, 
ne aukeavat suojamaan matkustajia 
autosta sinkoutumiselta, erityisesti 
niit쌹, jotka k쌹ytt쌹v쌹t turvavy쎨t쌹.
Jos auton koriin iskee t쎨yssy tai huo-
nolaatuisen tien kohta tai reunaki-
veen, turvatyynyt voivat laueta. Aja 
varovasti kunnostamattomilla teill쌹 tai 
pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu autolii-
kenteelle, jotta v쌹ltet쌹쌹n turvatyyny-
jen laukeaminen.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
My쎨s sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan, kun kaatumi-
santuri havaitsee auton kaatumisen.

Olosuhteet, joissa turvatyyny ei 
t쌹yty

VAROITUS
僅 SRS on suunniteltu avaamaan etutur-

vatyynyt vain silloin, kun t쎨rm쌹ys on 
riitt쌹v쌹n voimakas ja t쎨rm쌹yskulma 
on pienempi kuin 30° ajoneuvon 
pituusakseliin n쌹hden edest쌹p쌹in.

僅 Etuturvatyynyjen ei tulisi avautua 
sivut쎨rm쌹yksiss쌹, takat쎨rm쌹yksiss쌹 
tai kaatumisen yhteydess쌹. Etuturva-
tyynyt eiv쌹t my쎨sk쌹쌹n avaudu jos 
etut쎨rm쌹ys tapahtuu avautumiskyn-
nyst쌹 pienemm쌹ll쌹 nopeudella.

僅 Sivuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t vain m쌹쌹r쌹-
tyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 tai kaatumisti-
lanteissa (vain kaatumisanturilla 
varustetut autot), jotka ovat riitt쌹v쌹n 
vakavia auton matkustajien vahingoit-
tumiseksi.

Olosuhteet, joissa turvatyyny ei t쌹yty

Tietyiss쌹 hitaan nopeuden t쎨r-
m쌹yksiss쌹 turvatyynyt eiv쌹t 
ehk쌹 laukea.

Turvatyynyj쌹 ei ole suunniteltu 
t쌹yttym쌹쌹n takat쎨rm쌹yksiss쌹.

Voimakas jarrutus laskee 
auton keulaosaa, mik쌹 voi 
aiheuttaa sen ty쎨ntymisen toi-
sen, korkeammalla maava-
ralla varustetun ajoneuvon 
alle.
Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 t쌹yty 
t쌹ss쌹 alle ajotilanteessa, koska 
anturien havaitsemat hidastu-
misvoimat voivat heikenty쌹 
merkitt쌹v쌹sti alle ajon takia.
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Vinossa t쎨rm쌹yksess쌹 iskun 
voima voi kohdistua matkus-
tajiin suunnassa, miss쌹 turva-
tyynyt eiv쌹t pystyisi 
tarjoamaan lis쌹etuja, joten 
anturit eiv쌹t ehk쌹 laukaise 
mit쌹쌹n turvatyynyj쌹.

Etuturvatyynyt eiv쌹t saa t쌹yt-
ty쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹.

Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 t쌹yty 
kaatumisonnettomuuksissa, 
koska auto ei havaitse niit쌹.

Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 lau-
kea, jos auto t쎨rm쌹쌹 esineisiin 
kuten valotolppiin tai puihin, 
eli kun isku keskittyy yhteen 
kohtaan eik쌹 iskun t쌹ysi 
voima v쌹lity antureihin.

Olosuhteet, joissa turvatyyny ei t쌹yty
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僅 Katkaise matkustajan etuturvatyyny 
vain, kun auto on OFF-asennossa, 
muuten SRS-ohjausmoduulissa voi 
ilmet쌹 toimintah쌹iri쎨. Ja voi olla my쎨s 
vaara, ett쌹 kuljettajan turvatyynyt ja/
tai etumatkustajan turvatyynyt ja/tai 
sivuturvatyynyt ja turvaverhot eiv쌹t 
laukea normaalista tai lainkaan t쎨r-
m쌹yksess쌹.

僅 Jos turvatyyny avautuu, siit쌹 voi tulla 
kovaa 쌹쌹nt쌹, jota seuraa ajoneuvoon 
vapautuva hieno p쎨ly. N쌹m쌹 olosuh-
teet eiv쌹t ole vaarallisia.

僅 Turvatyynyt on pakattu t쌹h쌹n hie-
noon tehoon. Turvatyynyn aukeami-
sen aikana vapautunut p쎨ly voi 
aiheuttaa ihon tai silmien 쌹rsytyst쌹 ja 
pahentaa astmaa joissakin tapauk-
sissa. Pese kaikki altistuneet ihoalueet 
huolellisesti kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja mie-
dolla saippualla onnettomuuden j쌹l-
keen, jossa turvatyynyt avautuivat.

僅 K쌹yt쌹 turvatyynyjen suojakansien 
puhdistamiseen vain pehme쌹쌹 ja kui-
vaa tai puhtaalla vedell쌹 kostutettua 
kangasta.

僅 Liuottimet tai puhdistusaineet voivat 
vaikuttaa haitallisesti turvatyynyjen 
suojuksiin ja j쌹rjestelm쌹n oikeaan toi-
mintaan.

僅 Pid쌹 SRS-osat ja johdot loitolla 
vedest쌹 tai muista nesteist쌹. Jos SRS-
komponentit eiv쌹t toimi vedelle tai 
nesteille altistumisen vuoksi, se voi 
johtaa tulipaloon tai vakaviin henkil쎨-
vahinkoihin.

僅 Jonkin seuraavista tilanteista tapahtu-
minen viittaa SRS: n toimintah쌹iri쎨n. 
Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

- Valo ei syty hetkeksi, kun kytket 
auton p쌹쌹lle.

- Valo pysyy p쌹쌹ll쌹 kun se on pala-
nut noin kuusi (6) sekuntia.

- Valo syttyy, kun auto on liikkeess쌹.
- Valo vilkkuu, kun EV-painike on 

ON-asennossa.
僅 Ennen kuin sulake vaihdetaan tai 

akun napa irrotetaan, k쌹쌹nn쌹 EV-pai-
nike POIS (OFF) -asentoon. 쉁l쌹 kos-
kaan poista tai vaihda turvatyynyyn 
liittyvi쌹 sulakkeita, kun EV-painike on 
ON-asennossa. Jos t쌹t쌹 varoitusta ei 
noudateta, SRS-turvatyynyn varoitus-
valo syttyy.

僅 쉁l쌹 peukaloi tai irrota johdotuksia tai 
muita SRS-j쌹rjestelm쌹n komponent-
teja tai lis쌹쌹 mit쌹쌹n merkkej쌹 tyynyjen 
suojuksiin tai tee muutoksia korira-
kenteisiin. Se voi vaikuttaa haitallisesti 
SRS:n suorituskykyyn ja johtaa mah-
dollisiin loukkaantumisiin. Tarpeen 
vaatiessa, vie j쌹rjestelm쌹 huolletta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 Jos ajoneuvo on kastunut sis쌹lt쌹 ja 
lattiap쌹쌹llyste on l쌹pim쌹rk쌹 tai lattian-
p쌹쌹llyste seisoo vedess쌹, 쌹l쌹 k쌹yn-
nist쌹 ajoneuvoa, vaan vie ajoneuvo 
t쌹ll쎨in ammattikorjaamoon tarkas-
tusta varten. Kia suosittelee yhteyden-
ottoa valtuutettuun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Turvatyynyj쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain 
kerran. Turvatyynyjen t쌹yttyess쌹, vie 
j쌹rjestelm쌹 vaihdettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osat on 
h쌹vitett쌹v쌹 tai ajoneuvo on romutet-
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tava, on noudatettava tiettyj쌹 turva-
ohjeita, kuten SRS:n ja esikiristimien 
poistaminen ajoneuvosta tulipalon 
vaaran vuoksi. N쌹iden varotoimien ja 
toimenpiteiden noudattamatta j쌹tt쌹-
minen voi lis쌹t쌹 henkil쎨vahinkojen ris-
ki쌹. Valtuutettu Kia-j쌹lleenmyyj쌹 
tuntee n쌹m쌹 turvatoimet ja voi antaa 
sinulle tarvitsemasi tiedot.

HUOMAA
僅 Kaatumisanturin kanssa

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan, kun kaatu-
misanturi havaitsee auton kaatumi-
sen. Turvatyynyt voivat t쌹ytty쌹 auton 
kaatuessa, kun kaatumisanturi havait-
see tilanteen.

僅 Ilman kaatumisanturia
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
eiv쌹t kuitenkaan ehk쌹 t쌹yty, kun ajo-
neuvo k쌹쌹ntyy ymp쌹ri sivut쎨rm쌹yk-
sess쌹, vaikka auto olisi varustettu 
sivuturvatyynyill쌹 ja turvaverhoilla.

SRS:n hoito
SRS on k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 huoltovapaa, eik쌹 
siin쌹 ole osia, joita voit itse huoltaa tur-
vallisesti.
Jos SRS-turvatyynyjen varoitusvalo ei 
syty tai j쌹쌹 palamaan ajoneuvoa ajaessa, 
vie j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 SRS:n komponenttien tai johtimien 

muuttaminen, mukaan lukien mink쌹 
tahansa merkint쎨jen lis쌹쌹minen tur-
vatyynyn kansiin tai muutokset run-
gon rakenteeseen, voivat vaikuttaa 
haitallisesti SRS:n suorituskykyyn ja 

johtaa mahdollisiin henkil쎨vahinkoi-
hin.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osia t쌹ytyy 
h쌹vitt쌹쌹, tai ajoneuvo romutetaan, on 
noudatettava tiettyj쌹 turvatoimia. Val-
tuutettu Kia-j쌹lleenmyyj쌹 tuntee 
n쌹m쌹 turvatoimet ja voi antaa sinulle 
tarvitsemasi tiedot. N쌹iden varotoi-
mien ja toimenpiteiden noudatta-
matta j쌹tt쌹minen voi lis쌹t쌹 
henkil쎨vahinkojen riski쌹.

T쌹rkeit쌹 lis쌹turvaohjeita
僅 쉁l쌹 koskaan anna matkustajien 

matkustaa tavaratilassa tai taitetun 
selk쌹nojan p쌹쌹ll쌹. Kaikkien matkus-
tajien tulee istua pystyasennossa, t쌹y-
sin taakse nojattuna istuimillaan 
turvavy쎨n ollessa kiinnitettyn쌹 ja jalat 
lattialla.

僅 Matkustajat eiv쌹t saa poistua istui-
miltaan tai vaihtaa istuimia, kun 
auto liikkuu. Matkustaja, joka ei k쌹yt쌹 
turvavy쎨t쌹 onnettomuuden tai h쌹t쌹-
jarrutuksen aikana, voi heittelehti쌹 
auton sis쌹ll쌹 muita matkustajia vasten 
tai ulos autosta.

僅 Kaikki turvavy쎨t on suunniteltu 
kiinnitt쌹m쌹쌹n yhden matkustajan. 
Jos useampi kuin yksi henkil쎨 k쌹ytt쌹쌹 
samaa turvavy쎨t쌹, he voivat louk-
kaantua vakavasti tai kuolla t쎨rm쌹yk-
sen sattuessa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n lis쌹varusteita 
istuimien v쎨iss쌹. Laitteet, joiden v쌹i-
tet쌹쌹n parantavan matkustajien 
mukavuutta tai kohdistavan turva-
vy쎨n uudelleen, voivat v쌹hent쌹쌹 tur-
vavy쎨n tarjoamaa suojaa ja lis쌹t쌹 
vakavan loukkaantumisen mahdolli-
suutta onnettomuudessa.

僅 Matkustajat eiv쌹t saisi sijoittaa 
kovia tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 itsens쌹 ja 
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turvatyynyjen v쌹liin. Kovien tai ter쌹-
vien esineiden pit쌹minen syliss쌹si tai 
suussasi voi johtaa loukkaantumisiin, 
jos turvatyyny t쌹yttyy.

僅 Pid쌹 matkustajat poissa turvatyyny-
jen suojusten luota. Kaikkien mat-
kustajien tulee istua pystyasennossa, 
t쌹ysin taakse nojattuna istuimillaan 
turvavy쎨n ollessa kiinnitettyn쌹 ja jalat 
lattialla. Jos matkustajat ovat liian 
l쌹hell쌹 turvatyynyjen suojakansia, he 
voivat loukkaantua, jos turvatyynyt 
t쌹yttyv쌹t.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 tai laita mit쌹쌹n esineit쌹 
turvatyynyn suojuksien p쌹쌹lle tai 
sen l쌹helle. Mik쌹 tahansa etu- tai 
sivuturvatyynyjen suojakansiin tai nii-
den eteen asetettu esine voi h쌹irit쌹 
turvatyynyjen asianmukaista toimin-
taa.

僅 쉁l쌹 muuta etuistuimia.Etuistuimien 
muuttaminen voi vaikuttaa t쌹ydent쌹-
v쌹n turvaj쌹rjestelm쌹n anturikompo-
nenttien tai sivuturvatyynyjen 
toimintaan.

僅 쉁l쌹 aseta esineit쌹 etuistuimien alle. 
Esineiden asettaminen etuistuimien 
alle voi vaikuttaa t쌹ydent쌹v쌹n turva-
j쌹rjestelm쌹n anturikomponenttien ja 
turvav쎨iden toimintaan.

僅 쉁l쌹 koskaan pid쌹 lasta tai vauvaa 
syliss쌹si. Vauva tai lapsi voi loukkaan-
tua vakavasti tai kuolla onnettomuu-
den sattuessa. Kaikkien vauvojen ja 
lasten tulee olla kunnolla kiinnitettyn쌹 
asianmukaisissa lasten turvaistui-
missa tai takaistuimen turvav쎨ill쌹.

VAROITUS
僅 V쌹쌹r쌹 istumisasento voi aiheuttaa 

matkustajien siirtymisen liian l쌹helle 
aukeavaa turvatyyny쌹, iskeytymisen 
sis쌹rakenteeseen tai sinkoutumisen 

ulos ajoneuvosta aiheuttaen vakavia 
vammoja tai kuoleman.

僅 Istu aina suoraan selk쌹nojan ollessa 
pystyasennossa, keskell쌹 istuintyy-
ny쌹 turvavy쎨n ollessa kiinni, jalat 
mukavasti ojennettuna ja jalkapohjat 
lattialla.

Varusteiden lis쌹쌹minen turvatyy-
nyill쌹 varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen
Autosi muuttaminen, muuttamalla sen 
koria, puskurij쌹rjestelm쌹쌹, etu- tai taka-
lokasuojia tai ajokorkeutta, voi vaikuttaa 
autosi turvatyynyj쌹rjestelm쌹n toimin-
taan.

Turvatyynyn varoitusvalot
Ohjaus vasemmalla

Ohjaus oikealla

Turvatyynyn varoitusetiketti

OCV031059L_2

OCV031059R_2

OCV031062L
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Turvatyynyjen varoitusmerkinn쌹t on 
kiinnitetty varoittamaan matkustajia tur-
vatyynyj쌹rjestelmien mahdollisista ris-
keist쌹.
Huomaa, ett쌹 n쌹m쌹 viranomaisten 
varoitukset keskittyv쌹t vaaroihin lap-
sille. Haluamme sinun olevan tietoinen 
edellisill쌹 sivuilla kuvatuista riskeist쌹, 
joille aikuiset altistuvat.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan aseta selk쌹 menosuun-

taan suunnattua lasten turvaj쌹rjestel-
m쌹쌹 matkustajan etuistuimelle, ellei 
matkustajan turvatyyny쌹 ole kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹. T쌹yttyv쌹 matkustajan 
puolella oleva turvatyyny voi iske쌹 
selk쌹 menosuuntaan asennettua las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ja tappaa lap-
sen.

僅 쉁쌹rimm쌹isen vakava vaara! 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
selk쌹 menosuuntaan suunnattua las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 istuimella, joka 
on suojattu edess쌹 turvatyynyll쌹!

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 
etumatkustajan istuimelle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny t쌹yttyy, se voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN k쌹yt쌹 selk쌹 
menosuuntaan asennettavaa lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹쌹 istuimella, jonka 
edess쌹 on AKTIIVINEN TURVATYYNY. 
Siit쌹 voi aiheutua LAPSELLE VAKAVA 
VAMMA TAI KUOLEMA.

僅 Kun lapset laitetaan takana istumaan 
reunapaikoille autoissa, joissa on sivu-
turvatyynyt ja/tai turvaverhot, var-
mista, ett쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹 on 
mahdollisimman et쌹쌹ll쌹 auton sivusta 
ja kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹 var-
masti paikoilleen.

Sivu- ja/tai verhoturvatyynyjen t쌹ytty-
minen voi aiheuttaa vakavan vamman 
tai kuoleman vauvalle tai lapselle.

HUOMAA
Kaatumisanturilla varustetut autot
僅 Turvatyynyt avautuvat v쌹litt쎨m쌹sti 

my쎨s kaatumisen sattuessa (jos 
varusteisiin kuuluu sivuturvatyyny tai 
verhoturvatyyny) suojatakseen mat-
kustajia vakavilta fyysisilt쌹 vammoilta.

僅 Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voivat 
avautua, kun kaatumisanturi havait-
see tilanteen kaatumisena.
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Avaimet

Auton ominaisuudet
* Annetut tiedot voivat erota riippuen 

siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

Avaimet
Tallenna avainnumerosi
Avaimen koodinumero on painettu avai-
meen kiinnitettyyn avainkoodietikettiin.
Jos hukkaat avaimesi, Kia suosittelee, 
ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppaniin. Poista 
avainkoodietiketti ja s쌹ilyt쌹 se turvalli-
sessa paikassa. lis쌹ksi kirjoita avaimen 
koodinumero muistiin ja s쌹ilyt쌹 sit쌹 tur-
vallisessa paikassa (쌹l쌹 autossa).

Lukitseminen/lukituksen avaami-
nen/et쌹k쌹ynnistys/et쌹pys쌹k쎨inti 
쌹lyavaimella
쉁lyavain

1 Lukitus
2 Lukituksen avaus
3 Takaluukun lukitseminen/avaaminen
4 Et쌹k쌹ynnistys
5 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin (eteenp쌹in)
6 Et쌹pys쌹k쎨intiavustin (taaksep쌹in)

K쌹ytt쎨
僅 Paina vastaavaa painiketta.
僅 K쌹ynnist쌹 ajoneuvo et쌹n쌹 painamalla 

oven lukituspainiketta (1) ja pit쌹m쌹ll쌹 
kauko-ohjauspainiketta (4) painettuna 
2 sekunnin ajan.

僅 Paina eteen- / taaksep쌹in-painikkeita 
(5, 6) siirt쌹쌹ksesi ajoneuvoa eteen- / 
taaksep쌹in.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Ollessa l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, kuten 

radioasemaa tai lentokentt쌹쌹, mik쌹 
voi h쌹irit쌹 쌹lyavaimen normaalia toi-
mintaa.

僅 Ollessa l쌹hell쌹 kaksisuuntaista mobiili-
radiota tai matkapuhelinta.

僅 Toisen auton 쌹lyavainta k쌹ytet쌹쌹n 
l쌹hell쌹 autoasi.

TIETOJA
僅 Jos painat takaluukun lukitus-/avaus-

painiketta yli sekunnin ajan takaluu-
kun lukitus avataan ja se aukeaa 
auton valintojen mukaan.

僅 Jos jokin ovi, konepelti tai takaluukku 
j쌹쌹 kuitenkin avoimeksi, varoitusvalot 
eiv쌹t vilku.

僅 Lukituksen avauspainikkeen painami-
sen j쌹lkeen, ovet lukkiutuvat auto-
maattisesti, jos et avaa ainakin yhden 
oven 30 sekunnin sis쌹쌹n.

僅 Painettuasi Lukitse / Avaa-painiketta, 
varoitusvalot vilkkuvat.

僅 Ajoneuvon et쌹k쌹ynnist쌹miseksi 쌹ly-
avain on tunnistettava 10 metrin (32 
jalan) et쌹isyydell쌹 ajoneuvosta ja 
kauko-ohjauspainiketta tulee painaa 4 
sekunnin kuluessa ovien lukitsemi-
sesta.
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僅 Jos autolle ei tehd쌹 mit쌹쌹n toimia/
ajeta auto sammuu 10 minuutin kulut-
tua et쌹k쌹ynnistyksen j쌹lkeen.

僅 Kuljettaja voi siirt쌹쌹 autoa eteen ja 
taakse k쌹ytt쌹en eteen/taakse-painik-
keita (5, 6) 쌹lyavaimella. Katso lis쌹tie-
toja 쌹lykk쌹쌹st쌹 
et쌹pys쌹k쎨intitunnistuksesta (RSPA) 
"쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin (RSPA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
157.

Mekaanisen avaimen irrotus 쌹ly-
avaimesta

1 V쌹lilehti
2 Mekaaninen avain

K쌹ytt쎨
僅 Paina ja pid쌹 kielekett쌹 alhaalla (1).
僅 Ved쌹 mekaaninen avain (2) ulos.

Avaimen pariston vaihto

K쌹ytt쎨
僅 V쌹쌹nn쌹 avaimen kansi varovasti.
僅 Vaihda vanha paristo uuteen.

TIETOJA
Akku on CR2032 (3V).

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 avaimia autoosi las-

ten kanssa ilman valvontaa. Lasten 
j쌹tt쌹minen ilman valvontaa ajoneu-
voon 쌹lyavaimen kanssa on vaaral-
lista, vaikka EV-painike ei ole ACC tai 
ON -asennoissa. Lapset kopioivat van-
hempia ja he voivat painaa EV-paini-
ketta. Avaimen avulla lapset voisivat 
k쌹ytt쌹쌹 s쌹hk쎨ikkunoita tai muita 
ohjauksia, tai jopa saada auton liik-
keelle, mist쌹 voi aiheutua vakavia 
henkil쎨vahinkoja tai jopa kuolema.

僅 T쉁SS쉁 TUOTTEESSA ON NAPPIPA-
RISTO
Jos litiumnappiparisto on nielty, se voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja 2 tunnissa.
Pid쌹 akut poissa lasten ulottuvilta.
Jos ep쌹ilet, ett쌹 paristoja on nielty tai 
niit쌹 on joutunut mink쌹쌹n ruumiin-
osan sis쌹쌹n, hakeudu v쌹litt쎨m쌹sti l쌹쌹-
k쌹rin hoitoon.

HUOMIO
僅 쉁lyavain on suunniteltu toimimaan 

h쌹iri쎨tt쎨m쌹sti vuosia, siin쌹 voi kuiten-
kin esiinty쌹 toimintah쌹iri쎨t쌹, jos se 
altistuu kosteudelle tai staattiselle 
s쌹hk쎨lle. Jos olet ep쌹varma pariston 
k쌹yt쎨st쌹 tai vaihtamisesta, Kia suosit-
telee ottamaan yhteytt쌹 valtuutet-
tuun Kian j쌹lleenmyyj쌹쌹n/
huoltokumppaniin.

僅 V쌹쌹r쌹n pariston k쌹ytt쌹minen voi 
aiheuttaa 쌹lyavaimen toimintah쌹i-
ri쎨t쌹. Varmista, ett쌹 k쌹yt쌹t oikeaa 
paristoa.
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Ajonestoj쌹rjestelm쌹

僅 쉁lyavaimen vahingoittumisen est쌹mi-
seksi, 쌹l쌹 pudota sit쌹, 쌹l쌹 anna sen 
kastua 쌹l쌹k쌹 altista sit쌹 kuumuudelle 
tai auringonvalolle.

僅V쌹쌹rin h쌹vitetty paristo voi 
olla haitallinen ymp쌹rist쎨lle 
ja ihmisten terveydelle. 
H쌹vit쌹 akku paikallisen lain-

s쌹쌹d쌹nn쎨n ja m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti.

HUOMAA
僅 Jos jostain syyst쌹 hukkaat 쌹lyavai-

mesi, et voi k쌹ynnist쌹쌹 ajoneuvoa. 
Hinauta ajoneuvosi ja ota tarvittaessa 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokump-
paniin.

僅 Yhteen autoon voidaan rekister쎨id쌹 
enint쌹쌹n 2 쌹lyavainta. Jos hukkaat 
쌹lyavaimesi, Kia suosittelee yhteyden-
ottoa valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Kun 쌹lyavain ei toimi oikein, avaa ja 
sulje ovi mekaanisella avaimella. Jos 
쌹lyavaimessasi on ongelmia, Kia suo-
sittelee yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppa-
niin.

僅 Jos 쌹lyavainta ei liikuteta v쌹h쌹쌹n 
aikaan, havaintotoiminto 쌹lyavaimen 
osalta keskeytyy. Nosta 쌹lyavainta 
aktivoidakseen havainnoinnin uudel-
leen.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹
Ajonestolaitej쌹rjestelm쌹 tarkistaa, m쌹쌹-
ritt쌹쌹 ja todentaa avaimen aina, kun 
auto on ON-asennossa.
Aina kun EV-painike asetetaan ON-
asentoon, ajonestoj쌹rjestelm쌹 tarkistaa 
ja varmistaa, onko avain voimassa.
Jos avain on voimassa, auto k쌹ynnistyy.
Jos avain ei ole voimassa, ajoneuvo ei 
k쌹ynnisty.

Autot, joissa on 쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹
Ajonestoj쌹rjestelm쌹n deaktivoi-
minen

K쌹ytt쎨
僅 Laita EV-painike ON-asentoon.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹n aktivoimi-
nen

K쌹ytt쎨
Laita EV-painike OFF-asentoon. Ajones-
toj쌹rjestelm쌹 aktivoituu automaattisesti. 
Auto ei k쌹ynnisty ilman voimassa olevaa 
쌹lyavainta.

VAROITUS
Autosi varkauden est쌹miseksi 쌹l쌹 j쌹t쌹 
vara-avaimia mihink쌹쌹n paikkaan autos-
sasi. Ajonestosi salasana on asiakaskoh-
tainen salasana ja se on pidett쌹v쌹 
luottamuksellisena. 쉁l쌹 j쌹t쌹 sit쌹 ajoneu-
vosi sis쌹쌹n.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 aseta metallisia esineit쌹 EV-pai-

nikkeen l쌹helle. Metalliset varusteet 
voivat keskeytt쌹쌹 vastaanottimen sig-
naalin ja est쌹쌹 auton k쌹ynnistymisen.
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僅 EV-painikkeesi vastaanotin on t쌹rke쌹 
osa ajonestoj쌹rjestelm쌹쌹. Se on suun-
niteltu toimimaan useita vuosia ilman 
ongelmia, mutta on kuitenkin syyt쌹 
v쌹ltt쌹쌹 altistumista kosteudelle, staat-
tiselle s쌹hk쎨lle ja kovakouraiselle 
k쌹sittelylle, ajonestoj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 쉁l쌹 muuta, muunna tai s쌹쌹d쌹 ajones-
toj쌹rjestelm쌹쌹, koska se voi aiheuttaa 
sen toimintah쌹iri쎨n. T쌹ss쌹 tapauk-
sessa, vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.
Ajoneuvon valmistajan takuu ei kata 
toimintah쌹iri쎨it쌹, jotka johtuvat ajo-
nestoj쌹rjestelm쌹n sopimattomista 
muutoksista, s쌹쌹d쎨ist쌹 tai muunnok-
sista.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 muuttaa t쌹t쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 tai 
lis쌹t쌹 siihen muita laitteita. Siit쌹 voi 
aiheutua s쌹hk쎨ongelmia, jotka est쌹-
v쌹t autosi k쌹yt쎨n.

HUOMAA
僅 Kun k쌹ynnist쌹t auton, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 

avainta, jos muita ajonesto-avaimia 
on l쌹hettyvill쌹. Muutoin ajoneuvo ei 
ehk쌹 k쌹ynnisty tai se voi sammua 
pian k쌹ynnistymisen j쌹lkeen. Voit v쌹lt-
t쌹쌹 k쌹ynnistyksen toimintah쌹iri쎨n 
pit쌹m쌹ll쌹 kaikki avaimet erill쌹쌹n.

僅 Jos tarvitset lis쌹avaimia tai hukkaat 
avaimesi, Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹

쉁l쌹 yrit쌹 muuttaa t쌹t쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 tai 
lis쌹t쌹 siihen muita laitteita.

Aktivoitu vaihe

K쌹ytt쎨
僅 Lukitse ovet painamalla avaimen luki-

tuspainiketta tai ovenkahvaa.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 30 sekuntia ovien lukitsemisen j쌹l-

keen.
僅 Ajoneuvo on OFF-asennossa tai avain 

on poistettu autosta.
僅 Kaikki ovet on suljettu ja lukittu.

Ultra쌹쌹nivarkaussuoja (UIP) (jos 
kuuluu varustukseen)
Ultra쌹쌹nivarkaussuoja antaa h쌹lytyk-
sen, kun matkustamossa havaitaan lii-
kett쌹, kun auto on lukittu.

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 Asetukset→ Ajoneuvo → 
Mukavuus → Edistynyt varkauden-
esto.

Varash쌹lytin vaihe

K쌹ytt쎨
僅 쉁쌹nimerkki toimii ja varoitusvilkut 

vilkkuvat jatkuvasti noin 30 sekuntia. 
J쌹rjestelm쌹 sammuu, kun ovien luki-
tus avataan 쌹lyavaimella.

J쌹rjestelm쌹 antaa 쌹쌹ni-
merkin ja varoitusvalot 
vilkkuvat, jos ne laukais-
taan. J쌹rjestelm쌹 toimii 
kolmessa vaiheessa.
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Varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kun ultra쌹쌹nivarkaussuoja (UIP) on 

pois p쌹쌹lt쌹:
- Etu- tai takaovi avataan ilman 쌹ly-

avainta.
- Takaluukku avataan ilman 쌹ly-

avainta.
- Konepelti on avattu.
- Ajoneuvo on ON-asennossa.

僅 Kun ultra쌹쌹nivarkaussuoja (UIP) on 
p쌹쌹ll쌹:
- Matkustajat liikkuvat autossa.
- Auton kaltevuus muuttuu tietyn 

m쌹쌹r쌹n.
- Etu- tai takaovi avataan ilman 쌹ly-

avainta.
- Takaluukku avataan ilman 쌹ly-

avainta.
- Konepelti on suljettu.
- Auto on OFF-asennossa.

Deaktivoitu vaihe

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ovilukituksen avauspainiketta paine-

taan.
僅 Auto on k쌹ynnistetty.
僅 Ulkopuolista ovenkahvaa painetaan.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 muuta, muunna tai s쌹쌹d쌹 varas-

h쌹lytinj쌹rjestelm쌹쌹, koska se voi 
aiheuttaa sen toimintah쌹iri쎨n. T쌹ss쌹 
tapauksessa, vie j쌹rjestelm쌹 huolletta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.
Ajoneuvon valmistajan takuu ei kata 
toimintah쌹iri쎨it쌹, jotka johtuvat varas-
h쌹lytinj쌹rjestelm쌹n sopimattomista 

muutoksista, s쌹쌹d쎨ist쌹 tai muunnok-
sista.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 muuttaa t쌹t쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 tai 
lis쌹t쌹 siihen muita laitteita. Siit쌹 voi 
aiheutua s쌹hk쎨ongelmia, jotka est쌹-
v쌹t autosi k쌹yt쎨n.

僅 쉁l쌹 aktivoi ultra쌹쌹nivarkaussuojaa, jos 
muutokset auton kaltevuudessa voi-
vat aiheutua ulkoisista seikoista (esim. 
lauttamatka, tornipys쌹k쎨inti jne.), 
koska se voi aiheuttaa sireenin lau-
keamisen tarkoituksetta.

僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat ovat 
kiinni, kun j쌹rjestelm쌹 toimii. Jos ei, 
ultra쌹쌹nivarkaussuoja voi havaita 
ep쌹ilytt쌹v쌹쌹 liikett쌹 auton sis쌹ll쌹 
(esim. tuuli puhaltaa tai perhonen len-
t쌹쌹 sis쌹lle) ja laukaisee sireenin.

僅 Jos autoon on pinottu laatikoita, ultra-
쌹쌹nivarkaussuoja ei ehk쌹 havaitse lii-
kett쌹 niiden takana. Laatikot voivat 
my쎨s pudota ja aiheuttaa sireenin lau-
keamisen.

僅 Jos ultra쌹쌹nivarkaussuoja on vierasai-
neen likaama, kuten kosmetiikan, 
suihkutettavan ilmanraikastimen tai 
ikkunanpuhdistusaineen, anturi ei 
ehk쌹 toimi normaalilla tavalla.

HUOMAA
僅 Ultra쌹쌹nivarkaussuoja on ON-asen-

nossa aina, kun auton moottori k쌹yn-
nistet쌹쌹n uudelleen.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 auton k쌹ynnist쌹mist쌹 h쌹ly-
tyksen ollessa aktivoituna. Jos j쌹rjes-
telm쌹n virityst쌹 ei ole poistettu 
avaimella, aseta auto ON-asentoon ja 
odota 30 sekuntia. J쌹rjestelm쌹 deakti-
voituu.
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Ovien lukot
Ovi lukkiutuu ajoneuvon ulko-
puolella
Lukitseminen/avaaminen 쌹lyavai-
mella (manuaalinen tyyppi)

K쌹ytt쎨
僅 Paina etuoven kahvan painiketta (kul-

jettajan puoli).
僅 Varoitusvalot vilkkuvat.

- Lukitus: Kerran
- Lukitusta puretaan: Kahdesti

僅 Lis쌹ksi ovenkahvan painikkeen (kai-
verrettu osa) painaminen 쌹lyavain 
mukana lukitsee kaikki ovet.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 쉁lyavain on autossa.
僅 Auto on ACC- tai ON-asennossa.
僅 Jokin ovista, poislukien takaluukku, on 

auki.

Rajoitukset
僅 쉁lyavain tunnistetaan 0,7 ~ 1 m:n 

s쌹teell쌹 (28 ~ 40 tuumaa).

TIETOJA
Kello쌹쌹ni kuuluu 3 sekunnin ajan.

Lukitseminen/avaaminen 쌹lyavai-
mella (s쌹hk쎨inen tyyppi) (jos kuu-
luu varustukseen)

Ovenkahvan ulkopuoli liukuu ulos ja 
ovet avautuvat kuljettajan l쌹hestyess쌹 
autoa 쌹lyavain mukanaan. (L쌹hestymis-
avausj쌹rjestelm쌹)

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 Asetukset → Ajoneuvo → Ovi 
→ L쌹hestymisavaus.

僅 Ovenkahvan ulkopuoli liukuu ulos ja 
ovi avautuu kuljettajan l쌹hestyess쌹 
autoa 쌹lyavain mukanaan.

TIETOJA
僅 Kuljettaja voi aktivoida/katkaista luki-

tuksen l쌹hestymisavaus쌹rjestelm쌹n 
tietoviihden쌹yt쎨ll쌹.

僅 H쌹t쌹tilanteessa, kuten akun tyhjen-
nytty쌹, s쌹hk쎨toimista oven ulkokah-
vaa voi edelleen k쌹ytt쌹쌹 tavalla, jolla 
manuaalinen oven ulkokahva toimii.

僅 Jos lukituksen l쌹hestymisavausj쌹rjes-
telm쌹 on katkaistu, ovenkahvan ulko-
puoli ei ponnahda ulos, vaikka 
kuljettaja l쌹hestyy autoa 쌹lyavain 
mukanaan. Jos lukituksen l쌹hestymis-
avausj쌹rjestelm쌹 on katkaistu, ovien 
lukituksen avaamiseksi on kosketet-
tava kahvan lukitus/avausanturia.

僅 Paina 쌹lyavaimen lukituspainiketta ja 
pid쌹 lukitus- ja avauspainiketta pai-
nettuna samanaikaisesti yli noin 4 
sekunnin ajan est쌹쌹ksesi tahaton 
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Ovien lukot

oven lukittuminen / avautuminen. 
Varoitusvalot vilkahtavat 4 kertaa. 
Ovet eiv쌹t lukitu eiv쌹tk쌹 avaudu luki-
tuksesta, vaikka ulkokahvan koske-
tusanturiin koskettaisiin. Poista 
toiminto k쌹yt쎨st쌹 painamalla 쌹lyavai-
men oven lukitus- tai avauspainiketta.

僅 Autoa pest쌹ess쌹
- Auton itsepesu

Pid쌹 ovi lukittuna ja oven ulko-
kahva suljettuna. Voit pit쌹쌹 oven 
lukituksen avattuna ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 
oven ulkokahvaa k쌹dell쌹. T쌹m쌹 toi-
minto est쌹쌹 oven kahvan vahingoit-
tumisen ja oven kahva ponnahtaa 
ulos uudelleen vapautuspainiketta 
painaessa.

- Pesu autopesulassa
Pid쌹 ovi lukittuna ja oven ulko-
kahva suljettuna. Jos 쌹lyavain ei ole 
autossa, sammuta auto ja pid쌹 쌹ly-
avain v쌹hint쌹쌹n 2 metrin (78 tuu-
maa) p쌹쌹ss쌹 autosta, jotta oven 
ulkokahva ei toimisi.

Lukitus / lukituksen avaaminen 
mekaanisella avaimella

1 V쌹lilehti
2 Avain

K쌹ytt쎨
僅 Paina ovenkahvan etuosaa (1) vet쌹쌹k-

sesi kahvan takaosan ulos.

僅 Aseta avain ter쌹v쌹mpi reuna alasp쌹in 
(2). Paneelin pinta voi vaurioitua, jos 
se on p쌹invastaiseen suuntaan.

僅 K쌹쌹nn쌹 avainta.
- Lukitus: Vasen
- Lukitusta puretaan: Oikea

HUOMAA
僅 Kun ovi lukitaan mekaanisella avai-

mella, huomaa ett쌹 vain kuljettajan 
ovi voidaan lukita ja avata.

僅 Voit lukita kaikki ovet autonsis쌹ll쌹 ole-
valla keskuslukituksen kytkimell쌹. 
Avaa auton ovi sis쌹kahvasta, sulje ovi 
ja lukitse kuljettajan ovi mekaanisella 
avaimella.

僅 Katso lukitseminen auton sis쌹lt쌹 koh-
dasta "Ovi lukittuu ajoneuvon sis쌹ll쌹" 
sivulla 5-12.

僅 Varo menett쌹m쌹st쌹 tai naarmutta-
masta ovenkahvaa.

僅 Kun ovenkahva tai avaimenkolo j쌹쌹-
tyy eik쌹 avaudu, naputa avainreik쌹쌹 
kevyesti tai l쌹mmit쌹 sit쌹 ep쌹suorasti 
(esim. k쌹dell쌹).

僅 Oveen ja ovenkahvaan ei saa kohdis-
taa liiallista voimaa. Se voi t쌹ll쎨in vau-
rioitua.

Ovi lukittuu ajoneuvon sis쌹ll쌹
Lukituksen avaaminen ovenkah-
valla

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 oven kahvasta.

OCV041007L_2
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- Etuovi: Kerran
- Takaovi: Kahdesti

Lukitseminen/lukituksen avaami-
nen keskuslukituskytkimell쌹

1 Oven lukitus -n쌹pp쌹in
2 Oven lukituksen avauspainike
3 Oven merkkivalo

K쌹ytt쎨
僅 Paina alla olevaa vastaavaa paini-

ketta.
- Painike (1): Lukitus
- Painike (2): Lukituksen avaus

TIETOJA
僅 Kun auton kaikki ovet on lukittu, ovien 

merkkivalot (3) kuljettajan ja matkus-
tajan ovella syttyv쌹t. Jos jokin ovi ei 
ole lukossa, se laukeaa.

僅 Jos 쌹lyavain on autossa ja jokin ovi 
avataan, niin ovet eiv쌹t lukitu vaikka 
ovien keskusoven lukituspainiketta 
painettaisiin.

VAROITUS
僅 Jos s쌹hk쎨inen keskuslukitus joskus 

lakkaa toimimasta kun olet autossa, 
kokeile jotakin seuraavista keinoista 
p쌹쌹st쌹ksesi poistumaan:
- K쌹yt쌹 oven lukituksen avausta tois-

tuvasti (sek쌹 s쌹hk쎨ist쌹 ett쌹 
manuaalista) samalla vet쌹en oven-
kahvasta.

- K쌹yt쌹 muiden ovien lukkoja ja kah-
voja, edess쌹 ja takana.

- Laske etuikkuna ja k쌹yt쌹 mekaa-
nista avainta avataksesi ulkopuoli-
sen lukon.

- Siirry tavaratilaan ja avaa taka-
luukku.

僅 쉁l쌹 ved쌹 kuljettajan (tai matkustajan) 
oven sis쌹puolista ovenkahvaa, kun 
auto liikkuu.

僅 Ovien vahingossa tapahtuvan avautu-
misen est쌹miseksi, niiden pit쌹isi olla 
aina t쌹ysin suljettuja ja lukittuja, kun 
ajoneuvo on liikkeess쌹. Lukitut ovet 
lannistavat my쎨s mahdolliset tunkeili-
jat, kun ajoneuvo pys쌹htyy tai hidas-
tuu.

僅 Ole varovainen kun avaat ovia ja seu-
raa autoja, moottoripy쎨ri쌹, polkupy쎨-
ri쌹 ja jalankulkijoita, jotka l쌹hestyv쌹t 
autoa oven avautumisreitin suun-
nassa. Oven avaaminen jonkin l쌹hes-
tyess쌹 voi aiheuttaa vaurioita tai 
vammoja.

僅 Ajoneuvon lukitsematta j쌹tt쌹minen 
voi houkutella varkaita tai sellaisen 
henkil쎨n, joka voimahdollisesti vahin-
goittaa sinua tai muita, piiloutumalla 
ajoneuvoosi, kun olet poissa. Poista 
aina 쌹lyavain, kytke seisontajarru, 
sulje kaikki ikkunat ja lukitse kaikki 
ovet, kun j쌹t쌹t ajoneuvon vartioi-
matta.

僅 Suljettu auto voi l쌹mmet쌹 쌹쌹rimm쌹i-
sen kuumaksi ja aiheuttaa vakavia 
vammoja tai kuoleman valvomatto-
mille lapsille tai el쌹imille, jotka eiv쌹t 
voi poistua autosta. Lis쌹ksi, lapset voi-
vat k쌹ytt쌹쌹 auton ominaisuuksia jotka 
voivat aiheuttaa heille vammoja, tai 
heille voi aiheutua muuta harmia, esi-
merkiksi jonkun autoon pyrkiv쌹n toi-
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mesta. 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lapsia tai 
el쌹imi쌹 autoon ilman valvontaa.

HUOMIO
Kun j쌹t쌹t ajoneuvosi 쌹lyavaimella, 
muista lukita ovet sulkemalla kaikki ovet, 
konepelti ja tavaratila, painamalla etuo-
ven kahvan painiketta tai koskemalla 
etuoven kahvan kosketusanturia. Jos et 
paina painiketta tai koske kosketusantu-
ria tukevasti, ovet eiv쌹t ehk쌹 ole lukit-
tuina, joten toimi varoen.

HUOMAA
僅 Ulkotaustapeili taittuu kiinni tai avau-

tuu, jos Aktivoi oven lukituksen 
avautuessa on valittu tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨n asetusvalikossa. 
Valitse:
- Asetukset → Ajoneuvo → Muka-

vuus → Vastaanottopeili/-valo → 
Aktivoi oven lukituksen avau-
tuessa

僅 Ovet saattavat lukkiutua tai lukitus 
saattaa avautua, jos ulkokahvan kos-
ketusanturi aktivoituu autoa pes-
t쌹ess쌹 tai rankkasateen takia.

僅 Ovia ei voi lukita tai niiden lukitusta ei 
voi avata seuraavissa tilanteissa:
- Jos kosketusanturia kosketaan 

k쌹sineet k쌹dess쌹
- Jos ovea l쌹hestyt쌹쌹n 쌹kki쌹

Automaattisen ovien lukituksen 
ja lukituksen avaamisen ominai-
suudet
Autosi on varustettu ominaisuuksilla, 
jotka lukitsevat tai avaavat sen auto-
maattisesti perustuen tietoviihden쌹yt쎨lt쌹 
valitsemiisi asetuksiin.

Automaattinen lukituksen k쌹yt-
t쎨쎨notto nopeuden mukaan
Kun t쌹m쌹 ominaisuus on asetettu tieto-
viihden쌹yt쎨lt쌹, kaikki ovet lukitaan auto-
maattisesti, kun auton nopeus ylitt쌹쌹 15 
km/h (9 mph).

Automaattinen lukituksen k쌹yt-
t쎨쎨notto vaihtamisen mukaan
Kun t쌹m쌹 ominaisuus on asetettu tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, kaikki ovet 
lukitaan automaattisesti, kun vaihde 
vaihdetaan pois P (pys쌹k쎨inti) -asen-
nosta auton ollessa k쌹ynniss쌹.

Automaattinen lukituksen k쌹yt-
t쎨쎨notto vaihdettaessa asentoon 
P
Kun t쌹m쌹 ominaisuus on asetettu tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹, kaikki ovet 
lukitaan automaattisesti, kun vaihde 
vaihdetaan pois P (pys쌹k쎨inti) -asen-
nosta auton ollessa k쌹ynniss쌹.

Automaattinen ajoneuvon avaus 
pois p쌹쌹lt쌹
Kun t쌹m쌹 ominaisuus on asetettu tieto-
viihden쌹yt쎨lt쌹, kaikki ovet avautuvat 
automaattisesti, kun auton on sammu-
tettu.

Iskun tunnistava ovien lukituk-
sen avausj쌹rjestelm쌹
Kaikkien ovien lukitus aukeaa automaat-
tisesti, kun t쎨rm쌹ys aiheuttaa turvatyy-
nyjen laukeamisen.

Lukituksen avaamisen lis쌹tur-
vaominaisuus, turvatyynyn lau-
keaminen
Kun t쌹m쌹 ominaisuus on asetettu tieto-
viihden쌹yt쎨lt쌹, kaikki ovet avautuvat 
automaattisesti, kun auton on sammu-
tettu.
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Takalukitus (jos kuuluu varustuk-
seen)
Jotkin ajoneuvot on varustettu takaluki-
tusj쌹rjestelm쌹ll쌹. Takalukitus est쌹쌹 oven 
avaamisen auton sis쌹puolelta ja ulko-
puolelta, kun takalukitus on aktivoitu. 
T쌹m쌹 tarjoaa lis쌹suojaa autolle.
Jotta takalukitustoimintoa voidaan k쌹yt-
t쌹쌹 auton lukitsemiseen, ovet on lukit-
tava et쌹avaimella tai 쌹lyavaimella. 
Avataksesi auton lukituksen sinun on 
k쌹ytett쌹v쌹 l쌹hetint쌹 tai 쌹lyavainta uudel-
leen.

Manuaalinen ovilukituskytkin

K쌹ytt쎨
僅 Avaa ovi.
僅 Aseta mekaaninen avain paikalleen.
僅 K쌹쌹nn쌹 avain lukitusasentoon.
僅 Sulje ovi kunnolla.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 S쌹hk쎨k쌹ytt쎨isen oven lukituskytkin ei 

toimi.

HUOMAA
Jos s쌹hk쎨toiminen oven lukkokytkin ei 
toimi (esim. akku tyhj쌹) ja takaluukku on 
suljettu, et voi avata takaluukkua, ennen 
kuin virta on saatu takaisin.

Takaovien lukot
Takaoven lapsilukko (jos kuuluu 
varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Aseta mekaaninen avain paikalleen.
僅 K쌹쌹nn쌹 lapsilukko lukitusasentoon (1).
僅 Voit avata takaoven vet쌹m쌹ll쌹 

ulkoista ovenkahvaa (2).

Elektroninen lapsilukkoj쌹rjes-
telm쌹 (jos kuuluu varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Paina elektronisen lapsiturvalukon 

painiketta.

TIETOJA
僅 Jos painat elektronista lapsilukkokyt-

kint쌹 ja merkkivalo syttyy, takamat-
kustajat eiv쌹t voi avata takaovea 
auton sis쌹puolelta.

OCV041010L
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僅 Safe Exit Assist (SEA) ei kuitenkaan 
aktivoi elektronista lapsilukkoj쌹rjestel-
m쌹쌹 automaattisesti. Jos auto on 
varustettu elektronisella lapsilukkoj쌹r-
jestelm쌹ll쌹, k쌹sin ohjattavia takaovien 
lapsilukkoja ei toimiteta.

僅 Jos 3 minuuttia kuluu EV-painikkeen 
asettamisesta OFF- tai ACC-asentoon, 
painikkeen merkkivalo sammuu, eik쌹 
kuljettaja voi sammuttaa s쌹hk쎨ist쌹 
lapsilukkoa painikkeella. Voit kytke쌹 
toiminnon pois p쌹쌹lt쌹 painamalla EV-
painikkeen ON-asentoon ja paina-
malla sitten s쌹hk쎨isen lapsilukon pai-
niketta.

VAROITUS
僅 Jos lapsi vahingossa avaa takaoven 

auton liikkuessa, h쌹n voi pudota ja 
saada vakavia vammoja tai kuolla. 
Jotta lapset eiv쌹t voi avata takaovia 
sis쌹lt쌹p쌹in, takaovien lapsilukkoja on 
k쌹ytett쌹v쌹, kun autossa on lapsia.

僅 J쌹rjestelm쌹 ei havaitse kaikkia esteit쌹, 
jotka l쌹hestyv쌹t auton ulostuloa.

僅 Kuljettaja ja matkustaja ovat vas-
tuussa onnettomuudesta, joka tapah-
tuu heid쌹n poistuessaan autosta. 
Tarkista aina ymp쌹rist쎨 ennen poistu-
mista autosta.

HUOMIO
Jos elektroninen lapsilukko ei toimi, kun 
elektronisen lapsilukon lukituskytkint쌹 
painetaan, n쌹ytt쎨쎨n tulee viesti ja 쌹쌹ni-
merkki soi.
Jos n쌹in tapahtuu, vie j쌹rjestelm쌹 tarkas-
tettavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Takamatkustajavaroitin (ROA)
Takamatkustajavaroittimen (ROA) tar-
koituksena on auttaa est쌹m쌹쌹n kuljetta-
jan poistuminen autosta, kun 
takaistuimella on matkustaja.

K쌹ytt쎨
僅 Valitse Asetukset → Ajoneuvo → 

Mukavuus → Takamatkustajavaroi-
tin tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

* Katso tarkat tiedot Navigoinnin pikavii-
teoppaasta.

1. h쌹lytysk쌹ytt쎨

A: Tarkasta takapenkki
Kun sammutat auton ja avaat etuoven 
avattuasi ja suljettuasi takaoven ja sam-
mutettuasi moottorin, kojelautaan ilmes-
tyy varoitusviesti.

2. h쌹lytysk쌹ytt쎨
Ensimm쌹isen h쌹lytyksen j쌹lkeen toinen 
h쌹lytys k쌹ynnistyy, kun autossa havai-
taan liikett쌹 sen j쌹lkeen, kun kuljettajan 
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ovi on suljettu ja kaikki ovet on lukittu. 
쉁쌹nimerkki kuuluu noin 25 sekunnin 
ajan. My쎨s tekstiviesti l쌹hetet쌹쌹n Kia 
Connect Services -j쌹senille (jos kuuluu 
varustukseen). Jos j쌹rjestelm쌹 jatkaa liik-
keen havaitsemista, h쌹lytys toimii enin-
t쌹쌹n 8 kertaa. Voit sammuttaa 
h쌹lytyksen avaamalla ovien lukituksen 
쌹lyavaimella.
J쌹rjestelm쌹 havaitsee liikkeen autossa 
10 minuutin ajan ovien lukitsemisesta.

Takamatkustajavaroitin (ROA) 
varotoimet
僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat ovat 

kiinni. Jos ikkuna j쌹쌹 auki, h쌹lytys 
saattaa laueta, kun anturi havaitsee 
tahatonta liikett쌹 (kuten tuulen tai 
hy쎨nteisi쌹).

僅 H쌹lytys saattaa laueta, jos kuljettajan 
tai matkustajan istuimella havaitaan 
liikett쌹.

僅 Jos ovet on lukittu ja autossa on mat-
kustaja, h쌹lytys voi toimia.

僅 H쌹lytys voi tapahtua, jos autoon koh-
distuu isku.

僅 Jos autoon on pinottu laatikoita tai 
esineit쌹, j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 havaitse 
laatikoita ja esineit쌹. Tai h쌹lytys voi 
laueta, jos laatikot tai esineet putoa-
vat.

僅 H쌹lytys saattaa laueta, kun ovet ovat 
lukittuina, autopesun, ymp쌹r쎨iv쌹n 
t쌹rin쌹n tai melun takia.

僅 H쌹lytys voi laueta, jos autossa on 
metalliesine tai nestett쌹.

VAROITUS
Vaikka auto olisi varustettu kehitty-
neell쌹 takamatkustajavaroittimella 
(ROA) , tarkista takaistuin aina ennen 
ajoneuvosta poistumista. Kehittynyt 
takamatkustajavaroitin (ROA) ei ehk쌹 
toimi kun:

僅 Liike ei jatku tiettyyn aikaan tai liike on 
v쌹h쌹ist쌹.

僅 Lapsi ei istu turvaistuimessa.
僅 Liikett쌹 havaitaan muualla kuin 

takaistuimilla.
僅 Etumatkustajan istuin on metallia 

sis쌹lt쌹v쌹n materiaalin, kuten huovan 
peitossa.

僅 Jokin esine autossa peitt쌹쌹 anturin.
僅 Anturin on likaantunut vieraan materi-

aalin takia.
僅 Takaistuimella tai tavaratilassa oleva 

el쌹in ei ole niin kookas, ett쌹 anturi 
havaitsisi sen tai liikett쌹 on tuskin lain-
kaan.

僅 Sis쌹kattoon kiinnitet쌹쌹n esineit쌹 tai 
sis쌹kattoa muutetaan, se on v쌹쌹nty-
nyt tai vahingoittunut.

僅 Auton luona on s쌹hk쎨h쌹iri쎨it쌹.
僅 Muutkin ymp쌹rist쎨n tekij쌹, jotka voi-

vat vaikuttaa j쌹rjestelm쌹쌹n.

HUOMAA
僅 Toinen h쌹lytys k쌹ynnistyy vain, kun 

ensimm쌹inen h쌹lytys on k쌹ynnistynyt 
aiemmin.

僅 Toinen varoitus aktivoituu, kun auto 
on varustettu anturilla.

僅 Jos et halua k쌹ytt쌹쌹 takamatkustaja-
varoitinta, paina ohjauspy쎨r쌹n OK-
painiketta, kun ensimm쌹inen h쌹lytys 
n쌹kyy mittaristossa. T쌹m쌹 poistaa toi-
sen h쌹lytyksen k쌹yt쎨st쌹 kerran.

OCV041203L
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A: Tarkasta takapenkki
僅 Jos ajoneuvo k쌹ynnistet쌹쌹n et쌹쌹lt쌹 

(jos varustettu et쌹k쌹ynnistyksell쌹), 
sis쌹tilan liikkeen ilmaisu deaktivoituu.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Radiotaajuiset komponentit 
(takamatkustajavaroittimen 
anturi) noudattaa seuraavia vaa-
timuksia:

Eurooppaa ja CE-sertifioituja 
maita varten

Kuljettajanistuimen muisti (jos 
kuuluu varustukseen)
Asentojen asettaminen muistiin

K쌹ytt쎨
僅 S쌹쌹d쌹 seuraavat asennot:

- Kuljettajan istuimen asento (jos 
kuuluu varustukseen)

- Sivupeilin asento (jos kuuluu varus-
tukseen)

- Head-Up-n쌹ytt쎨 (HUD) : n쌹ytt쎨tila, 
sijainti, AR-kohdistuksen s쌹쌹t쎨 (jos 
kuuluu varustukseen)

僅 Paina '1' tai '2' -painiketta.
- Noin 4 sekunnin ajan.
- Soittokellon 쌹쌹ni kahdesti

TIETOJA
Ajoneuvon tulee olla ON-asennossa 
t쌹m쌹n toiminnon k쌹ytt쌹misess쌹.

Asentojen palauttaminen muis-
tista

K쌹ytt쎨
僅 Paina '1' tai '2' -painiketta.

- Kellon 쌹쌹ni kerran
僅 Tallennetut sijainnit s쌹쌹det쌹쌹n.

OCV041120L
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Kuljettajanistuimen muistij쌹rjes-
telm쌹n nollaus

K쌹ytt쎨
僅 Siirr쌹 vaihdevipu asentoon P (pys쌹-

k쎨inti), kun EV-painike on ON-asen-
nossa.

僅 Siirr쌹 kuljettajan istuin mahdollisim-
man eteen.

僅 Siirr쌹 selk쌹noja mahdollisimman pys-
tysuoraan asentoon.

僅 Paina ‘1’-painiketta ja istuimen s쌹쌹t쎨-
kytkint쌹 eteenp쌹in samanaikaisesti 
noin 2 sekunnin ajan.

Alustus
僅 Istuin ja selk쌹noja liikkuvat taakse-

p쌹in.
- Soittokellon 쌹쌹ni jatkuu

僅 Istuin ja selk쌹noja siirtyv쌹t keskiasen-
toon.
- Soittokellon 쌹쌹ni pys쌹htyy

Helppok쌹ytt쎨toiminto

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kuljettajan istuin liikkuu eteenp쌹in, 

kun:
- Ajoneuvo on OFF-asennossa
- Kuljettajan ovi on avattu

僅 Kuljettajan istuin liikkuu taaksep쌹in, 
kun:
- Auto on ACC- tai ON-asennossa
- Kuljettajan ovi on suljettu, kun 

sinulla on 쌹lyavain mukanasi.

TIETOJA
僅 Voit ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa k쌹y-

t쎨st쌹 helppok쌹ytt쎨toiminnon asetus-
valikosta tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 

n쌹yt쎨ss쌹. Katso tarkat tiedot 
Navigoinnin pikaviiteoppaasta.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan yrit쌹 k쌹ytt쌹쌹 kuljettajan 
istuimen asentoj쌹rjestelm쌹쌹, kun auto 
liikkuu. T쌹st쌹 voi seurata hallinnan 
menetys ja onnettomuus, joka voi 
aiheuttaa kuoleman, vakavia vammoja 
tai omaisuusvahinkoja.

HUOMAA
僅 Jos akku irrotetaan, muistiasetukset 

katoavat.
僅 Jos kuljettajanistuimen muisti ei toimi 

normaalilla tavalla, suosittelemme, 
ett쌹 viet auton valtuutetulle Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹lle/huoltokumppanille, 
jonka luona j쌹rjestelm쌹 tarkastetaan.
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Takaluukku
Manuaalisen takaluukun avaami-
nen / sulkeminen

K쌹ytt쎨
僅 Paina ulkopuolisen kahvan kytkint쌹 

(1) avataksesi takaluukun.
僅 Ved쌹 takaluukku yl쎨s.
僅 Sulje takaluukku painamalla se alas. 

Varmista, ett쌹 takaluukku on turvalli-
sesti kiinni.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Takaluukku lukitaan tai avataan avai-

mella tai keskuslukituksen lukituskyt-
kimell쌹.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaa-
minen / sulkeminen (jos kuuluu 
varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Takaluukun avaus/sulkemispainike 

- 쌹lyavain (1) / ajoneuvon sis쌹puo-
lella (2)
Paina ja pid쌹 s쌹hk쎨toimisen takaluu-
kun avaus/sulkemispainiketta taka-
luukun ollessa suljettuna. Takaluukku 
avautuu automaattisesti ja varoitu-
s쌹쌹ni kuuluu. Paina takaluukun 
avaus/sulkemispainiketta uudestaan 
lopettaaksesi operaation.
Paina ja pid쌹 s쌹hk쎨toimisen takaluu-
kun avaus/sulkemispainiketta taka-
luukun ollessa avattuna. Takaluukku 
sulkeutuu automaattisesti ja varoitu-
s쌹쌹ni kuuluu. Paina ja pid쌹 s쌹hk쎨toi-
misen takaluukun avaus/
sulkemispainiketta kunnes takaluukku 
sulkeutuu t쌹ysin. Jos 쌹lyavaimen s쌹h-
k쎨toimisen takaluukun avaus/sulke-

OCV041016L_2
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mispainiketta ei paineta sulkemisen 
aikana, s쌹hk쎨inen takaluukku lakkaa 
toimimasta ja varoitus쌹쌹ni kuuluu 
noin 5 sekunnin ajan.

僅 S쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus-
painike - ajoneuvon ulkopuolella (3)
Kun 쌹lyavain on tunnistettu, paina 
s쌹hk쎨toimisen takaluukun avauspai-
niketta Takaluukku avautuu ja kuuluu 
varoitus쌹쌹ni. Jos ovien lukitus on 
avattu, takaluukun voi avata tai sulkea 
ilman 쌹lyavainta.

僅 Takaluukun avaus/sulkemispainike 
- ajoneuvon sis쌹puolella (4)
Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun sul-
kemispainiketta. Takaluukku sulkeu-
tuu ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Auto on ON-asennossa ja auton 

vaihde on P (pys쌹k쎨inti) -asennossa.
僅 Auto on OFF-asennossa.
僅 쉁lyavain on mukana.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Auton nopeus on yli 3 km/h (2 mph).

TIETOJA
Vain s쌹hk쎨toimisen takaluukun avaus ei 
toimi, jos auton nopeus on yli 3 km/h (2 
mph).

S쌹hk쎨isen takaluukun automaat-
tinen peruutus
S쌹hk쎨toiminen takaluukku avautuu 
uudelleen automaattisesti, jos esine tai 
ruumiinosa tukkii takaluukun.
Jos takaluukkua avattaessa ja sulkiessa 
havaitaan vastusta, se pys쌹htyy ja liik-
kuu vastakkaiseen suuntaan.

VAROITUS
僅 Varmista, ett쌹 auto on asennossa P 

(pys쌹k쎨inti), ja kytke seisontajarru.
僅 Matkustajien ei tule koskaan matkus-

taa tavaratilassa, jossa ei ole turva-
v쎨it쌹. Matkustajien tulee aina k쌹ytt쌹쌹 
turvav쎨it쌹 loukkaantumisen v쌹ltt쌹mi-
seksi onnettomuudessa tai 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹.

僅 Takaluukku k쌹쌹ntyy yl쎨sp쌹in. Var-
mista, ett쌹 esineit쌹 tai ihmisi쌹 ei ole 
l쌹hell쌹 auton takaosaa, kun avaat 
takaluukun.

僅 Varmista, ett쌹 k쌹tesi, jalkasi ja muut 
kehonosasi ovat turvallisesti poissa 
tielt쌹, kun suljet takaluukun.

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, ett쌹 takaluukun l쌹hell쌹 ei 
ole ihmisi쌹 tai esineit쌹 ennen s쌹hk쎨-
toimisen takaluukun avaamista tai 
sulkemista. Odota ennen auton las-
taamista tai purkamista, ett쌹 taka-
luukku pys쌹htyy.

僅 Varmista ennen s쌹hk쎨toimisen (tai 
쌹lykk쌹쌹n) takaluukun avaamista tai 
sulkemista, ett쌹 sen edess쌹 ei ole 
esteit쌹. Kontakti s쌹hk쎨toimisen (tai 
쌹lykk쌹쌹n) takaluukun kanssa voi 
aiheuttaa autolle tai sen l쌹hell쌹 oleville 
kohteille vakavia vaurioita.

- A: 70 cm
OCV041018L
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- B: 70 cm
僅 Jos takaluukku on auki ajon aikana, 

kuuluu varoitus쌹쌹ni nopeuden ylit-
t쌹ess쌹 3km/h (2 mph). Pys쌹yt쌹 auto 
viipym쌹tt쌹 turvalliseen paikkaan ja 
tarkista, onko takaluukku auki.

僅 쉁l쌹 testaa automaattisen peruutuksen 
toimintaa laittamalla esimerkiksi k쌹tt쌹 
tai jotain esinett쌹 s쌹hk쎨toimisen taka-
luukun esteeksi.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista 
takaluukkua raskaiden esineiden 
kanssa (esim. py쎨r쌹t). Se voi vahin-
goittaa s쌹hk쎨toimista takaluukkua.

HUOMIO
僅 Varmista, ett쌹 suljet takaluukun 

ennen kuin ajat autollasi. Takaluukun 
kaasunostimet ja kiinnikkeet voivat 
vaurioitua, jos takaluukkua ei suljeta 
ennen ajoa.

僅 Varmista, ett쌹 takaluukun salvan ja 
lukon kielekkeen v쌹liss쌹 ei ole mit쌹쌹n, 
kun suljet takaluukkua. Se voi vahin-
goittaa takaluukun salpaa.

僅 Ole varovainen, kun avaat ja suljet 
takaluukkua tai asetat tai poistat esi-
neit쌹, koska keho tai esineet voivat 
loukkaantua tai vahingoittua, jos nii-
hin osuu ter쌹vi쌹 reunoja, kuten kul-
mia. Lapset voivat loukkaantua, jos 
heid쌹n kasvonsa, p쌹쌹ns쌹, tms. kehon 
osa osuu takaluukkua ymp쌹r쎨iv쌹lle 
alueelle, joten noudata aina varovai-
suutta.

僅 쉁l쌹 avaa tai sulje s쌹hk쎨toimista taka-
luukkua k쌹sin. T쌹m쌹 voi vahingoittaa 
s쌹hk쎨toimista takaluukkua. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
liikaa voimaa sulkiessasi s쌹hk쎨toi-
mista takaluukkua, jos se t쌹ytyy sul-
kea k쌹sin akkuvarauksen 
purkauduttua tai katkettua.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista takaluukkua 
yli 5 kertaa per쌹kk쌹in. S쌹hk쎨toimisen 
takaluukun j쌹rjestelm쌹 voi vaurioitua. 
Jos kara on rasittunut jatkuvan k쌹yt쎨n 
takia, 쌹쌹nimerkki kuuluu 3 kertaa eik쌹 
s쌹hk쎨toiminen takaluukku toimi. T쌹l-
l쎨in s쌹hk쎨toimista takaluukkua ei pid쌹 
k쌹ytt쌹쌹 yhteen minuuttiin.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 laita mit쌹쌹n raskasta s쌹hk쎨toimi-

selle takaluukulle, kun k쌹yttelet s쌹h-
k쎨toimista takaluukkua. 쉁l쌹 koskaan 
laita takaluukulle lis쌹쌹 painoa, sill쌹 se 
voi vahingoittaa j쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Jos ajoneuvo on ON-asennossa, s쌹h-
k쎨toiminen takaluukku voi toimia 
vaihteen ollessa P (pys쌹k쎨inti) -asen-
nossa.

僅 S쌹hk쎨toimista takaluukkua voi k쌹yt-
t쌹쌹, kun auto ei ole k쌹ynniss쌹. S쌹hk쎨-
toimisen takaluukun k쌹ytt쌹minen 
kuluttaa kuitenkin paljon virtaa. 쉁l쌹 
k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista takaluukkua lii-
kaa, jotta akkuvaraus ei purkaudu, 
esimerkiksi yli 10 kertaa per쌹kk쌹in.

僅 Jotta akku ei tyhjenisi, 쌹l쌹 j쌹t쌹 s쌹hk쎨-
toimista takaluukkua auki pitk쌹ksi 
aikaa.

僅 쉁l쌹 muokkaa tai korjaa s쌹hk쎨toimista 
takaluukkua. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimista takaluukkua, 
kun nostat autoa tunkilla esimerkiksi 
renkaan vaihtoa tai korjausty쎨t쌹 var-
ten. Se voi aiheuttaa s쌹hk쎨toimisen 
takaluukun toimintah쌹iri쎨it쌹.

僅 Kylm쌹ss쌹 ja kosteassa ilmastossa s쌹h-
k쎨toiminen takaluukku ei ehk쌹 toimi 
oikein j쌹쌹tymisen vuoksi.
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僅 Kylm쌹ss쌹 ja m쌹r쌹ss쌹 ilmastossa oven 
lukko ja oven mekanismit eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi kunnolla j쌹쌹tymisen takia.

僅 S쌹hk쎨toiminen takaluukku voi lakata 
toimimasta, kun useampi kuin yksi toi-
minto havaitaan avautumisen tai sul-
kemisen aikana. Siin쌹 tapauksessa 
avaa/sulje takaluukku manuaalisesti 
ja k쌹yt쌹 s쌹hk쎨toimisen takaluukun 
toimintoa.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun aset-
taminen

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 Ase-

tukset → Ajoneuvo → Ovi → S쌹h-
k쎨inen takaluukku.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun 
nopeuden s쌹쌹t쎨

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 Ase-

tukset → Ajoneuvo → Ovi → S쌹h-
k쎨isen takaluukun 
avautumisnopeus → Normaali / 
Nopea.

僅 Alkuasetus on Nopea.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun avau-
tumiskorkeuden s쌹쌹t쎨

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 Ase-

tukset → Ajoneuvo → Ovi → S쌹h-
k쎨isen takaluukun 
avautumiskorkeus → Taso 1 / Taso 2 
/ Taso 3 / T쌹ysin auki / K쌹ytt쌹j쌹n 
korkeusasetus.

K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetuksen 
asettaminen

K쌹ytt쎨
僅 S쌹쌹d쌹 takaluukku sopivalle korkeu-

delle.
僅 Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun sul-

kemispainiketta noin 3 sekunnin ajan, 
kun takaluukku on auki.

HUOMAA
僅 Jos takaluukun avautumiskorkeutta 

s쌹쌹det쌹쌹n manuaalisesti, tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹n asetukseksi vaihtuu 
K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus.

僅 Takaluukun avautumiskorkeus tulee 
olemaan sama kuin T쌹ysin auki kun-
nes K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus on ase-
tettu.

僅 Jos K쌹ytt쌹j쌹n korkeusasetus asete-
taan T쌹ysin auki / Taso 3 / Taso 2 / 
Taso 1 -valinnan j쌹lkeen, k쌹ytt쌹j쌹n 
edellinen korkeusasetus otetaan k쌹yt-
t쎨쎨n.

S쌹hk쎨toimisen takaluukun nol-
laaminen

K쌹ytt쎨
僅 Kytke auto OFF tai vaihda asentoon P 

(pys쌹k쎨inti) tai N (vapaa).
僅 Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun pai-

niketta takaluukussa avataksesi s쌹h-
k쎨toiminen takaluukku.

僅 Paina ja pid쌹 painettuna sis쌹puolista 
takaluukun sulkemispainiketta ensin 
ja sitten samanaikaisesti takaluukun 
ulkopuolista avauspainiketta yli 3 
sekuntia, ja merkki쌹쌹ni kuuluu.

僅 Sulje takaluukku k쌹sin.
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僅 Paina s쌹hk쎨toimisen takaluukun 
avauspainiketta auton ulkopuolella.

僅 Takaluukku avautuu ja kuuluu merk-
ki쌹쌹ni.

僅 Jos takaluukku pys쌹htyy ennen kuin 
se on t쌹ysin auki, palautus ei jatku. 
Odota, kunnes takaluukku on t쌹ysin 
auki ja pys쌹htynyt.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on P (pys쌹k쎨inti) -asen-

nossa.

HUOMAA
僅 Jos s쌹hk쎨toiminen takaluukku ei toimi 

viel쌹k쌹쌹n oikein, varmista, ett쌹 vaihde 
on oikeassa asennossa.

僅 S쌹hk쎨toiminen takaluukku on nollat-
tava seuraavissa tilanteissa:
- Aku (12 V) on ladattu
- Aku (12 V) on koottu paikoilleen
- Liittyv쌹 sulake on koottu paikoilleen

쉁lykk쌹쌹n takaluukun avaaminen 
(jos kuuluu varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 Ase-

tukset → Ajoneuvo → Ovi → 쉁lyk쌹s 
takaluukku.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 15 sekunnin kuluttua, kun kaikki ovet 

on suljettu ja lukittu.

僅 Olet havaintoalueella yli 3 sekuntia.
僅 Irrota latausliitin

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 쉁lyavain havaitaan alle 15 sekunnin 

kuluessa ovien sulkemisesta ja lukit-
semisesta ja se havaitaan jatkuvasti.

僅 쉁lyavain havaitaan alle 15 sekunnin 
kuluessa ovien sulkemisen ja lukitse-
misen j쌹lkeen, ja se havaitaan enin-
t쌹쌹n 1,5 m etuoven kahvoista. (autot, 
jossa on tervetulovalot).

僅 Jotain ovea ei ole lukittu tai suljettu.
僅 쉁lyavain on autossa.
僅 Autoa ladataan

Rajoitukset
僅 쉁lyavainta ei havaita 50 ~ 100 cm:n 

(28 ~ 40 tuumaa) s쌹teell쌹 ajoneuvon 
takana

Havaitseminen ja h쌹lytys

K쌹ytt쎨
僅 Varoitusvilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t.
僅 H쌹lytys kuuluu, kun 쌹lyavain havai-

taan.

Automaattinen avaus

K쌹ytt쎨
僅 Takaluukku avautuu.
僅 Varoitusvilkut v쌹l쌹ht쌹v쌹t.
僅 H쌹lytys kuuluu 6 kertaa.

쉁lyk쌹s takaluukun deaktivointi 
쌹lyavaimella

K쌹ytt쎨
僅 Kytke toiminto pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 

mit쌹 tahansa seuraavista 쌹lyn쌹pp쌹in-

OCV041020L
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painikkeista Tunnista ja h쌹lytys -vai-
heen aikana.
- Oven lukitus -n쌹pp쌹in
- Oven lukituksen avauspainike
- Takaluukun avaus/sulkemispainike

HUOMAA
僅 Jos painat oven lukituksen avauspai-

niketta, automaattiavauksella varuste-
tun 쌹lykk쌹쌹n takaluukun toiminta 
katkeaa v쌹liaikaisesti. Jos et avaa 
mit쌹쌹n ovea 30 sekunnin sis쌹ll쌹, auto-
maattiavauksella varustetun 쌹lyk-
k쌹쌹n takaluukun toiminta aktivoituu 
uudelleen.

僅 Jos painat takaluukun avauspaini-
ketta yli 1 sekunnin ajan, takaluukku 
aukeaa.

僅 Jos painat oven lukituspainiketta tai 
takaluukun avauspainiketta, kun 
automaattiavauksella varustetun 쌹lyk-
k쌹쌹n takaluukun toiminta ei ole 
havaitsemisen ja h쌹lytyksen tilassa, 
automaattiavauksella varustetun 쌹lyk-
k쌹쌹n takaluukun toiminta ei katkea.

僅 Jos olet katkaissut automaattiavauk-
sella varustetun 쌹lykk쌹쌹n takaluukun 
toiminnan 쌹lyavaimen painikkeella, 
automaattiavauksella varustetun 쌹lyk-
k쌹쌹n takaluukun toiminnan voi akti-
voida uudestaan sulkemalla ja 
lukitsemalla kaikki ovet.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 쉁lyavain on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, 

kuten radioasemaa tai lentokentt쌹쌹, 
mik쌹 voi h쌹irit쌹 쌹lyavaimen normaalia 
toimintaa.

僅 쉁lyavain on l쌹hell쌹 kaksisuuntaista 
radioj쌹rjestelm쌹쌹 tai matkapuhelinta.

僅 Toisen auton 쌹lyavainta k쌹ytet쌹쌹n 
l쌹hell쌹 autoasi.

僅 Havaintoalue voi pienenty쌹 tai kas-
vaa, kun:
- Auton toinen puoli on koholla ren-

kaan vaihtoa tai auton tarkastusta 
varten.

- Auto on pys쌹k쎨ity kaltevalle pin-
nalle tai rinteeseen, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨-
m쌹lle tielle, jne.

VAROITUS
僅 Varmista, ett쌹 suljet takaluukun, 

ennen kuin ajat autollasi.
僅 Varmista, ett쌹 takaluukun l쌹hell쌹 ei 

ole ihmisi쌹 tai esineit쌹 ennen takaluu-
kun avaamista tai sulkemista.

僅 Varmista, ett쌹 tavarat takaluukun 
l쌹hell쌹 eiv쌹t tule ulos, kun takaluukku 
avataan m쌹ess쌹. Se voi aiheuttaa 
vakavan vamman.

僅 Muista deaktivoida 쌹lyk쌹s takaluukku 
ja sen automaattiavaus, kun peset 
autoa. Muuten takaluukku voi avau-
tua arvaamatta.

僅 Avain tulee pit쌹쌹 poissa lasten ulottu-
vilta. Lapset voivat vahingossa avata 
쌹lyk쌹쌹n takaluun ja sen automaatti-
avauksen leikkiess쌹쌹n auton l쌹hell쌹.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 l쌹hesty havainnointialuetta, ellet 

halua, ett쌹 takaluukku avautuu. Jos 
menet vahingoissa havainnointi-
alueelle ja varoitusvalot ja 쌹쌹nimerkki 
alkavat toimia, poistu havainnointi-
alueelta 쌹lyavaimen kanssa. Taka-
luukku pysyy kiinni.

HUOMAA
僅 Jos s쌹hk쎨isen takaluukun korkeus on 

s쌹쌹detty k쌹sin, tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹ss쌹 valitaan K쌹ytt쌹j쌹n korkeus-
asetus, s쌹hk쎨inen takaluukku aukeaa 
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automaattisesti kuljettajan manuaali-
sesti s쌹쌹t쌹m쌹쌹n korkeuteen.

僅 Jos s쌹hk쎨isen takaluukun avautumis-
korkeutta ei ole s쌹쌹detty manuaali-
sesti, s쌹hk쎨inen takaluukku aukeaa 
kokonaan, kun tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹ss쌹 valitaan K쌹ytt쌹j쌹n korkeus-
asetus.

僅 Jos jokin korkeus (T쌹ysin auki/Taso 
3/Taso 2/Taso 1) on valittu tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹ss쌹 ja sitten on valittu 
K쌹ytt쌹j쌹n korkeuss쌹쌹t쎨, s쌹hk쎨inen 
takaluukku aukeaa aiemmin s쌹쌹det-
tyyn korkeuteen.

Takaluukun turvavapautus

K쌹ytt쎨
僅 Aseta mekaaninen avain avaimenrei-

k쌹쌹n.
僅 Siirr쌹 mekaanista avainta oikealle (1).
僅 Ty쎨nn쌹 takaluukkua yl쎨sp쌹in.

VAROITUS
僅 H쌹t쌹tilannetta varten ole t쌹ysin tietoi-

nen takaluukun h쌹t쌹avauksen sijain-
nista autossa ja siit쌹, miten 
takaluukku avataan, jos j쌹쌹t vahin-
gossa lukkojen taakse tavaratilaan.

僅 Kukaan ei saa olla auton matkatava-
ratilassa miss쌹쌹n tilanteessa. Tavara-
tila on eritt쌹in vaarallinen paikka 
t쎨rm쌹yksen sattuessa.

僅 K쌹yt쌹 vapautusvipua vain h쌹t쌹tilan-
teissa. K쌹yt쌹 noudattaen 쌹쌹rimm쌹ist쌹 

varovaisuutta, etenkin auton liikku-
essa.

僅 쉁l쌹 tartu takaluukkua tukevaan osaan 
(kaasujousi), sill쌹 se voi aiheuttaa 
vakavan vamman.

OCV041021L

OCV041022L



27

5

5

Auton ominaisuudet Ikkunat

Ikkunat
Ohjaus vasemmalla

OCV041023L_4
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Ohjaus oikealla

1 Kuljettajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan kytkin
2 Etumatkustajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan kytkin
3 Takaoven (vasen) ikkunan kytkin
4 Takaoven (oikea) ikkunan kytkin
5 S쌹hk쎨ikkunoiden lukituskytkin

OCV041023R_4
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Ikkunan ohjauskytkin

僅 Tyyppi A: 1
僅 Tyyppi B (jos kuuluu varustukseen): 1, 

2

K쌹ytt쎨
僅 Paina tai ved쌹 kytkin ensimm쌹iseen 

(1) / toiseen (2) pid쌹tysasentoon.

TIETOJA
僅 Vain tyyppi B voi k쌹ytt쌹쌹 automaat-

tista yl쎨s / alas-toimintoa (2).

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on ON-asennossa
僅 Noin 3 minuutin kuluessa siit쌹, kun EV 

K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS-painike on 
k쌹쌹ntynyt ACC-asentoon. Jos etuovi 
avataan, s쌹hk쎨ikkunoita ei voi kuiten-
kaan k쌹ytt쌹쌹 edes t쌹m쌹n 3 minuutin 
jakson aikana.

S쌹hk쎨ikkunoiden nollaus

K쌹ytt쎨
僅 Sulje ikkuna.
僅 Ved쌹 s쌹hk쎨ikkunan kytkimest쌹

- N. 1 sekunnin ajan

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on ON-asennossa.

S쌹hk쎨k쌹ytt쎨isten ikkunoiden 
automaattinen peruutus

K쌹ytt쎨
僅 Ikkunat pys쌹htyv쌹t ja liikkuvat alas-

p쌹in noin 30 cm (12 tuumaa), kun 
havaitaan esine tai kehon osa.

僅 Ikkunat liikkuvat noin 2,5 cm (1 tuu-
maa) alasp쌹in, kun voimaa havaitaan

S쌹hk쎨toimisten ikkunoiden luki-
tuspainike

K쌹ytt쎨
僅 Paina s쌹hk쎨ikkunoiden lukituspaini-

ketta.
- Takaosan matkustajan ikkuna ei 

toimi.
僅 Etuohjainta ja matkustajan ikkunaa 

voidaan k쌹ytt쌹쌹.
僅 Takamatkustajien kytkin ei voi k쌹ytt쌹쌹 

takamatkustajien s쌹hk쎨ikkunaa.

Ikkunoiden et쌹sulkemis/avaamis-
j쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)

K쌹ytt쎨
僅 Sulje ikkunat painamalla ja pit쌹m쌹ll쌹 

alhaalla 쌹lyavaimen ovenlukituspaini-
ketta. Ikkunat liikkuvat yl쎨sp쌹in niin 
kauan kuin painat painiketta.

僅 Avaa ikkunat painamalla ja pit쌹m쌹ll쌹 
alhaalla 쌹lyavaimen ovenavauspaini-
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ketta. Ikkunat liikkuvat alasp쌹in niin 
kauan kuin painat painiketta.

僅 Voit aktivoida ikkunoiden et쌹ohjaus-
j쌹rjestelm쌹n tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
valikosta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna ikkunoiden alueelle 

mit쌹쌹n lis쌹varusteita. Se voi vaikuttaa 
kiinnij쌹쌹missuojaukseen.

僅 Voit v쌹ltt쌹쌹 mahdolliset loukkaantu-
miset tai ajoneuvovauriot tarkista-
malla aina mahdolliset esteet ennen 
ikkunan nostamista. Jos ikkunan ja 
ylemm쌹n ikkunakanavan v쌹liin j쌹쌹 
kiinni halkaisijaltaan alle 4 mm (0,16 
tuumaa) esine, ikkunan automaatti-
nen suunnanvaihtomekanismi ei ehk쌹 
havaitse vastusta eik쌹 se pys쌹hdy ja 
k쌹쌹nn쌹 suuntaa.

僅 Automaattinen peruutustoiminto ei 
aktivoidu, kun s쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestel-
m쌹쌹 nollataan. Varmista ennen ikku-
nan sulkemista, ett쌹 kehon osat tai 
muut esineet ovat turvallisesti poissa 
reitilt쌹, jotta v쌹ltet쌹쌹n vammat ja 
auton vauriot.

僅 Avainta EI SAA KOSKAAN j쌹tt쌹쌹 
autoon lasten kanssa ilman valvontaa, 
kun auto on k쌹ynniss쌹.

僅 Lasta EI SAA KOSKAAN j쌹tt쌹쌹 autoon 
ilman valvontaa. Hyvin nuoretkin lap-
set voivat vahingossa saada auton 
liikkumaan, tarttua ikkunoihin tai 
muulla tavalla loukata itse쌹쌹n tai 
muita.

僅 Tarkista aina kaksi kertaa, ett쌹 ikku-
nassa ei ole k쌹sivartta, k쌹tt쌹, p쌹쌹t쌹 tai 
muita esteit쌹, ennen kuin suljet ikku-
nan.

僅 쉁l쌹 anna lasten leikki쌹 s쌹hk쎨ikku-
noilla. Pid쌹 kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan 
lukituspainike LOCK-asennossa (pai-

nettuna). Lasten tahattomasta ikku-
noiden k쌹yt쎨st쌹 voi aiheutua VAKAVA 
VAMMA.

僅 쉁l쌹 laita p쌹쌹t쌹 tai j쌹seni쌹 ulos ikku-
nasta, kun auto liikkuu.

僅 Varmista ennen ikkunan sulkemista 
et쌹n쌹, ett쌹 kehon osat tai muut esi-
neet ovat turvallisesti poissa reitilt쌹, 
jotta v쌹ltet쌹쌹n vammat ja auton vau-
riot.

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestelm쌹n mahdolli-

sen vaurioitumisen est쌹miseksi 쌹l쌹 
avaa tai sulje kahta tai useampaa 
ikkunaa samaan aikaan. T쌹m쌹 my쎨s 
varmistaa sulakkeen pitk쌹n k쌹ytt쎨i쌹n.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 k쌹ytt쌹쌹 kuljettajan 
oven mestarikytkint쌹 ja yksitt쌹isten 
ovien ikkunan kytkimi쌹 samaan 
aikaan eri suuntiin. Jos t쌹m쌹 tehd쌹쌹n, 
ikkuna pys쌹htyy eik쌹 sit쌹 voi avata tai 
sulkea.

HUOMAA
僅 Ajettaessa takaikkunat auki tai katto-

luukku (jos kuuluu varustukseen) 
avattuna (tai osittain avattuna), autos-
sasi voi ilmet쌹 tuulenpy쎨rteit쌹 tai syk-
kiv쌹쌹 melua. T쌹m쌹 melu on normaalia 
ja sit쌹 voidaan v쌹hent쌹쌹 tai poistaa 
seuraavilla toimenpiteill쌹. Jos melu 
ilmenee yhden tai molempien takaik-
kunoiden ollessa auki, avaa molempia 
etuikkunoita noin 2,5 cm (1 tuuman). 
Jos edelleen huomaat melua kattoluu-
kun ollessa auki, sulje kattoluukku 
pienemm쌹lle.

僅 Kylm쌹ss쌹 ja m쌹r쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹 s쌹hk쎨toi-
miset ikkunat eiv쌹t ehk쌹 toimi oikein 
j쌹쌹tymisen vuoksi.
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僅 Ikkunan automaattinen peruutusomi-
naisuus on aktiivinen vain, kun ”Auto-
maattinen nosto”-toimintoa on 
k쌹ytetty vet쌹m쌹ll쌹 kytkin yl쎨s. Ikku-
nan automaattinen peruutusominai-
suus ei toimi, jos ikkuna nostettiin 
vet쌹m쌹ll쌹 s쌹hk쎨ikkunan kytkint쌹 vain 
puoliv쌹liin.

Konepelti
Konepellin avaaminen/sulkemi-
nen

1 Konepellin avausvipu
2 Konepellin toissijainen salpa

K쌹ytt쎨
僅 Irrota kannen avausvipu (1).
僅 Ty쎨nn쌹 toissijaista salpaa (2) vasem-

malle.
僅 Nosta konepelti쌹 yl쎨sp쌹in.
僅 Sulje konepelti laskemalla sen alas ja 

antamalla sen pudota. Varmista, ett쌹 
konepelti on lukittu kunnolla paikal-
leen.

VAROITUS
僅 Avaa konepelti, kun olet sammuttanut 

ajoneuvon tasaiselle pinnalle, laita 
vaihde asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja 
kytke seisontajarru.

僅 Ennen kuin suljet konepellin, varmista, 
ett쌹 kaikki esteet on poistettu sen 
aukosta. Jos konepelti yritet쌹쌹n sul-
kea, kun siin쌹 on este, voi aiheutua 
omaisuusvahinkoja tai vakava henki-
l쎨vamma.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 hanskoja, r쌹ttej쌹 tai mit쌹쌹n 
tulenarkaa materiaalia ajoneuvon 
sis쌹쌹n. Jos teet niin, kuumuus voi 
aiheuttaa tulipalon.

僅 Tarkista aina ennen ajoon l쌹ht쎨쌹 kaksi 
kertaa varmistaaksesi, ett쌹 konepelti 
on tiukasti lukittunut paikoilleen. Jos 
sit쌹 ei ole salvattu, konepelti voi avau-
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Etutavaratila

tua ajon aikana, n쌹kyvyys eteenp쌹in 
menetet쌹쌹n t쌹ysin, jolloin seurauk-
sena voi olla onnettomuus.

僅 쉁l쌹 siirr쌹 autoa konepelti auki. Kone-
pelti peitt쌹쌹 n쌹kyvyyden eteenp쌹in, 
joten seurauksena voi olla onnetto-
muus.

Etutavaratila
Etutavaratilan avaaminen

1 Etutavaratilan vipu
僅 Avaa konepelti.
僅 Nosta etutavaratilan luukku yl쎨s, kun 

painat etutavaratilan vipua (1).

Etutavaratilan sulkeminen
Paina tavaratilan etukansi alas.

TIETOJA
K쌹ytett쌹viss쌹 oleva etutavaratilan paino
僅 2WD: 25 kg (55 lbs.)
僅 4WD: 10 kg (25 lbs.)
K쌹ytett쌹viss쌹 oleva etutavaratilan paino 
riippuu auton ominaisuuksista.

VAROITUS
僅 쉁L쉁 KOSKAAN yrit쌹 menn쌹 etutava-

ratilan sis쌹쌹n. Se voi aiheuttaa kuole-
maan johtavan vamman.

僅 Ennen kuin suljet konepellin niin var-
mista, ett쌹 kaikki esteet on poistettu 
sen aukosta. Konepelti nousee yl쎨s ja 
laskeutuu automaattisesti, jos kor-
keutta ei ole s쌹쌹detty oikein. Varo 
konepellin yll쌹tt쌹v쌹n liikkeen mahdol-
lisesti aiheuttamia vahinkoja.

僅 쉁l쌹 koskaan s쌹ilyt쌹 autossa tupakan-
sytyttimi쌹, propaanipulloja tai muita 
syttyvi쌹/r쌹j쌹ht쌹vi쌹 aineita. N쌹m쌹 esi-
neet voivat sytty쌹 tuleen ja/tai r쌹j쌹h-
t쌹쌹, jos auto altistuu korkeille 
l쌹mp쎨tiloille pitemm쌹n aikaa.

OCV041014L
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HUOMIO
僅 쉁l쌹 ylit쌹 etutavaratilan kapasiteettia. 

Liian painava etutavaratila voi aiheut-
taa vakavia vahinkoja.

僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 hauraita esineit쌹 etutavara-
tilassa.

僅 Pid쌹 etutavaratilan luukku aina tiu-
kasti suljettuina ajon aikana. Autosi 
sis쌹ll쌹 olevat esineet liikkuvat yht쌹 
nopeasti kuin auto. Jos joudut pys쌹h-
tym쌹쌹n tai k쌹쌹ntym쌹쌹n nopeasti tai 
tapahtuu kolari, tavarat saattavat vau-
rioitua.

僅 쉁l쌹 ruiskuta vett쌹 etutavaratilaan. 
Auton ohjausj쌹rjestelm쌹 voi vahingoit-
tua, sill쌹 se sijaitsee moottoritilan kes-
kell쌹.

僅 Ole huolellinen, kun pid쌹t nesteit쌹 
etutavaratilassa. Jos etutavaratilasta 
valuu ulos nestett쌹, se voi vahingoit-
taa moottoritilan s쌹hk쎨laitteita.

僅 쉁l쌹 paina etutavaratilan kantta tai 
aseta esineit쌹 etutavaratilan kannelle. 
Se voi tulla muuttaa muotoaan tai 
vahingoittua.

僅 Etutavaratilan kantta sulkiessa, toimi 
varoen, ettet koske esineisiin tavarati-
lan sis쌹puolella. Kuormatut esineet tai 
etutavaratila saattavat muuttaa muo-
toaan tai vahingoittua ja etutavarati-
lan kansi saattaa avautua ajon aikana 
johtuen huonosta sulkemisesta, tuot-
taen vaurioita liitoksissa.

HUOMAA
Mahdollisen varkauden v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 
j쌹t쌹 arvoesineit쌹 s쌹ilytyslokeroihin.

Latausluukku

Latausluukun avaaminen/sulke-
minen

K쌹ytt쎨
僅 Paina alemman t쎨rm쌹yslevyn lataus-

luukun avaus/sulkemispainiketta.
僅 Paina sulkemispainiketta, joka lataus-

luukun sis쌹ll쌹.

TIETOJA
僅 Latauslukku sulkeutuu automaatti-

sesti, kun:
- Latausliitin on irrotettu
- Ovi on auki ja latausliitin ei ole ollut 

kytketty noin kahteen minuuttiin
- Vaihde on asennossa P (pys쌹k쎨inti)
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僅 Avaa ja sulje latausluukku akun (12 
volttia) vaihtamisen j쌹lkeen kerran 
tarkastaaksesi, ett쌹 latausluukun 
automaattinen avausmekanismi toimii 
asianmukaisesti.

* Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨lataus-
luukku" sivulla 2-20.

VAROITUS
쉁l쌹 j쌹t쌹 ajoneuvon latausliit쌹nn쌹n kantta 
auki. Avoin latausliit쌹nn쌹n kansi voi ker-
toa siit쌹, ett쌹 auton oven lukitus on 
avattu, ja auto voi tulla varastetuksi.

HUOMIO
僅 Latausluukku avautuu oikealle. Tar-

kasta ymp쌹rist쎨, kun latausluukku on 
auki tai kiinni. Varo, ettei p쌹쌹si tai raa-
jasi osu tai j쌹쌹 kiinni latausluukkuun.

僅 쉁l쌹 pid쌹 saranasta kiinni, jotta lataus-
luukku ei vahingoitu ja aiheuta muita 
tapaturmia.

HUOMAA
僅 Jos latausluukku ei avaudu koska sen 

ymp쌹rill쌹 on j쌹쌹t쌹, murra j쌹쌹 napaut-
tamalla t쌹ytt쎨luukkua kevyesti tai 
vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹. K쌹yt쌹 tarvittaessa 
k쌹den l쌹mp쎨쌹 sulattamaan j쌹쌹t쌹 tai 
siirr쌹 auto l쌹mpim쌹쌹n paikkaan ja 
anna s쌹쌹n sulaa. 쉁l쌹 yrit쌹 pakottaa 
latausluukkua auki tai k쌹yt쌹 luvatto-
mia ty쎨v쌹lineit쌹 latausluukun avaami-
seksi.

僅 Paina latausluukun sulkemisen j쌹l-
keen luukkua uudestaan varmistaak-
sesi, ett쌹 latausluukku on t쌹ysin kiinni.

僅 Varmista, ett쌹 latausluukku on kiinni, 
ennen kuin l쌹hdet ajamaan autolla. 
Jos latausluukku avataan, latausluu-
kun mekaaniset osat voivat vahingoit-
tua.

僅 Varmista latausluukun sulkemisen j쌹l-
keen, ett쌹 varoitusvalo ei pala.

僅 Sulje lataustulo auton lataamisen j쌹l-
keen asianmukaisesti lataustulon kan-
nesta. Jos lataustulon kansi on 
virheellisesti suljettu, lataustulo ja 
latausluukku voivat vahingoittua.

僅 쉁l쌹 v쌹쌹nn쌹 latausluukkua sen avau-
tuessa. Latausluukku voi lakata liikku-
masta. My쎨s latausluukun 
s쌹hk쎨mekanismi ja siihen liittyv쌹t osat 
voivat vahingoittua vakavasti.

僅 쉁l쌹 suihkuta korkeapaineista vett쌹 
suoraan latausluukkuun auton pesun 
aikana. Korkea paine voi vahingoittaa 
latausluukkua.
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Leve쌹 kattoikkuna (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos autossasi on kattoluukku, sit쌹 voi 
liu’uttaa tai kallistaa kattoluukun vivulla, 
joka on yl쌹konsolissa.

Kattoikkunaa voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain, kun 
EV-avain on ON- tai START-asennossa.
Kattoikkunaa voi k쌹ytt쌹쌹 noin 3 sekuntia 
sen j쌹lkeen, kun EV-painike laitetaan 
ACC- tai OFF-asentoon. Jos etuovi on 
auki, kattoluukkua ei voi k쌹ytt쌹쌹 my쎨s-
k쌹쌹n 3 minuutin aikana.

VAROITUS
僅 Kattoluukkua tai h쌹ik쌹isysuojaa ei saa 

koskaan s쌹쌹t쌹쌹 ajon aikana. T쌹m쌹 voi 
johtaa hallinnan menetykseen ja 
aiheuttaa onnettomuuden, vammoja 
tai omaisuusvahinkoja.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 autoa k쌹ym쌹쌹n ja avainta 
autoosi lasten kanssa ilman valvontaa. 
Ilman valvontaa j쌹쌹neet lapset voivat 
k쌹ytt쌹쌹 kattoluukkua, mist쌹 voi aiheu-
tua vakavia vammoja.

僅 쉁l쌹 istu auton katolla. Se voi aiheuttaa 
vammoja tai auton vaurioitumisen.

S쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja

S쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja est쌹쌹 suo-
ran auringonpaisteen kattoluukusta.
僅 Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 taakse-

p쌹in ensimm쌹iseen loveen, niin s쌹h-
k쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja avautuu 
automaattisesti.

僅 Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 eteen-
p쌹in ensimm쌹iseen loveen, niin s쌹h-
k쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja sulkeutuu 
automaattisesti. Jos kattoluukku on 
auki, lasi sulkeutuu ensin.

Voit pys쌹ytt쌹쌹 s쌹hk쎨toimisen h쌹ik쌹isy-
suojan mihin tahansa kohtaan ty쎨nt쌹-
m쌹ll쌹 kattoluukun kytkint쌹 mihin 
tahansa suuntaan.

HUOMAA
쉁l쌹 ved쌹 tai paina s쌹hk쎨toimista h쌹ik쌹i-
sysuoja k쌹sin, koska kyseinen toiminto 
voi vahingoittaa h쌹ik쌹isysuojaa tai 
aiheuttaa sen vikatilan.
S쌹hk쎨toimiseen h쌹ik쌹isysuojaan muo-
dostuu ryppyj쌹 materiaalin rakenteen 
takia. T쌹m쌹 on normaalia.

Kallista auki/kiinni

僅 Kun ty쎨nn쌹t kattoluukun ohjauskyt-
kint쌹 yl쎨sp쌹in, kattoluukku kallistuu 
auki. Jos s쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isy-
suoja on kiinni, se avautuu ensin.

僅 Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 yl쎨sp쌹in 
tai eteenp쌹in, kun kattoluukku on kal-
listettu auki, ja kattoluukku sulkeutuu 
automaattisesti.
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Voit pys쌹ytt쌹쌹 kattoluukun mihin 
tahansa kohtaan ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 kattoluu-
kun kytkint쌹 mihin tahansa suuntaan.

Liu'uta auki/kiinni

僅 Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 taakse-
p쌹in ensimm쌹iseen loveen, niin katto-
luukku avautuu. Jos s쌹hk쎨toiminen 
h쌹ik쌹isysuoja on kiinni, se avautuu 
ensin.
Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 eteen-
p쌹in ensimm쌹iseen loveen, niin katto-
luukku sulkeutuu. Mutta jos 
kattoluukku on kiinni, niin s쌹hk쎨toimi-
nen h쌹ik쌹isysuoja sulkeutuu.

僅 Kun kattoluukun kytkint쌹 ty쎨nnet쌹쌹n 
eteen- tai taaksep쌹in toiseen loveen, 
niin kattoluukku ja s쌹hk쎨toiminen h쌹i-
k쌹isysuoja toimivat automaattisesti, 
kunnes ovat t쌹ysin sulkeutuneet.
Voit pys쌹ytt쌹쌹 kattoluukun mihin 
tahansa kohtaan ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 katto-
luukun kytkint쌹 mihin tahansa suun-
taan.

Automaattinen peruutus

Jos s쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja tai kat-
toluukku havaitsee esteen sulkeutues-
saan automaattisesti, se liikkuu 
taaksep쌹in ja pys쌹htyy tiettyyn kohtaan.

Automaattinen siirto taaksep쌹in ei ehk쌹 
toimi, jos liukuvan s쌹hk쎨toimisen h쌹ik쌹i-
sysuojan tai kattoluukun kehyksen 
v쌹liss쌹 oleva esine on ohut tai pehme쌹.

VAROITUS
僅 Varmista, ett쌹 p쌹쌹t, k쌹det, k쌹sivarret 

ja kaikki muut kehon osat ovat pois 
tielt쌹 ennen kuin k쌹yt쌹t kattoluukkua. 
Ruumiinosat tai esineet voivat j쌹쌹d쌹 
kiinni, mik쌹 voi aiheuttaa loukkaantu-
misen tai vaurioita autoon.

僅 Automaattista peruutustoimintoa ei 
saa koskaan testata panemalla ruu-
miinosan tarkoituksella v쌹liin. S쌹hk쎨-
toiminen h쌹ik쌹isysuoja tai kattoluukku 
saattaa peruuttaa, mutta t쌹h쌹n liittyy 
loukkaantumisen riski.

HUOMAA
僅 Kattoluukun ohjausvivun k쌹ytt쌹mist쌹 

ei saa jatkaa sen j쌹lkeen, kun katto-
luukku on t쌹ysin auki, kiinni tai kallis-
tettu. T쌹m쌹 voi vaurioittaa 
kattoluukun moottoria.

僅 Jatkuva k쌹ytt쎨, kuten liu'uttaminen 
auki/kiinni, kallistus auki/kiinni jne. 
voivat aiheuttaa toimintah쌹iri쎨n 
moottorissa tai kattoluukkuj쌹rjestel-
m쌹ss쌹.

僅 Poista kattoluukun kiskoon kertynyt 
p쎨ly s쌹쌹nn쎨llisesti.

僅 Kattoluukun ja kattopaneelin v쌹liin 
kertynyt p쎨ly voi aiheuttaa 쌹쌹ni쌹. 
Avaa kattoluukku ja poista p쎨ly s쌹쌹n-
n쎨llisesti puhtaalla liinalla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 avata kattoluukkua, kun l쌹m-
p쎨tila on pakkasen puolella tai kun 
kattoikkuna on lumen tai j쌹쌹n pei-
tossa. Kattoluukku ei saata toimia 
asianmukaisesti ja voi rikkoutua, jos 
se avataan v쌹kisin.

OCV041030L_2
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僅 쉁l쌹 avaa kattoluukkua 쌹l쌹k쌹 aja se 
avoinna heti sateen tai auton pesun 
j쌹lkeen. Vesi saattaa kastella auton 
sis쌹tilan.

僅 쉁l쌹 ojenna matkatavaroita ulos katto-
luukusta ajon aikana. Auto voi vaurioi-
tua, jos se pys쌹htyy 쌹killisesti.

VAROITUS
P쌹쌹t쌹, k쌹sivarsia, vartaloa tai esineit쌹 ei 
saa kurottaa ulos kattoluukusta ajon 
aikana. T쌹st쌹 voi seurata loukkaantumi-
nen, jos auto pys쌹htyy 쌹killisesti.

Kattoikkunan asetusten palautta-
minen

Joissakin olosuhteissa saattaa olla tar-
peen tehd쌹 kattoluukun toiminnan nol-
laus. Joissakin tilanteissa saatetaan 
tarvita kattoluukun nollaus, kuten:
僅 Kun 12 voltin akku on joko irrotettu tai 

purkautunut
僅 Kun vaihdetaan kattoluukun sulake
僅 Jos kattoluukun yhden kosketuksen 

AUTO OPEN/CLOSE-toiminto ei toimi 
oikein

Kattoluukun nollausmenettely:
1. Suositellaan, ett쌹 teet nollauksen, kun 

auto on valmistilassa. K쌹ynnist쌹 auto 
asennossa P (pys쌹k쎨inti).

2. Varmista, ett쌹 s쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹i-
sysuoja ja kattoluukku ovat t쌹ysin sul-
jetussa asennossa. Jos s쌹hk쎨toiminen 
h쌹ik쌹isysuoja ja kattoluukku ovat 

auki, ty쎨nn쌹 kytkint쌹 eteenp쌹in, kun-
nes ne ovat t쌹ysin kiinni.

3. Vapauta kytkin kun s쌹hk쎨toiminen 
h쌹ik쌹isysuoja ja kattoluukku ovat t쌹y-
sin kiinni.

4. Ty쎨nn쌹 kytkint쌹 eteenp쌹in, kunnes 
s쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja ja katto-
luukku liikahtavat. Vapauta kytkin.

5. Paina kattoluukun kytkint쌹 taas 
eteenp쌹in, kunnes s쌹hk쎨toiminen h쌹i-
k쌹isysuoja ja kattoluukku avautuvat ja 
sulkeutuvat. Vapauta vipu vasta, kun 
toiminto valmistuu.
Jos vapautat kytkimen k쌹yt쎨n aikana, 
aloita menettely uudelleen kohdasta 
2.

HUOMAA
Jos kattoluukku ei nollaudu kun auton 
akku irrotetaan tai tyhjenee, tai kattoluu-
kun sulake palaa, kattoluukku ei ehk쌹 
toimi normaalisti.

Kattoluukku auki -varoitus

Jos auto sammutetaan, kun kattoluukku 
ei ole kokonaan kiinni, kuuluu varoitu-
s쌹쌹ni muutaman sekunnin ajan, ja katto-
luukun aukiolovaroitus n쌹kyy 
kojelaudan LCD-n쌹yt쎨ss쌹.
Sulje kattoluukku tiiviisti, kun poistut 
autosta.

HUOMIO
Varmista, ett쌹 kattoluukku on kokonaan 
suljettu, kun poistut autostasi.
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Jos kattoluukku j쌹쌹 auki, sade tai lumi 
voi kastella auton sisustuksen. Kattoluu-
kun j쌹tt쌹minen auki my쎨s kun auto on 
ilman valvontaa voi houkutella varkaita.

Ohjauspy쎨r쌹
Ohjauspy쎨r쌹n kulman ja korkeu-
den s쌹쌹t쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 lukon vapautusvipu (1) alas.
僅 S쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹n haluttuun kul-

maan (2) ja korkeuteen (3).
僅 Ved쌹 lukon vapautusvipu yl쎨s.

Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys (jos kuu-
luu varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Paina painiketta kytke쌹ksesi l쌹mmite-

tyn ohjauspy쎨r쌹n P쉁쉁LLE tai POIS 
P쉁쉁LT쉁.

僅 L쌹mmitetty ohjauspy쎨r쌹 palaa OFF 
(POIS) -asentoon aina, kun ajoneuvo 
k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvon tulee olla ON-asennossa.

OCV041033L_2
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TIETOJA
Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys ohjaa ohjaus-
py쎨r쌹n l쌹mp쎨쌹 ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilan 
mukaan, kun auto on k쌹ynniss쌹. Lis쌹tie-
toja on kohdassa "Automaattinen, s쌹쌹ti-
met, jotka k쌹ytt쌹v쌹t ilmastointilaitteen 
asetuksia (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 5-82.

쉁쌹nimerkki
쉁쌹nimerkin k쌹ytt쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Paina aluetta 쌹쌹nitorvisymbolin 

ymp쌹rill쌹 ohjauspy쎨r쌹ss쌹si.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹n kul-

maa tai korkeutta ajon aikana. Saatat 
menett쌹쌹 ohjauksen hallinnan, mist쌹 
voi aiheutua vakavia henkil쎨vahin-
koja, kuolema tai onnettomuuksia.

僅 S쌹쌹d쎨n j쌹lkeen ved쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 
sek쌹 yl쎨s- ett쌹 alasp쌹in varmistuak-
sesi, ett쌹 se on lukittunut paikoilleen.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹 l쌹mpi쌹쌹 liika, sam-
muta j쌹rjestelm쌹. Ohjauspy쎨r쌹n l쌹m-
mitin voi aiheuttaa vakavia 
palovammoja matalissakin l쌹mp쎨ti-
loissa, ja etenkin, jos niit쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
pitki쌹 aikoja.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 laita mink쌹쌹nlaista p쌹쌹llyst쌹 

ohjauspy쎨r쌹lle, sill쌹 se voi haitata l쌹m-
mitysj쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Kun puhdistat l쌹mmitetty쌹 ohjaus-
py쎨r쌹쌹, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 orgaanisia liuotti-
mia, kuten tinneri쌹, bentseeni쌹, 
alkoholia tai bensiini쌹. Se voi vahin-
goittaa ohjauspy쎨r쌹n pintaa.

僅 Jos ter쌹v쌹 esine vahingoittanut on 
ohjauspy쎨r쌹n pintaa, ohjauspy쎨r쌹n 
l쌹mmityksen komponentti voi vahin-
goittua.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 쌹쌹nimerkki쌹 iskem쌹ll쌹 sit쌹 
kovaa tai nyrkill쌹. 쉁l쌹 paina 쌹쌹nimerk-
ki쌹 ter쌹v쌹ll쌹 esineell쌹.

僅 Kun puhdistat ohjauspy쎨r쌹쌹, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
orgaanisia liuottimia, kuten, bentsee-
ni쌹, alkoholia tai bensiini쌹. Se voi 
vahingoittaa ohjauspy쎨r쌹쌹.

HUOMAA
僅 Varmista, ett쌹 ohjauspy쎨r쌹 on s쌹쌹-

detty haluttuun asentoon ennen ajoa.
僅 S쌹쌹d쎨n j쌹lkeen lukituksen vapautus-

vipu ei joskus lukitu ohjauspy쎨r쌹쌹n. 
Se ei ole toimintah쌹iri쎨. T쌹m쌹 ilme-
nee, kun kaksi ratasta kytkeytyy. Siin쌹 
tapauksessa s쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 
uudelleen ja lukitse se sitten.

僅 Seuraavia oireita voi ilmet쌹 normaalin 
auton k쌹yt쎨n aikana:
- EPS varoitusvalo ei syty.
- Tarvittava ohjausvoima voi olla 

suuri heti, kun EV-painike paine-
taan ON-asentoon. N쌹in tapahtuu 
siksi, ett쌹 EPS suorittaa diagnoosia. 
Kun diagnostiikka on suoritettu, 
ohjauspy쎨r쌹n vaatima voima palaa 
normaalitilanteeseen.
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- EPS-releest쌹 voi kuulua naksahdus, 
kun EV-painike on ON- tai OFF-
asennossa.

- Moottorin 쌹쌹ni voi kuulua, kun auto 
on pys쌹hdyksiss쌹 tai ajetaan 
hitaalla nopeudella.

- Kun s쌹hk쎨isess쌹 ohjaustehosti-
messa havaitaan poikkeavuuksia, 
niin hengenvaarallisen onnetto-
muuden v쌹ltt쌹miseksi ohjausavus-
tajatoiminto loppuu. T쌹ll쎨in 
kojetaulun varoitusvalot syttyv쌹t tai 
vilkkuvat ja ohjauspy쎨r쌹n k쌹sittelyn 
virta lakkaa. Tarkasta autosi heti, 
kun se on ensin siirretty turvalliselle 
alueelle.

- Ohjauksen vaatima voima kasvaa, 
jos ohjauspy쎨r쌹쌹 kierret쌹쌹n jatku-
vasti, kun auto ei ole liikkeess쌹. Se 
kuitenkin palautuu normaaliolosuh-
teisiin muutaman minuutin kulut-
tua.

- Jos s쌹hk쎨toiminen ohjaustehostin-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi normaalisti, 
varoitusvalo syttyy tai vilkkuu mit-
taristossa. Ohjauspy쎨r쌹st쌹 voi tulla 
hankala hallita tai se voi k쌹ytt쌹yty쌹 
ep쌹normaalisti. Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹l-
l쎨in tarkastukseen ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

- Kun k쌹yt쌹t ohjauspy쎨r쌹쌹 kylm쌹ll쌹 
s쌹쌹ll쌹, voi aiheutua ep쌹normaalia 
쌹쌹ni쌹. L쌹mp쎨tila noustessa 쌹쌹net 
katoavat. T쌹m쌹 on normaali tilanne.

- Jos auto vaatii apuk쌹ynnistyst쌹 
akun tyhjenemisen takia, ohjaus-
py쎨r쌹 ei ehk쌹 toimi normaalisti. 
T쌹m쌹 on akun alhaisesta j쌹nnit-
teest쌹 johtuva v쌹liaikainen vika, ja 
ohjauspy쎨r쌹 toimii j쌹lleen normaa-
listi, kun akku on ladattu uudelleen. 

Ennen kuin alat ajamaan autoa, 
k쌹쌹nn쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 ymp쌹ri var-
mistaaksesi, ett쌹 se toimii kunnolla.

僅 Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys kytkeytyy 
pois p쌹쌹lt쌹 automaattisesti noin 30 
minuuttia sen j쌹lkeen, kun se kytket-
tiin p쌹쌹lle.
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Peilit
Sis쌹taustapeili
* Suorita s쌹쌹t쎨 ennen kuin l쌹hdet aja-

maan.

P쌹iv쌹/y쎨taustapeilin s쌹쌹t쌹minen 
(jos kuuluu varustukseen)

A: P쌹iv쌹
B: Y쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina p쌹iv쌹/y쎨 -vipua (1) p쌹iv쌹ll쌹.
僅 Ved쌹 p쌹iv쌹/y쎨-vipua (2) v쌹hent쌹쌹k-

sesi ajovalojen h쌹ik쌹isy쌹 heikossa 
valaistuksessa ja y쎨aikaan.

S쌹hk쎨inen kromaattinen peili 
(ECM) (jos kuuluu varustukseen)
Anturi havaitsee valon tason ja ohjaa 
ajovalojen h쌹ik쌹isy쌹 automaattisesti hei-
kossa valaistuksessa ja y쎨aikaan.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 aseta takaistuimelle tai tavarati-

laan mit쌹쌹n, mik쌹 voi haitata n쌹ky-
vyytt쌹 takaikkunasta.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 taustapeili쌹, kun auto liik-
kuu. T쌹m쌹 voi johtaa hallinnan mene-
tykseen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
mist쌹 seuraa KUOLEMA, VAKAVIA 
VAMMOJA tai omaisuusvahinkoja.

僅 쉁l쌹 muuta sis쌹taustapeili쌹 tai asenna 
leve쌹쌹 peili쌹. Se voi johtaa henkil쎨va-
hinkoon, onnettomuuden tai turvatyy-
nyn laukeamisen aikana.

Ulkotaustapeili
Ulkotaustapeilien s쌹쌹t쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Valitse peilin vasen tai oikea puoli siir-

t쌹m쌹ll쌹 ulkopuolista taustapeilin kyt-
kint쌹 (1).

僅 S쌹쌹d쌹 peilin s쌹쌹dint쌹 (2) valitun peilin 
siirt쌹miseksi.

Ulkotaustapeilin taittaminen

K쌹ytt쎨
僅 Taita tai avaa peili painamalla paini-

ketta.
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Automaattinen peruutustoiminto 
(jos kuuluu varustukseen)

Ulkopuolinen taustapeili liikkuu alasp쌹in, 
ajoneuvon ollessa R (taaksep쌹in) -asen-
nossa taaksep쌹in peruuttamisen avusta-
miseksi.

K쌹ytt쎨
僅 Ulkopuolisen taustapeilin kytkimen (1) 

asento m쌹쌹r쌹쌹 peilin liikkeen:
- V/O; Ulkopuoliset taustapeilit liik-

kuvat.
- Keski: Ulkopuoliset taustapeilit eiv쌹t 

liiku.

automaattisen peruutustoimin-
non asettaminen

K쌹ytt쎨
僅 Vaihde P-asemaan (pys쌹k쎨inti).
僅 Siirr쌹 kytkint쌹 L tai R -asentoon riip-

puen peilist쌹, jota haluat s쌹쌹t쌹쌹.
僅 Vaihde R-asentoon (peruutus).
僅 Peilin s쌹쌹t쎨.

Automaattisen peruutustoimin-
non alustus

K쌹ytt쎨
僅 Vaihde P-asemaan (pys쌹k쎨inti).

僅 Siirr쌹 kytkint쌹 L tai R -asentoon riip-
puen peilist쌹, jota haluat s쌹쌹t쌹쌹.

僅 Vaihde R-asentoon (peruutus).
僅 S쌹쌹d쌹 peili tavallista kulmaa kor-

keammaksi.
僅 Vaihda muulle vaihteelle.

VAROITUS
僅 Ulkotaustapeili on kupera. Peiliss쌹 

n쌹kyv쌹t kohteet ovat l쌹hemp쌹n쌹, kuin 
ne n쌹ytt쌹v쌹t olevan.

僅 K쌹yt쌹 sis쌹taustapeili쌹 tai suoraa 
havainnoimista m쌹쌹ritt쌹쌹ksesi todelli-
sen et쌹isyyden takana tuleviin ajoneu-
voihin.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 tai taita taustapeilej쌹, kun 
auto liikkuu. T쌹m쌹 voi johtaa hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa onnetto-
muuden, mist쌹 seuraa KUOLEMA, 
VAKAVIA VAMMOJA tai omaisuusva-
hinkoja.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 raaputa j쌹쌹t쌹 pois peilin pinnasta, 

se voi vahingoittaa peilin lasia. J쌹쌹 voi 
est쌹쌹 peilin liikkumista, 쌹l쌹 pakota 
peili쌹 s쌹쌹t쌹ess쌹si sit쌹. J쌹쌹n poistami-
sessa on k쌹ytett쌹v쌹 j쌹쌹npoistosprayt쌹 
tai l쌹mpim쌹ll쌹 vedell쌹 kostutettua 
sient쌹 tai kangasta.

僅 Jos peili on j쌹쌹n takia juuttunut, 쌹l쌹 
s쌹쌹d쌹 peili쌹 voimaa k쌹ytt쌹m쌹ll쌹. 
K쌹yt쌹 hyv쌹ksytty쌹, suihkutettavaa 
j쌹쌹npoistoainetta (ei j쌹쌹hdytysj쌹rjes-
telm쌹n pakkasnestett쌹) vapautta-
maan mekanismi tai siirr쌹 auto 
l쌹mpim쌹쌹n paikkaan, miss쌹 j쌹쌹 sulaa.

僅 Peilit lakkaavat liikkumasta kun ne 
saavuttavat s쌹쌹d쎨n maksimikulmat, 
mutta moottori jatkaa toimintaa, jos 
kytkint쌹 painetaan edelleen. 쉁l쌹 paina 
kytkint쌹 pitemp쌹쌹n kuin on tarpeen, 
koska moottori voi vaurioitua.
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僅 쉁l쌹 yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 ulkotaustapeili쌹 k쌹sin. 
Se voi vaurioittaa sen osia.

僅 S쌹hk쎨toiminen ulkopuolinen tausta-
peili toimii my쎨s, kun ajoneuvon virta 
on OFF-asennossa. 쉁l쌹 kuitenkaan 
s쌹쌹d쌹 peilej쌹 pitemp쌹쌹n kuin on tar-
peen, kun auto ei ole k쌹ynniss쌹, jotta 
akku ei purkaudu tarpeettomasti.

僅 Mik쌹li ulkotaustapeili on s쌹hk쎨toi-
mista tyyppi쌹, 쌹l쌹 taita sit쌹 k쌹sin. Se 
voi aiheuttaa moottorivian.

僅 Suosittelemme, ett쌹 k쌹yt쌹t seuraavia 
vaiheita j쌹rjestyksess쌹 muuttaaksesi 
tai alustaaksesi automaattisen peruu-
tuksen k쌹ytt쌹j쌹n asetuksia. Jos siirryt 
seuraavaan vaiheeseen ennen edelli-
sen vaiheen viemist쌹 loppuun, kulmaa 
ei ehk쌹 ole muutettu tai alustus ei 
toimi kunnolla.
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1. Nopeusmittari
僅 MPH, km/h
僅 Auton nopeus kilometrej쌹 tunnissa 

(km/h) ja/tai maileja tunnissa (mph).

2. Ajomatka ennen tyhjentymist쌹
僅 Arvioitu et쌹isyys, joka autolla voidaan 

ajaa j쌹ljell쌹 olevalla s쌹hk쎨energialla.

3. Virta/lataus-mittari
僅 Auton energiankulutus ja latausjarru-

jen lataus/latauksen purkautumisen 
tila.

4. Akun SOC (varaustilan) -ilmai-
sin
僅 Suurj쌹nniteakun lataustila.

5. LCD-n쌹ytt쎨
僅 Katso kohta "LCD-n쌹ytt쎨" sivulla 5-46.

6. Varoitus- ja merkkivalot
僅 Katso kohta "Varoitus- ja merkkivalot" 

sivulla 5-53.

7. Alennusvaihteen vaihteen 
ilmaisin
僅 T쌹m쌹 n쌹ytt쌹쌹, mik쌹 vaihde on valit-

tuna.

8. Matkamittari
僅 Matkamittari osoittaa ajoneuvon 

kokonaismatkan.

9. Latausjarrutustason merkki-
valo
僅 Katso kohta "Latausjarruj쌹rjestelm쌹" 

sivulla 6-15.

10. S쌹hk쎨energian taloudellisuus
僅 Katso kohta "Osamatkamittari-tila" 

sivulla 5-47.

HUOMIO
僅 Tiedot n쌹kyv쌹t sen j쌹lkeen, kun s쌹쌹-

tiedot on saatu GPS:n kautta. GPS-tie-
tojen saamisesta riippuen tiedot 
voivat poiketa sen hetkisist쌹 s쌹쌹tie-
doista alueellasi.

僅 Jos s쌹쌹tietoja ei saada GPS:n kautta 
(esim. ei Kia Connect -tilausta), s쌹쌹 ja 
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aika n쌹kyv쌹t n쌹yt쎨ss쌹 arvoina 'aurin-
koinen’ ja 'y쎨’ mittaristossa.

僅 Ole varovainen ajon aikana, sill쌹 
dynaamiset animaatiotehosteet voivat 
h쌹irit쌹 kuljettajaa ja johtaa odottamat-
tomiin onnettomuuksiin.

HUOMAA
僅 Kun suurj쌹nniteakulle on j쌹ljell쌹 alle 

10 %, auton nopeus on rajoitettu ja 
lopulta auto sammuu. Lataa auto 
v쌹litt쎨m쌹sti.

僅 Jos auto ei ole tasaisella maalla tai 
akkuvirta on keskeytetty, et쌹isyys 
ennen polttoaineen loppumista ei 
ehk쌹 toimi oikein.

僅 Et쌹isyys ennen polttoaineen loppu-
mista voi erota todellisesta ajomat-
kasta, koska se on arvio j쌹ljell쌹 
olevasta ajomatkasta.

僅 Et쌹isyys ennen polttoaineen loppu-
mista voi vaihdella merkitt쌹v쌹sti ajo-
olosuhteiden, ajotavan ja auton kun-
non perusteella.

僅 K쌹yt쌹 pehme쌹쌹 mikrokuitukangasta 
pyyhkim쌹쌹n sormenj쌹ljet varovasti 
kosketusn쌹yt쎨st쌹.

僅 Mittaristo oikealta ohjattavissa auto-
malleissa voi olla vastakkaisella puo-
lella n쌹ytettyyn verrattuna.
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LCD-n쌹ytt쎨
LCD-n쌹yt쎨n tilojen vaihto 1. : MODE-painike tilojen vaihtamiseen

2. / : MOVE-kytkin kohteiden vaihta-
miseen

3. OK: SELECT/RESET-painike valitun 
kohdan asettamiseen tai nollaukseen

LCD-n쌹yt쎨n tilat
OCV041040L

 Tila

Kuljettajan avustaja Osamatkamittari K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨k-
selt쌹 (TBT)* Tietoja P쌹쌹varoitus

Yl쎨s/alas

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja
Kaistanpitoavustin
Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
tin
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹-
din
Kaistanseuranta-avustin
Moottoritien kuljettajan 
avustaja

Ajotiedot Reitinohjaus TPMS

P쌹쌹varoitustila n쌹yt-
t쌹쌹 varoitusviestej쌹, 
jotka liittyv쌹t autoon 
tilanteessa, jossa yksi 
tai useampi j쌹rjes-
telm쌹 ei toimi nor-
maalisti.

Kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus Latauksen j쌹lkeen M쌹쌹r쌹np쌹쌹tiedot

Nopeusrajoitusj쌹rjes-
telm쌹 Kertyneet tiedot

Energiavuo (4WD)
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S쌹hk쎨energian taloudellisuus

1 Keskim쌹쌹r쌹inen s쌹hk쎨energian kulu-
tus

2 Hetkellinen s쌹hk쎨energian kulutus

Ajon avustajan tila 
T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 seuraavat tilat:
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja

Kaistanpitoavustin
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din
Kaistanseuranta-avustin
Moottoritien kuljettajan avustaja

僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus
僅 Nopeusrajoitusj쌹rjestelm쌹

Osamatkamittari-tila 
* Voit vaihtaa kohteita seuraavassa j쌹r-

jestyksess쌹.

Ajotiedot

A: Ajotiedot
1 Kertynyt matkan pituus
2 Keskim쌹쌹r쌹inen energiankulutus
3 Ajoaika yhteens쌹
Kuljettajan ovi avataan, kun auto on 
sammutettu tai auto on k쌹ynnistetty, 

kun 3 minuuttia on kulunut, kuljettajan 
tieton쌹ytt쎨 nollautuu.

Latauksen j쌹lkeen

A: Latauksen j쌹lkeen
1 Kertynyt matkan pituus
2 Keskim쌹쌹r쌹inen energiankulutus
3 Ajoaika yhteens쌹
Tiedot lataamisen j쌹lkeen.
Voit nollata tiedot manuaalisesti paina-
malla OK-painiketta pitk쌹쌹n, kun 
Latauksen j쌹lkeen -tiedot ovat n쌹ky-
viss쌹.

Kertyneet tiedot

A: Kertyneet tiedot
1 Kertynyt matkan pituus
2 Keskim쌹쌹r쌹inen energiankulutus
3 Ajoaika yhteens쌹
Tietoja kootaan viimeisimm쌹st쌹 nollauk-
sesta alkaen.
Voit nollata tiedot manuaalisesti paina-
malla OK-painiketta pitk쌹쌹n, kun Kerty-
neet tiedot ovat n쌹kyviss쌹.

HUOMAA
僅 Autolla on ajettava v쌹hint쌹쌹n 300 

metri쌹 (0,19 mailia) viimeisen syklin 

OCV041121L
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j쌹lkeen, jotta kertyneet ajotiedot las-
ketaan uudelleen.

僅 Keskim쌹쌹r쌹inen s쌹hk쎨energian kulu-
tus ei n쌹y tarkempaa laskentaa var-
ten, jos autoa ei ole ajettu yli 10 
sekuntia tai 50 metri쌹 (0,03 maili), 
sen j쌹lkeen, kun virtalukko tai EV-pai-
nike on asetettu ON-asentoon.

Energiavuo (4WD) (jos kuuluu 
varustukseen)

僅 S쌹hk쎨autoj쌹rjestelm쌹 ilmoittaa kuljet-
tajalle energiavirtauksistaan eri k쌹yt-
t쎨tiloissa.

僅 Ajovoiman jakaantuminen etu- ja 
takapy쎨rien kesken n쌹kyy, kun Auto 
4WD -tila on aktivoitu. Lis쌹tietoja on 
kohdassa "Neliveto (4WD) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-33.

K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹 (TBT) -tila 

T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 navigoinnin tilan.

Informaatiotila 

Rengaspaine

A: Liian pieni rengaspaine
僅 Tiedot liittyen rengaspaineeseen.

Katso kohta "Rengaspaineiden val-
vontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)" sivulla 7-5.

P쌹쌹varoitustila 

T쌹m쌹 tila ilmoittaa seuraavista tilan-
teista:
僅 Kuljettajan apuj쌹rjestelm쌹n toiminta-

h쌹iri쎨, rajoitus tai tutkan / kameran 
tukos

僅 LED-ajovalojen virhetoiminto
僅 Lampun toimintah쌹iri쎨
僅 TPMS virhe, alhainen paine, jne.
T쌹ss쌹 vaiheessa p쌹쌹varoituskuvake ( ) 
tulee n쌹kyviin oikeassa alakulmassa 
LCD-n쌹yt쎨ll쌹. Jos varoitustilanne ratkais-
taan, p쌹쌹varoitusvalo sammuu ja p쌹쌹va-
roituskuvake poistuu.

Huoltov쌹li

A: Huoltov쌹li
1 Huoltov쌹lin aikataulu
Nollaa huoltov쌹li valitsemalla Asetukset 
→ Ajoneuvo → Mittaristo → Huoltov쌹li 
→ Nollaa.

HUOMAA
Laskee ja n쌹ytt쌹쌹 m쌹쌹r쌹aikaishuollon 
ajan (mittarilukeman tai p쌹ivien m쌹쌹-
r쌹n). Jos j쌹ljell쌹 oleva mittarilukema tai 

OCV041417L
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aika saavuttaa 1 500 km (900 mailia) tai 
30 p쌹iv쌹쌹, Seuraava huolto -viesti tulee 
n쌹kyviin usean sekunnin ajaksi joka 
kerta, kun ajoneuvo asetetaan ON-asen-
toon.

Kuljettajan avustajan asetukset 
(tietoviihdej쌹rjestelm쌹)

aseta kuljettajan avustustoiminto valitse-
malla tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustus.
僅 Kuljettajan avustaja

- SCC (쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din)
- Ajomukavuus
- Nopeudenrajoitus
- Varoituksen ajastus
- Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
- Tuntoaistivaroitus
- DAW (Kuljettajan tarkkaavai-

suusvaroitus)
- Etuturvallisuus
- Kaistaturvallisuus
- Sokean pisteen turvallisuus
- Pys쌹k쎨intiturvallisuus

OCV041584L
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LCD-n쌹yt쎨n viestit
* Katso EV-varoitusviestit kohdasta "LCD-n쌹yt쎨n viestit" sivulla 2-40.

LCD-n쌹yt쎨t N쌹ytetty sis쌹lt쎨

Ovi, konepelti, takaluukku, kattoluukku auki

Matalan rengaspaineen varoitusn쌹ytt쎨
A: Liian pieni rengaspaine

僅 A: Valot

僅 1: 

僅 2: 
僅 3: AUTOMAATTINEN
僅 4: POIS P쉁쉁LT쉁 (O)

僅 A: Lasinpyyhkimet
僅 1: POIS P쉁쉁LT쉁 (O)
僅 2: AUTOMAATTINEN
僅 3: LO (1)
僅 4: HI (2)

Pesulaitteen nesteen taso matala Pesulaitteen nesteen pinta s쌹ili쎨ss쌹 l쌹hes tyhj쌹

J쌹isen tien varoitus L쌹mp쎨tila ulkoilman l쌹mp쎨tilan mittarissa on alle noin 4 °C 
(40 °F).

Avaimen paristo heikko 쉁lyavaimen paristo on tyhj쌹

Paina START-painiketta samalla k쌹쌹nt쌹en ohjauspy쎨r쌹쌹 Ohjauspy쎨r쌹n lukitus ei avaudu normaalisti, kun EV-painiketta 
painetaan

Ohjauspy쎨r쌹n lukko avattu Ohjauspy쎨r쌹 ei lukitu, kun EV-painike vaihtuu OFF-asentoon

Tarkista ohjauspy쎨r쌹n lukitusj쌹rjestelm쌹 Ohjauspy쎨r쌹 ei lukitu normaalisti, kun EV-painike vaihtuu OFF-
asentoon

Tarkista ohjauspy쎨r쌹n tuntoviestij쌹rjestelm쌹 Ohjauspy쎨r쌹n tuntoviestij쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma

Avain ei autossa 쉁lyavain ei ole autossa, kun EV-painiketta painetaan

Avainta ei havaita 쉁lyavainta ei havaita , kun EV-painiketta painetaan

Paina k쌹ynnist쌹-painiketta uudelleen EV-painiketta ei voida k쌹ytt쌹쌹, koska EV-painikej쌹rjestelm쌹ss쌹 
on ongelma



51

5

5

Auton ominaisuudet LCD-n쌹ytt쎨

TIETOJA
僅 Jos toiminnassa ei ole ongelmia ja yll쌹 

olevat ilmoitukset n쌹kyv쌹t jatkuvasti, 
anna ajoneuvosi ammattikorjaamon 
tarkastettavaksi. Kia suosittelee yhtey-
denottoa valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Paina k쌹ynnist쌹-painiketta uudel-
leen
- Voit k쌹ynnist쌹쌹 ajoneuvon paina-

malla EV-painiketta viel쌹 kerran.
- Jos varoitusviesti on n쌹kyvill쌹 aina, 

kun painat EV-painiketta, suositte-
lemme, ett쌹 annat valtuutetun 
ammattikorjaamon tarkastaa 
auton. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Tarkasta JARRUKYTKIN-sulake
- Sulake on vaihdettava uuteen, 

ennen kuin k쌹ynnist쌹t auton.
- Jos se ei ole mahdollista, voit k쌹yn-

nist쌹쌹 auton painamalla EV-paini-
ketta 10 sekunnin ajan ACC-
asennossa.

HUOMAA
僅 Jotkin osamatkamittari-laskuriin tal-

lennetut ajotiedot nollautuvat, jos 
akku irrotetaan.

僅 Jos jokin seuraavista ehdoista ilme-
nee, kilometrit ja p쌹ivien lukum쌹쌹r쌹 
ennen huoltoa voivat olla virheellisi쌹.
- Akun kaapeli irrotetaan.
- Akku purkautuu.

僅 Jos mittaristossa on Kattoikkuna auki 
-varoitus, ajotietoviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹y.

僅 Katso tarkat tiedot latausajan ja/tai 
ilmastointiajan asettamisesta 
Navigoinnin pikaviiteoppaasta.

僅 Jos j쌹isen tien varoitusviesti ilmestyy 
ajon aikana, sinun on ajettava tark-
kaavaisemmin ja turvallisemmin, 
pid쌹tt쌹ydytt쌹v쌹 ylinopeudesta, 
nopeista kiihdytyksist쌹, 쌹killisist쌹 jar-
rutuksista ja nopeista k쌹쌹nn쎨ksist쌹, 
jne.

Paina k쌹ynnistyspainiketta avaimella EV-painiketta painetaan, kun n쌹ytet쌹쌹n varoitusviesti "Avainta ei 
havaittu”

Tarkasta BCW-j쌹rjestelm쌹 Ongelma sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroituksen (BCW) osalta

Tarkasta JARRUKYTKIN-sulake Jarrukytkimen sulake on irrotettu

Lis쌹쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 J쌹쌹hdytysneste on lopussa

LCD-n쌹yt쎨t N쌹ytetty sis쌹lt쎨
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Auton asetukset (tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹)

1. Paina tietoviihdej쌹rjestelm쌹n p쌹쌹yksi-
k쎨n Asetukset-painiketta.

2. Valitse Ajoneuvo ja muuta ominai-
suuksien asetuksia.

Ajoneuvon asetukset -tilassa tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹 tarjoaa asetusvalintoja, mm. 
ovien lukitus/avaus, mukavuustoimin-
not, kuljettajan avustajan asetukset jne.
僅 Ajoneuvon asetukset

- Kuljettajan avustaja
- Ajotila
- ECO ajoneuvo
- Aktiivinen 쌹쌹nisuunnittelu
- Head-up-n쌹ytt쎨
- Kojelauta
- Ilmasto
- Istuin
- Valot
- Ovi
- Mukavuustoiminnot

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 Ajoneuvon asetuksia ajon 
aikana. Se voi aiheuttaa onnettomuu-
teen johtavia h쌹iri쎨it쌹.

HUOMAA
僅 Annetut tiedot voivat erota riippuen 

siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.
僅 Katso tarkat tiedot Navigoinnin pika-

viiteoppaasta.

OCV041584L
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Varoitus- ja merkkivalot
Kun olet asettanut auton ON-asentoon, alla olevat symbolit syttyv쌹t. Jos n쌹m쌹 symbolit j쌹쌹v쌹t n쌹kyviin tai eiv쌹t toimi, suosittelemme, 
ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkastaa auton.
Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

Symboli Aika Huomautuksia

3 sekuntia Virran katkaisun merkkivalo palaa noin 3 sekunnin ajan.

Jatkuvasti
僅 Suurj쌹nniteakun lataus on liian v쌹hiss쌹 tai j쌹nnite laskee
僅 Suurj쌹nniteakun l쌹mp쎨tila on liian korkea tai matala
僅 Moottorin l쌹mp쎨tila on korkea

Jatkuvasti Latauksen merkkivalo syttyy ladattaessa korkeaj쌹nniteakkua.

Jatkuvasti
Suurj쌹nniteakun varaustason varoitusvalo syttyy, kun korkeaj쌹nniteakun varaustaso on alhainen.
Lataa akku heti, kun varoitusvalo syttyy.

3 sekuntia Latausj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun joko LCD:ss쌹 (pienj쌹nnite-DC-DC-muunnin) tai s쌹hk쎨isess쌹 latausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toi-
mintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti
Istuinvy쎨n varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, ett쌹 turvavy쎨t쌹 ei ole kiinnitetty.
Katso kohta "Turvavy쎨t" sivulla 4-12.

6 sekuntia Ilmatyynyn varoitusvalo syttyy noin 6 sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Turvaj쌹rjestelm쌹n (SRS) turvatyynytoiminnossa on toimintah쌹iri쎨.

3 sekuntia Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalo palaa noin 3 sekunnin ajan.

Jatkuvasti

僅 Punainen: Aina, kun seisontajarru on kytket쌹쌹n.
僅 Punainen: Kun jarrunesteen pinta s쌹ili쎨ss쌹 on matalalla.
僅 Punainen: Kun latausjarru ei toimi.
僅 Keltainen: Latausjarruvaroitusvalo syttyy, kun latausjarru ei toimi tai jarru ei toimi hyvin.

3 sekuntia ABS-varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun ABS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti Elektronisen jarrutusvoiman jakeluj쌹rjestelm쌹n (EBD) varoitusvalo syttyy, kun elektronisen jarrutus-
voiman jakeluj쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma.

3 sekuntia S쌹hk쎨isen ohjaustehostimen (EPS) -varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sit-
ten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun s쌹hk쎨toimisessa ohjaustehostimessa on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti P쌹쌹varoitusvalo syttyy, kun ajoneuvon eri toiminnoissa on toimintah쌹iri쎨. Tunnistaaksesi varoituksen 
tiedot, katso LCD-n쌹yt쎨lt쌹 varoitusviesti.

EPB
3 sekuntia S쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) -varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun s쌹hk쎨isess쌹 seisontajarrussa (EPB) on toimintah쌹iri쎨

3 sekuntia Matalan rengaspaineen varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun yksi tai useampi renkaista on merkitt쌹v쌹sti vajaa.

Vilkkuu
僅 Kun TPMS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)" sivulla 7-5.

3 sekuntia Etuturvallisuuden varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Aina kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajassa on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-37.
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Jatkuvasti

Kaistaturvallisuuden merkkivalo valaistuu:
僅 Vihre쌹: Kun kaistallapysymisavustajan k쌹ytt쎨edellytykset t쌹yttyv쌹t.
僅 Valkoinen: Kun kaistallapysymisavustajan k쌹ytt쎨edellytykset eiv쌹t t쌹yty.
僅 Keltainen: Aina kun kaistallapysymisavustajassa on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "Kaistanpitoavustin (LKA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-55.

Jatkuvasti

Kaistallapysymisavustaja merkkivalo syttyy:
僅 Vihre쌹: Kun kaistan seuraamisavustaja aktivoituu
僅 Harmaa: Valkoinen: Kun kaistanseuranta-avustimen k쌹ytt쎨edellytykset eiv쌹t t쌹yty
僅 Keltainen: Aina kun kaistan seuraamisavustajassa on toimintah쌹iri쎨
Katso kohta "Kaistan seuraamisavustaja (LFA)" sivulla 6-116.

Jatkuvasti

Moottoritien kaistanvaihtoavustimen merkkivalo valaistuu:
僅 Vihre쌹: Moottoritien kaistanvaihtoavustin on valmis toimintaan.
僅 Harmaa: Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin valmiustilassa.
Katso kohta "Moottoritieavustin (HDA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-119.

Vilkkuu
僅 Vihre쌹: Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin toimii.
僅 Valkoinen: Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin on keskeytetty.
Katso kohta "Moottoritieavustin (HDA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-119.

Jatkuvasti
Aina, kun 4WD-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "Neliveto (4WD) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-33.

3 sekuntia LED-ajovalojen varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun LED-ajovaloissa on toimintah쌹iri쎨.

Vilkkuu 僅 Aina, kun LED-ajovaloihin liittyv쌹ss쌹 osassa on toimintah쌹iri쎨.

Jatkuvasti J쌹isen tien varoitusvalo ja ulkol쌹mp쎨tilan mittari vilkkuvat ja sitten syttyv쌹t. My쎨s varoitus쌹쌹ni kuuluu 
yhden kerran.

3 sekuntia S쌹hk쎨isen ajovakauden hallinnan merkkivalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Aina, kun ESC-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

3 sekuntia ESC OFF -merkkivalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Kun poistat ESC-j쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨st쌹 painamalla ESC OFF -painiketta.
Katso kohta "S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC)" sivulla 6-27.

Jatkuvasti Kun auto havaitsee 쌹lyavaimen autossa ACC- tai ON-asennossa

Vilkkuu
Kun avain ei ole autossa
Kun ajonestoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

2 sekuntia Kun ajoneuvo ei tunnista 쌹lyavainta.

Vilkkuu Kun suuntavalo on p쌹쌹ll쌹

Jatkuvasti Kun kaukovalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun l쌹hivalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Jatkuvasti Kun valojen kytkin on ON-asennossa

Jatkuvasti Kun takasumuvalot palavat.

Jatkuvasti Kun HBA on aktivoitu.

AUTO 
HOLD Jatkuvasti Kun AUTO HOLD (AUTOMAATTINEN PITO) on aktivoitu.

VALMIS

Jatkuvasti Valmiustilan merkkivalo, kun auto on valmis ajoon.

Pois 僅 Normaali ajaminen ei ole mahdollista, tai on ilmennyt ongelma.

Vilkkuu 僅 H쌹t쌹ajo, j쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma.

Symboli Aika Huomautuksia
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TIETOJA
僅 Kaksois-diagonaalijarruj쌹rjestelm쌹

Autosi on varustettu kaksoisdiagonaa-
lijarruj쌹rjestelmill쌹. T쌹m쌹 tarkoittaa 
sit쌹, ett쌹 sinulla on edelleen jarrutus-
tehoa kahdessa py쎨r쌹ss쌹, vaikka toi-
nen kahdesta j쌹rjestelm쌹st쌹 
vikaantuu.
Kun vain toinen j쌹rjestelm쌹 toimii, pol-
jin liikkuu tavallista enemm쌹n ja tarvi-
taan suurempi poljinvoima auton 
pys쌹ytt쌹miseen. Auto ei my쎨sk쌹쌹n 
pys쌹hdy yht쌹 lyhyell쌹 matkalla, kun 
vain osa jarruj쌹rjestelm쌹st쌹 toimii.

僅 Valmiustilan merkkivalo VALMIS
Kun valmiustilan merkkivalo sammuu 
tai vilkkuu, j쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
ongelma. T쌹ss쌹 tapauksessa Kia suo-
sittelee, ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.

VAROITUS
僅 Seisontajarrun ja jarrunesteen 

varoitusvalo 
- On vaarallista ajaa autolla, jossa 

varoitusvalo palaa (ON). Jos seison-
tajarrun ja jarrunesteen varoitus-
valo syttyy seisontajarrun ollessa 

vapautettuna, se tarkoittaa, ett쌹 jar-
runeste on v쌹hiss쌹.

- Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakamisen 
(EBD) varoitusvalo 
- Kun sek쌹 ABS:n ett쌹 seisontajarrun 

ja jarrunesteen varoitusvalot pala-
vat, jarruj쌹rjestelm쌹 ei toimi nor-
maalisti ja saatat kokea 
odottamattomia ja vaarallisia tilan-
teita 쌹killisiss쌹 jarrutuksissa.

- Jos n쌹in on, v쌹lt쌹 suurilla nopeuk-
silla ajamista ja 쌹killisi쌹 jarrutuksia. 
Suosittelemme, ett쌹 annat valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi 
mahdollisimman pian.

僅 Turvallinen pys쌹htyminen
- TPMS ei voi h쌹lytt쌹쌹 sinua ulkoisten 

tekij쎨iden aiheuttamista vakavista 
ja 쌹killisist쌹 rengasvaurioista.

- Jos huomaat auton ep쌹vakautta, 
ota jalka heti pois kaasupolkimelta, 
jarruta kevyesti ja vaiheittain ja 
hidasta turvalliseen kohtaan tien 
sivuun.

6 sekuntia Huollon varoitusvalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti 僅 Kun s쌹hk쎨auton hallintaan liittyviss쌹 osissa, kuten antureissa tms., on vika.

AFS
3 sekuntia 쉁lykk쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Aina, kun etuvaloj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 5-64.

SOS
3 sekuntia SOS-varoitusvalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

Jatkuvasti
僅 Aina, kun eCall-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Katso kohta "Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹" sivulla 7-19.

ECO
SPORT
LUMI

Jatkuvasti
Kun valitset kunkin tilan ajotilaksi.
Katso kohta "Integroitu ajotilan ohjausj쌹rjestelm쌹" sivulla 6-31.

Symboli Aika Huomautuksia
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HUOMAA
僅 Varmista auton k쌹ynnist쌹misen j쌹l-

keen, ett쌹 kaikki varoitusvalot ovat 
sammuneet. Jos jokin valo palaa (ON) 
edelleen, se ilmaisee tilannetta, joka 
vaatii huomiota.

僅 Alennetun tehon merkkivalo 
- 쉁l쌹 kiihdyt쌹 tai l쌹hde 쌹kisti liik-

keelle, kun alennetun tehon merk-
kivalo palaa.
Kun tehoa on rajoitettu s쌹hk쎨au-
ton suurteho-osien turvallisuuden 
takia, alennetun tehon merkkivalo 
palaa. Kun merkkivalo palaa, auto 
ei ehk쌹 nouse rinnett쌹 tai se luistaa 
rinteess쌹.

僅 S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakamisen 
(EBD) varoitusvalo 
- Kun ABS:n varoitusvalo palaa tai 

sek쌹 ABS:n ett쌹 seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalo palavat, 
nopeusmittari, matkamittari tai osa-
matkamittari eiv쌹t ehk쌹 toimi. My쎨s 
EPS-varoitusvalo voi sytty쌹 ja tar-
vittava ohjausvoima voi lis쌹쌹nty쌹 
tai v쌹henty쌹.

- Jos n쌹in on, v쌹lt쌹 suurilla nopeuk-
silla ajamista ja 쌹killisi쌹 jarrutuksia. 
Suosittelemme, ett쌹 annat valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi 
mahdollisimman pian.

僅 S쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) varoi-
tusvalo voi sytty쌹, kun s쌹hk쎨isen ajo-
vakauden hallinnan (ESC) merkkivalo 
syttyy merkiksi ESC:n toimintah쌹iri-
쎨st쌹 (t쌹m쌹 ei ilmaise EPB:n toiminta-
h쌹iri쎨t쌹).

僅 Jatkuva ajaminen LED-ajovalojen 
varoitusvalon palaessa tai vilkkuessa 
voi lyhent쌹쌹 LED-ajovalojen k쌹ytt쎨i-
k쌹쌹.

僅 Jos j쌹isen tien varoitusvalo tulee esiin 
ajon aikana, sinun on ajettava tavan-
omaista tarkkaavaisemmin ja turvalli-
semmin, pid쌹tt쌹ydytt쌹v쌹 
ylinopeudesta, nopeista kiihdytyk-
sist쌹, 쌹killisist쌹 jarrutuksista ja 
nopeista k쌹쌹nn쎨ksist쌹 jne.
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Laajennetun todellisuuden 
HUD (jos kuuluu varustuk-
seen)

Head-Up-n쌹ytt쎨 heijastaa mittariston ja 
navigointitiedot tuulilasiin.

Head-up-n쌹yt쎨n asetukset

A: Head-up-n쌹ytt쎨
1 N쌹ytt쎨tila
2 Laajennetun todellisuuden tila
3 Vakiotila
4 Head-up-n쌹ytt쎨 pois p쌹쌹lt쌹
쉁lykk쌹쌹n n쌹yt쎨n voi aktivoida tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n asetusvalikosta. 
Valitse joko AR (Augmented Reality) -
tila tai Standardi-tila:
僅 Asetukset → Ajoneuvo → Head-up-

n쌹ytt쎨 → N쌹yt쎨n tila → AR-tila/
Standardi-tila

Kun olet aktivoinut head-up-n쌹yt쎨n, voit 
muuttaa Head Up -n쌹yt쎨n N쌹yt쎨n 
ohjausta, AR-kalibrointia ja Sis쌹ll쎨nva-
lintaa.

Head-up-n쌹yt쎨n tiedot

AR -k쌹yt쎨n n쌹yt쎨n tiedot

1 K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹 (TBT) -
navigointitiedot

2 Liikennetiedotus
3 Nopeusmittarin tiedot
4 SCC-nopeuss쌹쌹timen tiedot
5 SCC-ajoneuvon et쌹isyystiedot
6 Kaistan seuraamisavustajan tiedot
7 Kaistaturvallisuustiedot
8 Sokean pisteen turvallisuuden tiedot
9 Automattisen nopeudenmuutoksen 

moottoritiell쌹 tiedot
10 Kuljettajan moottoritieavustin
11 K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹 (TBT) -

navigointitiedot (AR)
12 Kaistaturvallisuustiedot (AR)
13 Edess쌹 olevan auton osoitin (AR, jos 

varustukseen kuuluu moottoritien 
kaistanvaihtoavustin -toiminto)

14 Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹ly-
tys (AR)

15 Moottoritien kaistanvaihtoavustimen 
tiedot (AR)

OCV041418L

OCV041186L
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Standardi tilan n쌹yt쎨n tiedot

1 K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹 (TBT) -
navigointitiedot

2 Liikennetiedotus
3 Nopeusmittarin tiedot
4 SCC-nopeuss쌹쌹timen tiedot
5 SCC-ajoneuvon et쌹isyystiedot
6 Kaistan seuraamisavustajan tiedot
7 Kaistaturvallisuustiedot
8 Sokean pisteen turvallisuuden tiedot
9 Automattisen nopeudenmuutoksen 

moottoritiell쌹 tiedot
10 Kuljettajan moottoritieavustin
11 Ymp쌹r쎨iv쌹n liikenteen tiedot

Varotoimet Head-up-n쌹yt쎨n k쌹y-
t쎨n aikana
僅 Joskus voi olla vaikeaa lukea tietoja 

head-up-n쌹yt쎨lt쌹, esimerkiksi seuraa-
vissa tilanteissa.
- Kuljettaja on sijoittunut v쌹쌹rin kul-

jettajan istuimelle
- Kuljettaja k쌹ytt쌹쌹 polarisoivilla lins-

seill쌹 varustettuja aurinkolaseja
- Head-up-n쌹yt쎨n kannen yll쌹 on 

esine
- Autoa ajetaan m쌹r쌹ll쌹 tiell쌹
- Jokin asiaton valaisin on asennettu 

auton sis쌹lle, tai auton ulkopuolelta 
tulee valoa

- Kuljettaja k쌹ytt쌹쌹 silm쌹laseja
- Kuljettaja k쌹ytt쌹쌹 piilolinssej쌹

僅 Kun head-up-n쌹yt쎨n tietoja on vaikea 
lukea, s쌹쌹d쌹 kuvan sijaintia, kirkkaus-

tasoa tai AR- vastaavuuden tietoja tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n 
Asetukset-valikosta.

僅 AR-k쌹yt쎨n n쌹ytt쎨tietoja voi olla vaikea 
tunnistaa, kun autoa ajetaan vaikeissa 
s쌹쌹olosuhteissa, kuten kovalla vesi- 
tai lumisateella, huonossa n쌹kyvyy-
dess쌹 jne.

僅 Head-up-n쌹yt쎨n tiedot saattavat osit-
tain peitt쌹쌹 edess쌹 olevan tien aiheut-
taen v쌹symyst쌹 ja ep쌹mukavuutta 
ajon aikana. Jos tunnet olosi v쌹sy-
neeksi tai ep쌹mukavaksi s쌹쌹d쌹 kuvaa. 
Jos oireet jatkuvat, sammuta head-
up-n쌹ytt쎨.

僅 Kun vilkkuvalo tai auringonvalo osuu 
suoraan tuulilasiin, n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitusviesti. Jos tuulilasin l쌹mp쎨tila 
nousee edelleen, Head-up-n쌹yt쎨n toi-
minta voi katketa hetkeksi Head-up-
n쌹yt쎨n suojaamiseksi korkealta l쌹m-
m쎨lt쌹. Kun l쌹mp쎨tila laskee, Head-up-
n쌹ytt쎨 aktivoituu uudelleen.

僅 Oman turvallisuutesi takia varmista, 
ett쌹 pys쌹yt쌹t auton ennen kuin s쌹쌹-
d쌹t asetuksia.

僅 쉁l쌹 s쌹vyt쌹 tuulilasia tai lis쌹쌹 siihen 
mink쌹쌹nlaista metallipinnoitetta. 
Muuten head-up-n쌹yt쎨n kuva saat-
taa muuttua n쌹kym쌹tt쎨m쌹ksi.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n tarvikkeita t쎨rm쌹ys-
tyynylle 쌹l쌹k쌹 kiinnit쌹 mit쌹쌹n esineit쌹 
tuulilasiin.

僅 Kun vaihdat tuulilasin, laita tilalle 
head-up-n쌹yt쎨lle sopiva tuulilasi. 
Muuten tuulilasilla voi n쌹ky쌹 kaksois-
kuvia.

VAROITUS
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-j쌹r-

jestelm쌹n antamat tiedot head-up-
n쌹yt쎨ss쌹 ovat vain t쌹ydent쌹vi쌹. 쉁l쌹 
vaihda kaistaa pelk쌹st쌹쌹n niiden tur-

OCV041041L
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vin. Katso aina ymp쌹rillesi ennen kais-
tan vaihtoa.
Ajoreitin ohjausn쌹ytt쎨 laajennetun 
todellisuuden tilassa on aputoiminto. 
Varmista navigointin쌹yt쎨n tarkistus 
yhdess쌹.

僅 Seuraa AINA liikennett쌹, kun head-up-
n쌹ytt쎨 on p쌹쌹ll쌹 ajon aikana.

HUOMAA
僅 AR-k쌹ytt쎨 on Head-up-n쌹yt쎨n perus-

asetus.
Katso tarkat tiedot Navigoinnin pika-
viiteoppaasta.

僅 Standardin Head-up-n쌹yt쎨n tiedot 
eiv쌹t ole ehk쌹 johdonmukaisia erilai-
sen j쌹rjestelm쌹n asetusvalikon perus-
teella.

HUOMAA
Voit hankkia t쌹h쌹n tuotteeseen asenne-
tun avoimen l쌹hdekoodin lisenssill쌹 
kehitetyn l쌹hdekoodin osoitteessa http:/
/www.mobis.co.kr/opensource/list.do.
Voit ladata kaikki sovellettavat lisenssi-
ilmoitukset, my쎨s l쌹hdekoodin.
L쌹hett쌹ess쌹si s쌹hk쎨postin osoitteeseen 
MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr kol-
men (3) vuoden kuluessa tuotteen han-
kinnasta ja haluat pyyt쌹쌹 avoimen 
l쌹hdekoodin t쌹m쌹n tuotteen ohjelmis-
tolle, saat sen CD-ROM-levyll쌹 ja/tai 
muulla tallennusv쌹lineell쌹 v쌹h쌹isell쌹 
maksulla (maksu kattaa tallennusv쌹li-
neen ja toimituksen kustannukset).

Valot
Akun s쌹쌹st쎨toiminto

K쌹ytt쎨
僅 Seisontavalo sammuu automaatti-

sesti.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on pois p쌹쌹lt쌹 ja kuljettajan 

ovi on avattu.

TIETOJA
僅 Pys쌹k쎨intivalot pysyv쌹t kuitenkin 

p쌹쌹ll쌹, vaikka kuljettajan puolen ovi 
avataan, jos valokytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
auton sammuttamisen j쌹lkeen.

僅 Valot pysyv쌹t tarvittaessa p쌹쌹ll쌹 kyt-
kem쌹ll쌹 pys쌹k쎨intivalot POIS P쉁쉁LT쉁 
ja takaisin P쉁쉁LLE k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ajova-
lokytkint쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹 sen j쌹lkeen, 
kun moottori on sammutettu.

HUOMIO
Jotta akku ei purkaudu, ajovaloja ja sis쌹-
valoja ei saa j쌹tt쌹쌹 p쌹쌹lle pitk쌹ksi aikaa, 
kun ajoneuvo ei ole k쌹ynniss쌹.

Ajovalojen saattovalotoiminto

K쌹ytt쎨
僅 Ajovalot pysyv쌹t p쌹쌹ll쌹 n. 5 minuutin 

ajan, mik쌹li ajoneuvo on ACC tai OFF -
tiloissa ajovalot ON-asennossa.

僅 Ajovalot kytkeytyv쌹t pois p쌹쌹lt쌹 15 
sekunnin kuluessa, jos kuljettajan ovi 
avataan ja suljetaan.

僅 Ajovalojen kytkemiseksi OFF-asen-
toon:
- Paina avaimen lukituspainiketta 2 

kertaa
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- K쌹쌹nn쌹 ajovalo POIS P쉁쉁LT쉁 -
asentoon

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on ACC- tai OFF-asennossa 

ajovalojen ollessa ON-asennossa
僅 Kuljettajan ovi avataan ja suljetaan

P쌹iv쌹ajovalot (DLR)

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on ON-asennossa
僅 Ajovalokytkin on OFF-asennossa
僅 Seisontajarru ei ole kytketty

Liikenteen muutokset (Euroo-
passa)
L쌹hivalojen valonjakauma on ep쌹sym-
metrinen. Jos ajat maassa, jossa liikenne 
kulkee eri puolella tiet쌹, t쌹m쌹 ep쌹sym-
metrinen jakauma h쌹ik쌹isee vastaantu-
levien autojen kuljettajia. Muiden 
kuljettajien h쌹ik쌹isemisen v쌹ltt쌹miseksi 
ECE-m쌹쌹r쌹ykset edellytt쌹v쌹t erilaisia 
teknisi쌹 ratkaisuja (esim. automaattinen 
vaihtoj쌹rjestelm쌹, liima-arkki, alasp쌹in 
suuntaus). Auton ajovalot on suunniteltu 
est쌹m쌹쌹n vastaantulijoiden h쌹ik쌹istymi-
nen. Joten sinun ei tarvitse vaihtaa ajo-
valojasi maassa, jossa liikenne on toisella 
puolella.

Valojen ohjaus
K쌹ytt쎨valot

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

K쌹ytt쎨
1 POIS P쉁쉁LT쉁 (O)
2 AUTO

僅 Ajovalot ja takavalot syttyv쌹t tai 
sammuvat automaattisesti ajoneu-
von ymp쌹rist쎨n valon m쌹쌹r쌹n 
mukaan.

3 Asento ja takalamppu ( )
4 L쌹hivalot ( )

TIETOJA
Ajoneuvon on oltava ON-asennossa, ajo-
valojen kytkemiseksi p쌹쌹lle.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan laita mit쌹쌹n kojetaulussa 

olevalle anturille, sill쌹 se takaa parem-
man automaattisen valotoiminnon.

僅 쉁l쌹 puhdista anturia ikkunanpesuai-
neella, koska se voi j쌹tt쌹쌹 ohuen kal-
von, joka voi haitata anturin toimintaa.

僅 Jos autossasi on s쌹vylasi tai muun-
tyyppinen metallipinnoite tuulilasissa, 
niin automaattinen valoj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 toimi oikein.

OCV041050L
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Suuntavalojen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Siirr쌹 vipua yl쎨s tai alas (A).

HUOMAA
Jos merkkivalo vilkkuu ep쌹tavallisen 
nopeasti tai hitaasti, lamppu voi olla 
palanut tai piiriss쌹 on huono s쌹hk쎨kon-
takti.

Yhden kosketuksen kaistanvaihto 
-toiminto

K쌹ytt쎨
僅 Siirr쌹 suuntavilkkuvipua yl쎨s tai alas 

(A).
僅 Vapauta vipu.

TIETOJA
僅 Voit ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa k쌹y-

t쎨st쌹 yhden kosketuksen suuntavilk-
kutoiminnon tai valita vilkutusten 
m쌹쌹r쌹n (3, 5 tai 7) valitsemalla Ase-
tukset → Ajoneuvo → Valot → 
Yhden kosketuksen suuntavilkku.

僅 Jos merkkivalo palaa eik쌹 vilku, tai jos 
se vilkkuu ep쌹normaalisti, yksi suun-
tavilkkujen polttimoista saattaa olla 
rikkoutunut ja se on vaihdettava.

Sumuvalojen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 K쌹쌹nn쌹 sumuvalokytkin (1) tarkoituk-

sen mukaiseen asentoon.
僅 Takana: ( )

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajovalot palavat.

HUOMIO
Toimintansa aikana sumuvalot kulutta-
vat suuren m쌹쌹r쌹n auton s쌹hk쎨tehoa. 
K쌹yt쌹 sumuvaloja vain, kun n쌹kyvyys on 
huono.

Kaukovalojen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina vipua kaukovalon k쌹ytt쌹mi-

seksi.
僅 Ved쌹 vipua itse쌹si kohti vilkuttaaksesi 

ajovaloja ( ).

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 kaukovaloja, kun l쌹hell쌹 on 
muita ajoneuvoja. Kaukovalojen k쌹ytt쎨 
voi h쌹irit쌹 toisen kuljettajan n쌹kyvyytt쌹.
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Kaukovaloavustaja (HBA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Kaukovaloavustaja on toiminto, joka 
s쌹쌹t쌹쌹 automaattisesti ajovalojen aluetta 
(vaihtaa l쌹hivalojen ja kaukovalojen 
v쌹lill쌹) havaittujen ajoneuvojen valojen 
kirkkauden ja tiettyjen tieolojen perus-
teella.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n havaintoantu-
rina seuraamaan taustavaloa ja valoi-
suutta ajon aikana. Katso 
havaitsemisanturin paikka yll쌹 olevasta 
kuvasta.

HUOMIO
Pid쌹 etun쌹kym쌹kamera aina hyv쌹ss쌹 
kunnossa, jotta kaukovaloavustaja olisi 
optimaalisessa kunnossa.
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

Kaukovaloavustimen asetukset

A: Ajoneuvon asetukset
1 Valot
2 HBA (kaukovaloavustin)
Ajoneuvon ollessa ON-asennossa, voit 
kytke쌹 kaukovaloavustimen p쌹쌹lle valit-
semalla Asetukset → Ajoneuvo → 
Valot → HBA (kaukovaloavustin) ja 
pois p쌹쌹lt쌹 perumalla valinnan.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta ase-
tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

Kaukovaloavustajan k쌹ytt쎨
僅 Kun olet valinnut Kaukovaloavusti-

men Asetuksista, kaukovaloavustin 
toimii alla esitetyll쌹 tavalla.
- Laita ajovalokytkin AUTO-asen-

toon ja paina ajovalovipua kohti 
mittaristoa. Kaukovaloautomatii-
kan ( ) merkkivalo syttyy mittaris-
toon ja toiminto on k쌹yt쎨ss쌹.

- Kun toiminto on aktivoitu, kaukova-
lot kytkeytyv쌹t p쌹쌹lle, kun auton 
nopeus on yli 40 km/h (25 mph). 
Kun auton nopeus on alle 25 km/h 
(15 mph), kaukovalot eiv쌹t kyt-
keydy. Kaukovalojen ( ) merkki-
valo syttyy mittaristoon, kun 
kaukovalot ovat p쌹쌹ll쌹.

僅 Kun kaukovaloavustaja on toimin-
nassa ja ajovalojen vipua tai kytkint쌹 
k쌹ytet쌹쌹n, toiminto toimii seuraavalla 
tavalla:
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- Jos ved쌹t kaukovalojen kytkint쌹 
itse쌹si kohti, kun kaukovalot ovat 
pois p쌹쌹lt쌹, kaukovalot kytkeytyv쌹t 
p쌹쌹lle. Kun p쌹쌹st쌹t irti ajovalaisi-
men vivusta, kaukovaloavustin 
k쌹ynnistyy uudelleen.

- Jos ved쌹t kaukovalojen kytkint쌹 
itse쌹si kohti, kun kaukovalot ovat 
p쌹쌹ll쌹, l쌹hivalot kytkeytyv쌹t p쌹쌹lle 
ja kaukovaloavustaja keskeytet쌹쌹n.

- Jos painat valokytkint쌹 kohti koje-
taulua, kaukovalot syttyv쌹t ja kau-
kovalojen avustin vapautuu.

- Jos ajovalokytkin laitetaan AUTO-
asemasta toiseen asentoon (ajo-
valo/asento/off), kaukovaloavustaja 
sammuu ja vastaava lamppu syt-
tyy.

僅 Kun kaukovaloavustaja on p쌹쌹ll쌹, 
kaukovalokytkin vaihtaa l쌹hivaloille, 
jos jokin seuraavista tapahtuu:
- Kun vastaantulevan ajoneuvon ajo-

valot havaitaan.
- Kun edess쌹 olevan ajoneuvon taka-

valot havaitaan.
- Kun havaitaan moottoripy쎨r쌹n tai 

polkupy쎨r쌹n ajovalot tai takavalot.
- Kun ymp쌹rist쎨n valo on riitt쌹v쌹n 

kirkas, ett쌹 kaukovaloja ei tarvita.
- Kun havaitaan katuvaloja tai muita 

valoja.

HUOMAA
僅 Mittariston ominaisuuksista tai tee-

masta riippuen kuvat tai v쌹rit saatta-
vat n쌹ky쌹 eri tavalla.

Kaukovaloavustajan toimintah쌹i-
ri쎨 ja rajoitukset
Kaukovaloavustimen virhetoi-
minto

A: Tarkasta HBA (kaukovaloavustin)
Kun kaukovaloavustaja ei toimi oikein, 
n쌹kyy usean sekunnin ajan viesti ja 
varoitusvalo ( ) syttyy mittaristossa. 
Suosittelemme, ett쌹 annat valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tar-
kastaa autosi.

Kaukovaloavustajan rajoitukset
僅 Ajoneuvon valoa ei havaita lamppu-

vaurioiden takia tai siksi, ett쌹 se on 
piilotettu n쌹kyvist쌹, jne.

僅 Auton ajovalo on peittynyt p쎨lyyn, 
lumeen tai veteen.

僅 Auton ajovalot on sammutettu, mutta 
sumuvalot palavat jne.

僅 On lamppu, jonka muoto on saman-
kaltainen kuin ajoneuvon lamppu.

僅 Ajovalot ovat vaurioituneet tai niit쌹 ei 
ole korjattu oikein.

僅 Ajovalot eiv쌹t ole suunnattu oikein.
僅 Kapealla, mutkaisella, karkeapintai-

sella tiell쌹 ajaminen tai yl쌹- tai alam쌹-
keen ajaminen.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on osittain 
n쌹kyviss쌹 risteyksen tai mutkaisen 
tien takia.

僅 Edess쌹 on liikennevalo, heijastava 
merkki, vilkkuva merkki tai peili.

僅 Edess쌹 on tilap쌹inen heijastin tai 
vilkku (tiety쎨maalla).
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僅 Tieolosuhteet ovat huonot, kuten 
m쌹rk쌹, j쌹inen tai lumen peitt쌹m쌹 tie.

僅 Ajoneuvo tulee 쌹killisesti n쌹kyviin 
kaarteessa.

僅 Auto on kallistunut tyhj쌹n renkaan 
takia tai sit쌹 hinataan.

僅 Ajoneuvon valoa ei havaita pako-
kaasun, savun, sumun, lumen yms. 
takia.

HUOMAA
Etukameran rajoituksista on lis쌹tietoja 
kohdassa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-37.

VAROITUS
僅 Ajoittain kaukovaloavustaja ei ehk쌹 

toimi oikein. Toiminto on tarkoitettu 
vain mukavuutta varten. On kuljetta-
jan vastuulla noudattaa turvallisen 
ajamisen k쌹yt쌹nt쎨j쌹 ja tarkistaa aina 
tieolosuhteet turvallisuutesi varmista-
miseksi.

僅 Kun kaukovaloavustaja ei toimi nor-
maalisti, vaihda ajovalojen asentoa 
k쌹sin kaukovalojen ja l쌹hivalojen 
v쌹lill쌹.

쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) 
(jos kuuluu varustukseen)
쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 varmistaa sel-
ke쌹n kuvan kuljettajalle, kaukovalojen 
ollessa p쌹쌹ll쌹 ajaessasi y쎨ll쌹.

J쌹rjestelm쌹asetukset

A: Valot
1 쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹
2 Nopeammin kuin 60 km/h
3 Nopeammin kuin 40 km/h
4 Nopeammin kuin 20 km/h
5 Pois
Kun ajoneuvo on ON-asennossa, valit-
set Settings → Vehicle → Lights → 
Intelligent front-lighting (Asetukset → 
Ajoneuvo → Valot → 쉁lyk쌹s etuvaloj쌹r-
jestelm쌹) asetusvalikossa kytke쌹ksesi 
kaukovalojen avustajan p쌹쌹lle ja peruak-
sesi valinnan j쌹rjestelm쌹n sammuttami-
seksi.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta ase-
tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨

N쌹ytt쎨 ja hallinta

쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 toimii seuraa-
vien ohjeiden mukaisesti.
僅 Laita ajovalokytkin AUTO-asentoon ja 

paina p쌹쌹valoa kohti mittaristoa. 쉁lyk-
k쌹쌹n etuvaloj쌹rjestelm쌹n ( ) merkki-
valo syttyy mittaristoon ja j쌹rjestelm쌹 
on k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Kun j쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹, 쌹lyk쌹s 
etuvaloj쌹rjestelm쌹 toimii tietoviihde-
j쌹rjestelm쌹쌹n asetetun nopeuden 
mukaisesti. Alkuper쌹inen j쌹rjestelm쌹 
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asetetaan toimimaan, kun ajoneuvon 
nopeus on yli 40 km/h (25 mph).

僅 Kaukovalojen LED-valo sammuu osit-
tain, jos etukamera havaitsee l쌹hesty-
v쌹n tai edell쌹 olevan ajoneuvon.

僅 Jos 쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 havait-
see l쌹hestyv쌹n tai eteenp쌹in kulkevan 
ajoneuvon ajon aikana suurella nope-
udella (n. yli 100 km / h (60 mph)), 
kuljettajan sivuvalot sammuvat ja j쌹r-
jestelm쌹 ohjaa vain matkustajan puo-
leisia sivuvaloja.

J쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset
J쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista 쌹lyk쌹s ajovaloj쌹rjestelm쌹 
(IFS)
Kun 쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei toimi 
kunnolla, varoitusviesti syttyy muuta-
man sekunnin kuluessa kojelaudalla. 
Kun viesti katoaa, AFS-varoitusvalot 
syttyv쌹t. Suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.

A: 쉁lyk쌹s ajovaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) on 
pois k쌹yt쎨st쌹. Kamera peittynyt
Kun etukamera on lian, lumen tai roskien 
peitossa, 쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei 

ehk쌹 toimi v쌹liaikaisesti oikein. Jos n쌹in 
tapahtuu, mittaristossa n쌹ytet쌹쌹n varoi-
tusviesti.
J쌹rjestelm쌹 toimii normaalisti, kun lika, 
lumi tai roskat poistetaan.
쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein alueella (esim. avoimella maalla), 
miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n kohteita tai ajo-
neuvoja, kun ajoneuvo kytket쌹쌹n p쌹쌹lle 
(ON).
My쎨s vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y koje-
laudassa, j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein.

J쌹rjestelm쌹n rajoitukset
쉁lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti seuraavissa tilanteissa.
僅 Ajoneuvon valoa ei havaita lamppu-

vaurioiden takia tai siksi, ett쌹 se on 
piilotettu n쌹kyvist쌹, jne.

僅 Auton ajovalo on peittynyt p쎨lyyn, 
lumeen tai veteen.

僅 On lamppu, jonka muoto on saman-
kaltainen kuin ajoneuvon lamppu.

僅 Auton ajovalot on sammutettu, mutta 
sumuvalot palavat jne.

僅 Ajovalot ovat vaurioituneet tai niit쌹 ei 
ole korjattu oikein.

僅 Ajovalot eiv쌹t ole suunnattu oikein.
僅 Kapealla, mutkaisella, karkeapintai-

sella tiell쌹 ajaminen tai yl쌹- tai alam쌹-
keen ajaminen.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on osittain 
n쌹kyviss쌹 risteyksen tai mutkaisen 
tien takia.

僅 Edess쌹 on liikennevalo, heijastava 
merkki, vilkkuva merkki tai peili.

僅 Edess쌹 on tilap쌹inen heijastin tai 
vilkku (tiety쎨maalla).

僅 Tieolosuhteet ovat huonot, kuten 
m쌹rk쌹, j쌹inen tai lumen peitt쌹m쌹 tie.

OCV041190L

OCV041191L



Auton ominaisuudet

665

Pyyhkimet ja pesulaitteet

僅 Ajoneuvo tulee 쌹killisesti n쌹kyviin 
kaarteessa.

僅 Auto on kallistunut tyhj쌹n renkaan 
takia tai sit쌹 hinataan.

僅 Katuvaloja on paljon tai ymp쌹r쎨iv쌹 
valo on kirkas.

僅 Ajoneuvon valoa ei havaita pako-
kaasun, savun, sumun, lumen yms. 
takia.

僅 Tuulilasi on vieraan aineen peitossa.

Ajovalaisimen s쌹쌹t쎨 (jos kuuluu 
varustukseen)

K쌹ytt쎨
僅 Mit쌹 suurempi kytkimen asennon 

numero on, sit쌹 matalampi on ajova-
lojen suuntaus.

僅 Pid쌹 ajovalojen suuntaus aina 
oikeassa vaaka-asennossa, tai ajova-
losi saattavat h쌹ik쌹ist쌹 muita tien-
k쌹ytt쌹ji쌹.

Pyyhkimet ja pesulaitteet
Pyyhkimet
Pyyhkimien ohjaus

K쌹ytt쎨
僅 A: Pyyhkimen nopeuden s쌹쌹t쎨

- SUMUTE (1x): Yksitt쌹inen pyyhint쌹
- OFF (0): Pois k쌹yt쎨st쌹
- INT: V쌹livaiheen ohjattu pyyhk쌹isy

AUTO: Pyyhkij쌹n automaattiohjaus
- LO (1): Alhainen pyyhkimen nopeus
- HI (2): Korkea pyyhkimen nopeus

僅 B: Automaattinen pyyhk쌹isyn ajan 
s쌹쌹t쎨

僅 C: Pesu ja lyhyt pyyhk쌹isy

Ohjaa pyyhkimi쌹 automaattisesti

A: Sadetunnistin
B: Pyyhkimen nopeuden s쌹쌹din

Kuormausolosuhteet Vaihtoasento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + matkustaja etuistuimella 0

T쌹ysi m쌹쌹r쌹 matkustajia (mukaan lukien 
kuljettaja) 1

T쌹ysi m쌹쌹r쌹 matkustajia (mukaan lukien 
kuljettaja) + suurin sallittu kuorma 2

Kuljettaja + suurin sallittu kuorma 3
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K쌹ytt쎨
僅 Sadetunnistin (A) tunnistaa sadem쌹쌹-

r쌹n ja s쌹쌹t쌹쌹 pyyhkij쎨iden nopeutta 
vastaavasti.

僅 S쌹쌹d쌹 pyyhkimen nopeutta k쌹쌹nt쌹-
m쌹ll쌹 nopeuden s쌹쌹t쎨kytkint쌹 (B).

Aluslaatat
Pesulaitteen ohjaus

K쌹ytt쎨
僅 Siirr쌹 pyyhkimen nopeuden s쌹쌹t쎨kyt-

kin OFF (0) -asentoon.
僅 Ved쌹 vipua varovasti itseesi p쌹in ja 

suihkuta pesunestett쌹 tuulilasille.
僅 K쌹yt쌹 pyyhkij쎨it쌹 niin, ett쌹 ne toimivat 

useamman kierroksen.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 pesulaitetta pakkasessa l쌹m-
mitt쌹m쌹tt쌹 ensin tuulilasia huurteen-
poistolla; pesuneste voi j쌹쌹ty쌹 tuulilasiin 
ja est쌹쌹 n쌹kyvyyden.

HUOMIO
僅 Kun EV-painike on ON-asennossa ja 

pyyhkij쎨iden kytkin asetetaan AUTO-
tilaan, seuraavissa tilanteissa on 
oltava varovainen, jotta k쌹det tai jokin 
muu vartalon osa ei loukkaannu:
- 쉁l쌹 kosketa sadeanturin kohdalla 

olevaa tuulilasin yl쌹reunaa.
- 쉁l쌹 pyyhi tuulilasi yl쌹reunaa koste-

alla tai m쌹r쌹ll쌹 liinalla.
- 쉁l쌹 kohdista painetta tuulilasiin.

僅 Kun peset autoa, aseta pyyhkij쎨iden 
kytkin OFF (0) -asentoon, jotta auto-
maattinen pyyhkij쎨iden toiminta kyt-
keytyy pois.
Pyyhkij쌹t voivat toimia ja vaurioitua, 
jos kytkin on AUTO-tilassa, kun autoa 
pest쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin kuljettajan tai matkustajan 
puolen yl쌹reunassa. J쌹rjestelm쌹n osat 
voivat vaurioitua, eik쌹 autosi takuu 
kata n쌹it쌹 tilanteita.

僅 Kun k쌹ynnist쌹t auton talvella, k쌹쌹nn쌹 
pyyhkimen kytkin OFF (0) -asentoon. 
Muuten tuulilasinpyyhkimet voivat toi-
mia ja j쌹쌹 voi vahingoittaa pyyhkij쌹n-
sulkia. Poista aina kaikki lumi ja j쌹쌹 ja 
sulata tuulilasi kunnolla ennen tuulila-
sinpyyhkimien k쌹ytt쎨쌹.

僅 Kun tuulilasia s쌹vytet쌹쌹n, on varot-
tava, ett쌹 nestett쌹 ei p쌹쌹se anturiin, 
joka sijaitsee tuulilasin keskell쌹 
edess쌹. Se voi vaurioittaa liittyvi쌹 osia.

僅 Pesulaitteen pumpun mahdollisten 
vaurioiden v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
pesulaitetta, kun nestes쌹ili쎨 on tyhj쌹.

僅 Tuulilasin ja pyyhkij쎨iden vaurioiden 
est쌹miseksi 쌹l쌹 k쌹yt쌹 pyyhkimi쌹, kun 
tuulilasi on kuiva.

僅 Jotta voit v쌹ltt쌹쌹 pyyhkij쌹nsulkien 
vahingoittumisen, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹, 
kerosiinia, tinneri쌹 tai muita liuottimia 
niihin tai niiden l쌹helle.

僅 Jotta estet쌹쌹n pyyhkij쎨iden varsien ja 
muiden komponenttien vaurioitumi-
nen, 쌹l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 pyyhkij쎨it쌹 k쌹sin.

僅 Pyyhkimien ja pesulaitteen vaurioitu-
misen est쌹miseksi k쌹yt쌹 j쌹쌹tymist쌹 
kest쌹vi쌹 pesunesteit쌹 talvikaudella tai 
kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹.
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Vastaanottoj쌹rjestelm쌹vastaanottoj쌹rjestelm쌹

HUOMAA
Jos tuulilasiin on kertynyt paljon lunta tai 
j쌹쌹t쌹, sulata tuulilasia noin 10 minuutin 
ajan tai kunnes lumi ja/tai j쌹쌹 on poistu-
nut ennen tuulilasinpyyhkimien k쌹ytt쌹-
mist쌹. N쌹in voit varmistaa niiden oikean 
toiminnan. Jos et poista lunta ja/tai j쌹쌹t쌹 
ennen pyyhkimen ja pesulaitteen k쌹yt-
t쎨쌹, pyyhin- ja pesulaitej쌹rjestelm쌹 voi 
vaurioitua.

Vastaanottoj쌹rjestelm쌹vas-
taanottoj쌹rjestelm쌹
Ymp쌹rist쎨 tai sis쌹tilat valaistaan, kun 
kuljettaja l쌹hestyy ajoneuvoa tai poistuu 
siit쌹.

Korin 쌹쌹rivalot

K쌹ytt쎨
僅 Korin 쌹쌹rivalolamppu syttyy noin 15 

sekunniksi.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kaikki ovet (ja takaluukku) ovat kiinni 

ja lukossa.

Ajovalojen saattovalotoiminto

K쌹ytt쎨
僅 Ajovalot pysyv쌹t p쌹쌹ll쌹 n. 5 minuutin 

ajan, mik쌹li ajoneuvo on ACC tai OFF -
tiloissa ajovalot ON-asennossa.

僅 Ajovalot kytkeytyv쌹t pois p쌹쌹lt쌹 15 
sekunnin kuluessa, jos kuljettajan ovi 
avataan ja suljetaan.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on ACC-asennossa.
僅 Kuljettajan ovi avataan ja suljetaan.

Sis쌹valaistus

K쌹ytt쎨
僅 Tilavalo syttyy.

- Noin 30 sekunnin ajan.
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K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Karttavalokytkin on DOOR (OVI) -

tilassa.
僅 Kaikki ovet (ja takaluukku) ovat kiinni 

ja lukossa.

Sis쌹valot
Automaattisammutustoiminto

K쌹ytt쎨
僅 Sis쌹valot sammuvat.

- Noin 20 minuutin kuluttua.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on OFF-asennossa.
僅 Valot ovat ON-asennossa.

Karttavalo

K쌹ytt쎨
僅 Kytke karttan쌹ytt쎨 p쌹쌹lle (ON) paina-

malla lamppua (1).
僅  (2): DOOR-tila
僅  (3): Etu- ja takatilavalot p쌹쌹ll쌹 ja 

pois p쌹쌹lt쌹.

TIETOJA
僅 Karttavalo ja huonevalo syttyv쌹t noin 

30 sekunnissa.
- Kun ovi avataan.
- Kun ovet avataan 쌹lyavaimella, niin 

kauan kuin ovia ei avata.
僅 Karttavalo ja tilavalo palavat

- Jos ovi avataan ajoneuvon ollessa 
ACC- tai OFF-asennossa. (5 
minuuttia)

- Jos ovi avataan ajoneuvon ollessa 
P쉁쉁LL쉁 (ON) -asennossa. (jatku-
vasti)

僅 Karttavalo ja tilavalo sammuvat

OCV041061L
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- Jos ajoneuvo vaihdetaan ON-asen-
toon tai kaikki ovet lukitaan. (v쌹lit-
t쎨m쌹sti)

Kattovalaisin

K쌹ytt쎨
僅 Paina t쌹t쌹 kytkint쌹 sytytt쌹쌹ksesi ja 

sammuttaaksesi sis쌹tilan valon.

Matkatavaratilan valo

K쌹ytt쎨
僅 Avaa takaluukku. Lamppu syttyy.

Meikkipeilin valo

K쌹ytt쎨
僅 : Lamppu syttyy, jos t쌹t쌹 painiketta 

painetaan.
僅 : Valo sammuu, jos t쌹t쌹 painiketta 

painetaan uudelleen.

Hansikaslokeron lamppu

K쌹ytt쎨
僅 Hansikaslokeron lamppu syttyy, kun 

hansikaslokero avataan.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja kun ajat pime쌹ll쌹. 
P쌹쌹lle kytketyt sis쌹valot voivat est쌹쌹 
n쌹kyvyyden ja johtaa onnettomuuksiin.

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja pitki쌹 aikoja, kun 
moottori on sammutettu. Se voi johtaa 
akun purkautumiseen.

HUOMAA
僅 DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voida 

valita samanaikaisesti.
僅 Est쌹 latausj쌹rjestelm쌹n tyhjentymi-

nen sulkemalla meikkipelin p쌹쌹llys, 
kun olet k쌹ytt쌹nyt sit쌹.

僅 Latausj쌹rjestelm쌹n tyhjentymisen 
est쌹miseksi sulje hansikaslokero 
hyvin, kun olet k쌹ytt쌹nyt sit쌹.
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Ilmastointilaite

Ilmastointilaitteen j쌹rjestelm쌹n 
osat

A: Ulkoilma
B: Kierr쌹tetty ilma
C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin
D: Puhallin
E: Lauhduttimen ydin
F : L쌹mmittimen ydin
Ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
asennettu etupuskurin suodattimien 
taakse ja se suodattaa p쎨ly쌹 ja muita 
ep쌹puhtauksia autoon ulkoa tulevasta 
ilmasta l쌹mmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta.
Jos p쎨ly쌹 tai muita ep쌹puhtauksia ker-
tyy suodattimeen ajan mittaan ilman 
puhallusaukkojen virtaus voi heiket쌹. 
T쌹m쌹 aiheuttaa kosteuden tiivistymisen 
tuulilasin sis쌹pinnalle, vaikka ulkoilman 
(raittiin ilman) asento on valittu.
Jos n쌹in k쌹y, pyyd쌹 ammattikorjaamoa 
vaihtamaan ilmastointilaitteen ilmansuo-
dattimen. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Ilmastointilaitteen kylm쌹ainemer-
kint쌹

Esimerkki tyyppi A

Esimerkki tyyppi B

1 Kylm쌹aineen luokitus
2 Kylm쌹aineen m쌹쌹r쌹
3 Kompressorin voiteluaineen luokitus
4 Huomio
5 Palava kylm쌹aine
6 Tarvitaan rekister쎨ity asentaja huolta-

maan ilmastointilaitetta
7 Huoltokirja
Moottoritilassa olevasta merkinn쌹st쌹 
saat selville, mit쌹 kylm쌹ainetta autosi 
moottoritilassa k쌹ytet쌹쌹n.
Katso osasta "Kylm쌹aineen merkint쌹" 
sivulla 9-9 lis쌹tietoja ilmastointilaitteen 
kylm쌹ainemerkinn쌹st쌹.

VAROITUS
僅 Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ai-

netta R-134a
Koska kylm쌹ainetta k쌹yte-
t쌹쌹n eritt쌹in korkeassa 
paineessa, ilmastointij쌹r-
jestelm쌹n saa huoltaa vain 

koulutettu ja sertifioitu asentaja. On 
t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean tyyp-
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pist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja kylm쌹-
ainetta.
Muuten on vaara, ett쌹 auto ja henkil쎨t 
voivat saada vammoja.

僅 Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ai-
netta R-1234yf*

Koska kylm쌹aine on liev쌹sti palavaa ja 
sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n korkeassa paineessa, 
ilmastointij쌹rjestelm쌹n saa huoltaa 
vain koulutettu ja sertifioitu asentaja.
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean 
tyyppist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja 
kylm쌹ainetta. Kaikki kylm쌹aineet on 
otettava talteen asianmukaisella lait-
teistolla. Kylm쌹aineen p쌹쌹st쌹minen 
suoraan ilmakeh쌹쌹n on haitallista 
ihmisille ja ymp쌹rist쎨lle. N쌹iden varoi-
tusten noudattamatta j쌹tt쌹minen voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

HUOMIO
僅 AC-korjaus

On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean 
tyyppist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja 
kylm쌹ainetta, muuten auto voi vahin-
goittua. Vaurioiden est쌹miseksi auton 
ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 saa huoltaa 
vain koulutettu ja sertifioitu Kia-asen-
taja.

僅 Ilmastointilaitetta saa k쌹ytt쌹쌹 vain 
ikkunat ja kattoluukku kiinni, jotta 
autoon ei muodostu kondensaatiota, 
joka voi vahingoittaa s쌹hk쎨kompo-
nentteja.

HUOMAA
僅 Vaihda suodatin huoltoaikataulun 

mukaisesti. Jos autoa ajetaan vai-
keissa olosuhteissa, kuten p쎨lyisill쌹 tai 
karkeapintaisilla teill쌹, ilmastointilait-
teen ilmansuodattimen tarkistukset ja 
vaihdot on teht쌹v쌹 useammin.

僅 Kun ilman virtausnopeus laskee yht-
쌹kki쌹, pyyd쌹 ammattikorjaamoa tar-
kistamaan j쌹rjestelm쌹. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.
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Automaattinen ilmastointilaite

1 Kuljettajan l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨nuppi
2 Matkustajan l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨nuppi
3 AUTO (automaattinen ohjaus) -painike
4 OFF-painike
5 Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨painike
6 Suuntauksen valintapainike
7 Tuulilasin huurteenpoiston painike
8 Takaikkunan huurteenpoiston painike
9 SYNC-painike
10 Ilmanoton ohjauspainike
11 Ilmastointi (A/C) -painike
12 Vain kuljettaja -painike
13 L쉁MMITYS-painike
14 Tietoviihteen/ilmastointilaitteen kytkent쌹painike

OCV041312L
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Tietoviihde/ilmasto -vaihto-ohjai-
men k쌹ytt쎨

Paina vaihto-ohjaimen painiketta vaih-
dellaksesi tietoviihteen ja ilmastoinnin 
ohjauspaneelien v쌹lill쌹.
Paina ja pid쌹 painiketta asettaaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.

Paneelien v쌹lill쌹 vaihteleminen
Tietoviihteen ohjauspaneeli

Ilmastoinnin ohjauspaneeli

Paina painiketta vaihto-ohjaimesta 
haluamasi ohjauspaneelin valitsemi-
seksi.
Valitun ohjauspaneelin kuvake syttyy ja 
ohjauspaneeli vaihtuu.
僅 Nuppin쌹ytt쎨 syttyy valitun ohjauspa-

neelitilan mukaan.
僅 Kun ajoneuvo on ACC-asennossa, 

vain tietoviihdej쌹rjestelm쌹 on aktiivi-
nen.

Vakiotilan asettaminen

Paina ja pid쌹 painiketta asettaaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.
僅 Asettamisen j쌹lkeen ohjauspaneeli 

palaa oletustilaan tietyn ajan kuluttua, 
vaikka ohjauspaneeli on kytketty eri 
tilaan.

僅 Jos tilaksi on asetettu “OFF”, ohjaus-
paneeli n쌹ytt쌹쌹 viimeksi k쌹ytetyn 
tilan.
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Ilmastointilaitteen k쌹ytt쎨
Ohjaus vasemmalla
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Ohjaus oikealla

Tila K쌹ytt쎨 Ilmanvirta

Ilmavirtaus on suunnattu yl쌹vartaloon ja kasvoihin. B, D, F

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja lattiaa kohden. B, C, D, F

Ilmavirtaus suunnataan kasvoihin, lattiaan ja tuulilasiin. A, B, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle, pienen osan siit쌹 kul-
kiessa tuulilasille, sivuikkunoiden huurteenpoistoon ja sivupuhallu-
saukkoihin.

A, C, D, E

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle ja tuulilasille, pienen osan 
kulkiessa sivuikkunoiden huurteenpoistoon ja sivupuhallusaukkoi-
hin.

A, C, D, E

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasille, pienen osan siit쌹 kul-
kiessa sivuikkunoiden huurteenpoistoon ja sivupuhallusaukkoihin. A, D

OCV041300R
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K쌹ytt쎨
僅 K쌹ynnist쌹 auto.
僅 Aseta tilanvalintapainikkeet haluamal-

lasi tavalla. L쌹mmityksen ja j쌹쌹hdy-
tyksen tehostaminen:
- L쌹mmitys: ( )
- J쌹쌹hdytys: ( )

僅 Aseta l쌹mp쎨tilanvalitsin haluttuun 
l쌹mp쎨tilaan.

僅 Aseta tarvittaessa ilmanoton ohjaus 
ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.

僅 Aseta puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨 
niin, ett쌹 se toimii halutulla nopeu-
della.

僅 K쌹쌹nn쌹 halutessasi ilmastointi p쌹쌹lle 
ja l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 l쌹mpim쌹lle ilman 
kosteuden poistamiseksi ennen sen 
tuloa matkustamoon.
Jos tuulilasi huurtuu, valitse lattia ja 
huurteenpoisto ( ) -tila tai paina etu-
huurteenpoisto -tilaa.

Ilmavirtaustilojen valitseminen

K쌹ytt쎨
僅 Valitse ilmavirtauksen suunta ilman-

vaihtoj쌹rjestelm쌹n l쌹pi.
Ilman tuloaukot otetaan k쌹ytt쎨쎨n seu-
raavasti:

Ilmanoton ohjaus

K쌹ytt쎨
僅 Valitse ulkoilman (raittiin ilman) 

asento tai kierr쌹tetyn ilman asento.
僅 Ulko- (raitis) ilma-asento: Ilma saa-

puu ajoneuvoon ulkopuolelta. Merkki-
valo sammuu.

僅 Kierr쌹tetyn ilma asento: Ilma matkus-
tamosta imet쌹쌹n takaisin l쌹mmitysj쌹r-
jestelm쌹n l쌹pi. Merkkivalo syttyy.

Mittariston tuuletusaukkojen 
ohjaus

Edess쌹

Takana

OCV041301L
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K쌹ytt쎨
僅 S쌹쌹d쌹 tuuletusaukoista tulevan ilman 

suunta.

Ilmastointi A/C

K쌹ytt쎨
僅 Paina A/C-painiketta.

Automaattisen l쌹mmityksen ja 
ilmastoinnin hallinta

K쌹ytt쎨
僅 Paina AUTO-painiketta hallitaksesi:

- L쌹mp쎨tila
- Tila
- Puhaltimen nopeus
- Ilman sis쌹쌹notto
- Ilmastointilaitteen

L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨

K쌹ytt쎨
僅 K쌹쌹nn쌹 nuppia vasemmalle tai 

oikealle haluttuun l쌹mp쎨tilaan.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쌹minen samaan 
arvoon

K쌹ytt쎨
僅 Paina SYNC-painiketta.
僅 K쌹쌹nn쌹 kuljettajan puolen l쌹mp쎨tilan 

s쌹쌹t쎨nuppia.

L쌹mp쎨tila-asteikon vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Valitse tietoviihdej쌹rjestelm쌹n Ase-

tukset → Yksik쎨t → L쌹mp쎨tila.

Taso Merkkivalo LCD-n쌹ytt쎨 Ilmanvirta

Korkea
1~8 (EU)

2~8

Keskitasa 1-6

OCV041303L
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Matala 1-4

Taso Merkkivalo LCD-n쌹ytt쎨 Ilmanvirta
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S쌹쌹d쌹 puhaltimen nopeutta

K쌹ytt쎨

僅 S쌹쌹d쌹 nopeutta painamalla vasenta 
tai oikeaa painiketta.

僅 Paina nuppia k쌹쌹nt쌹쌹ksesi puhaltimet 
pois p쌹쌹lt쌹.

VAROITUS
僅 Jos ilmastointilaitetta k쌹ytet쌹쌹n jatku-

vasti kierr쌹tetyn ilman tilassa, auton 
sis쌹ilman kosteus saattaa kasvaa. T쌹l-
l쎨in ikkunat voivat huurtua ja n쌹ky-
vyys heikenty쌹.

僅 쉁l쌹 nuku autossa ilmastoinnin tai l쌹m-
mityslaitteen ollessa p쌹쌹ll쌹. Se voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa tai kuole-
man happipitoisuuden ja/tai kehon 
l쌹mp쎨tilan laskemisen takia.

僅 Ilmastointilaitteen jatkuva k쌹ytt쎨 kier-
r쌹tetyn ilman asennossa voi aiheuttaa 
raukeutta tai unisuutta ja auton hallin-
nan menetyksen. Pid쌹 ilmanoton 
ohjausta ulkoilman (raittiin ilman) 
asentoon mahdollisimman paljon ajon 
aikana.

HUOMIO
Puhaltimen nopeuss쌹쌹d쎨n k쌹ytt쎨 EV-
painikkeen ollessa ON-asennossa voi 
aiheuttaa akun purkautumisen. S쌹쌹d쌹 
puhallinta, kun auto on k쌹ynniss쌹.

HUOMAA
僅 Jos l쌹mmityslaitetta k쌹ytet쌹쌹n pit-

k쌹쌹n kierr쌹tetyn ilman asennossa 
(ilman, ett쌹 ilmastointi on valittuna), 
tuulilasi ja sivuikkunat saattavat huur-
tua ja matkustamon ilma voi k쌹yd쌹 
tunkkaiseksi. Lis쌹ksi ilmastoinnin pit-
kittynyt k쌹ytt쎨 kierr쌹tetyn ilman asen-
nossa tuottaa liian kuivaa ilmaa 
matkustamoon.

僅 Voit sammuttaa automaattisen toi-
minnon valitsemalla jonkin seuraa-
vista painikkeista tai kytkimist쌹:
- Suuntauksen valintapainike
- Ilmastoinnin painike
- Tuulilasin huurteenpoiston painike 

(paina painiketta viel쌹 kerran vali-
taksesi tuulilasin huurteenpoistotoi-
minnon. AUTO-merkki syttyy 
uudelleen n쌹yt쎨lle.)

- Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nuppi
Valittua toimintoa ohjataan manuaali-
sesti, kun taas muut toiminnot toimi-
vat automaattisesti.

僅 Omaksi mukavuudeksesi ja ilmastoin-
nin hallinnan tehostamiseksi k쌹yt쌹 
AUTO-painiketta ja aseta l쌹mp쎨tilaksi 
22 °C (72 °F).

僅 쉁l쌹 koskaan aseta mit쌹쌹n kojelau-
dassa sijaitsevan anturin p쌹쌹lle, jotta 
varmistetaan l쌹mmitys- ja j쌹쌹hdytys-
j쌹rjestelm쌹n parempi hallinta.

僅 Jotta mikrofonin 쌹쌹nisy쎨t쎨n 쌹쌹ni kuu-
luisi paremmin, puhaltimen nopeus 
saattaa automaattisesti hidastua 
muutamaksi minuutiksi, kun aktivoit 
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puheentunnistuksen tai hands-free-
toiminnon.

僅 Suurj쌹nniteakun lataamisen aikana tai 
heti sen j쌹lkeen j쌹쌹hdytys tapahtuu 
ilmastointij쌹rjestelm쌹ll쌹 suurj쌹nnitea-
kun l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쌹miseksi.
Silloin voi kuulua ilmastointikompres-
sorin ja tuulettimen 쌹쌹ni쌹, mutta t쌹m쌹 
johtuu normaalista toiminnasta.

Tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen 
poisto
Tuulilasin sulatus/huurteenpoisto

K쌹ytt쎨
僅 Aseta puhaltimen nopeus haluttuun 

asentoon.
僅 Valitse haluttu l쌹mp쎨tila.
僅 Valitse ( ) tai ( ).
僅 Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi vali-

taan automaattisesti.

Automaattinen huurteenpoisto-
j쌹rjestelm쌹 automaattista ilmas-
tointilaitetta varten 

K쌹ytt쎨
僅 Euroopassa

- Ilmastointilaite kytkeytyy P쉁쉁LLE.
- Ilmanoton ohjaus siirtyy raitisilmati-

laan.

OCV041323_4

OCV041309L



81

5

5

Auton ominaisuudet Tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen poisto

- Tila vaihtuu huurteenpoiston suo-
raan ilmavirtaan tuulilasille.

- Puhaltimen nopeus kasvaa.
僅 Muualla kuin Euroopassa

- Ilmastointilaite kytkeytyy P쉁쉁LLE.
- Ilmanoton ohjaus siirtyy raitisilmati-

laan.
- Puhaltimen nopeus kasvaa.
- Tila vaihtuu huurteenpoiston suo-

raan ilmavirtaan tuulilasille

Automaattisen huurteenpoiston 
peruutus tai nollaus

K쌹ytt쎨
僅 Paina ( ) 3 sekunnin ajan.

- Painikkeen merkkivalo vilkkuu 3 
kertaa, mik쌹li se peruutetaan.

- Painikkeen merkkivalo vilkkuu 6 
kertaa, jos se nollataan.

Takaikkunan / ulkopeilin huur-
teenpoistaja

K쌹ytt쎨
僅 Paina takaikkunan huurteenpoiston 

painiketta. Ilmaisinvalo syttyy, kun 
sulatus on p쌹쌹ll쌹.

僅 Se sammuu noin 20 minuutin kuluttua 
tai kun ajoneuvo on OFF (POIS 
P쉁쉁LT쉁) -asennossa.

L쉁MMITYS-painike

K쌹ytt쎨
僅 Paina l쌹mmityspainiketta. Ilmaisin syt-

tyy, kun l쌹mp쎨toiminto on p쌹쌹ll쌹 
(ON).

僅 Ilmastointilaite ja l쌹mmitin k쌹ytt쌹v쌹t 
energiaa akusta. Jos k쌹yt쌹t ilmastoin-
tilaitetta tai l쌹mmitint쌹 liian pitk쌹쌹n, 
ajomatka ennen latauksen loppumista 
voi lyhenty쌹 virrankulutuksen vuoksi.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 ( ) tai ( )-asentoa j쌹쌹h-

dytyksen aikana, jos s쌹쌹 on eritt쌹in 
kostea. Liiallinen l쌹mp쎨tilaero ulkoil-
man ja tuulilasin v쌹lill쌹 saattaa saada 
tuulilasin ulkopinnan huurtumaan, 
mik쌹 heikent쌹쌹 n쌹kyvyytt쌹. Siin쌹 
tapauksessa aseta tilanvalinta asen-
toon ( ) ja puhaltimen nopeus 
hitaammalle nopeudelle.

僅 Ilmastoinnin jatkuva k쌹ytt쎨 kierr쌹tysti-
lassa pitk쌹n aikaa voi aiheuttaa uni-
suutta matkustajille. T쌹m쌹 voi johtaa 
auton hallinnan menetykseen, mist쌹 
voi seurata onnettomuus.

僅 Ilmastointilaitteen jatkuva k쌹ytt쎨 kier-
r쌹tystilassa ilmastoinnin ollessa pois 
p쌹쌹lt쌹 (OFF) saattaa aiheuttaa kos-
teuden kasvua matkustamossa. T쌹m쌹 
voi johtaa kosteuden tiivistymiseen 
tuulilasiin ja haitata n쌹kyvyytt쌹.

僅 쉁l쌹 nuku autossasi tai pysy pitempi쌹 
aikoja pys쌹k쎨ityn쌹 ikkunat ylh쌹쌹ll쌹 ja 
joko l쌹mmityslaite tai ilmastointi kyt-
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Tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen poisto

kettyn쌹 p쌹쌹lle. Se voi aiheuttaa hiili-
dioksidin m쌹쌹r쌹n lis쌹쌹ntymisen 
autossa, mik쌹 voi johtaa vakaviin 
vammoihin tai kuolemaan.

HUOMIO
Takaikkunan sis쌹pintaan liimattujen joh-
tavien elementtien vaurioitumisen est쌹-
miseksi 쌹l쌹 koskaan k쌹yt쌹 ikkunan 
puhdistamiseen ter쌹vi쌹 esineit쌹 tai 
hioma-aineita sis쌹lt쌹vi쌹 ikkunanpuhdis-
tusaineita.

HUOMAA
僅 Jos yrit쌹t kytke쌹 ilmastoinnin pois 

p쌹쌹lt쌹 kun automaattinen huurteen-
poisto on kytkenyt sen p쌹쌹lle, ilmas-
tointilaite ei kytkeydy pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Automaattisen huurteenpoistoj쌹rjes-
telm쌹n tehokkuuden s쌹ilytt쌹miseksi 
쌹l쌹 valitse kierr쌹tystilaa, kun j쌹rjes-
telm쌹 on toiminnassa.

僅 Kun automaattinen huurteenpoisto-
j쌹rjestelm쌹 toimii, puhaltimen nopeu-
den s쌹쌹t쎨nuppi, l쌹mp쎨tilan 
s쌹쌹t쎨nuppi ja ilmanoton ohjauspai-
nike ovat kaikki pois k쌹yt쎨st쌹.

僅 쉁l쌹 poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin kuljettajan puolen yl쌹reu-
nassa.
J쌹rjestelm쌹n osat voivat vaurioitua, 
eik쌹 autosi takuu kata n쌹it쌹 tilanteita.

僅 Jos akun (12V) lataus on purkautunut 
tai se irrotettu, automaattiset kosteu-
den poistoasetukset nollautuvat. 
S쌹쌹d쌹 asetuksia k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 auto-
maattisen kosteudenpoistovalinnan 
p쌹쌹lle tai pois. Katso tarkat tiedot 
Navigoinnin pikaviiteoppaasta.

Automaattinen, s쌹쌹timet, jotka 
k쌹ytt쌹v쌹t ilmastointilaitteen ase-
tuksia (jos kuuluu varustukseen)
Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys ohjaa ohjaus-
py쎨r쌹n ja istuimen l쌹mp쎨쌹 ymp쌹rist쎨n 
l쌹mp쎨tilan mukaan, kun auto on k쌹yn-
niss쌹.

K쌹ytt쎨
僅 Valitse Asetukset → Ajoneuvo → 

Istuin → L쌹mmitys/ilmastointi → 
Auto. S쌹쌹timet, jotka k쌹ytt쌹v쌹t 
ilmastointilaitteen asetuksia → 
Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys/Istuimen 
l쌹mmitin/ilmastointi tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹.

僅 L쌹mmitetyn ohjauspy쎨r쌹n ja istuimen 
l쌹mmityksen/tuuletuksen oletusa-
sento on pois p쌹쌹lt쌹 OFF-asennossa 
aina, kun EV-painike on painettu ON-
asentoon. Kuitenkin jos Auto. joka 
k쌹ytt쌹쌹 ilmastoinnin ja istuimen l쌹m-
mityksen/tuuletuksen ohjausasetus-
ten toimintoa on p쌹쌹ll쌹, ohjauspy쎨r쌹n 
l쌹mmitys kytkeytyy p쌹쌹lle ja pois 
ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilasta riippuen.

HUOMAA
Katso tarkat tiedot Navigoinnin pikaviite-
oppaasta.

쉁lyk쌹s tuuletus (jos kuuluu 
varustukseen)
쉁lyk쌹s tuuletusj쌹rjestelm쌹 yll쌹pit쌹쌹 miel-
lytt쌹v쌹n/raikkaan ilman olosuhteita mat-
kustamossa havaitsemalla/s쌹쌹telem쌹ll쌹 
l쌹mp쎨tilaa ja kosteutta automaattisesti, 
kun ajat ajoneuvoa ilmastointilaitteen 
ollessa OFF-asennossa. Kun 쌹lyk쌹s tuu-
letusj쌹rjestelm쌹 alkaa toimia, viesti siit쌹 
tulee n쌹kyviin noin 5 sekunnin ajaksi.
쉁lyk쌹s tuuletusj쌹rjestelm쌹 pys쌹htyy, 
kun:
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僅 OFF-painike valitaan.
僅 Mik쌹 tahansa ilmastoinnin ohjauksen 

painikkeista on valittu k쌹ytt쎨쎨n.

HUOMAA
쉁lyk쌹s tuuletusj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi, 
kun autolla ajetaan hitaalla nopeudella.

S쌹ilytyslokero
Keskikonsolin s쌹ilytys/hansikas-
lokero

K쌹ytt쎨
僅 Avaa keskikonsolin s쌹ilytystila vet쌹-

m쌹ll쌹 kantta yl쎨sp쌹in.
僅 Paina hansikaslokeron painiketta, ja 

se avautuu.
僅 Latauskaapelin kiinnittimelle on 

koukku keskikonsolin yl쌹osan s쌹ily-
tyslokerossa.

VAROITUS
僅 Henkil쎨vahinkojen riskin v쌹hent쌹mi-

seksi 쌹killisen pys쌹hdyksen tai t쎨r-
m쌹yksen tapahtuessa, 쌹l쌹 aseta 
peitt쌹m쌹tt쎨mi쌹 tai korkittomia pulloja, 
laseja, t쎨lkkej쌹 jne. s쌹ilytystelinee-
seen auton liikkuessa.

僅 쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 autossa propaanipulloja tai 
muita syttyvi쌹/r쌹j쌹ht쌹vi쌹 aineita. 
N쌹m쌹 esineet voivat sytty쌹 tuleen ja/
tai r쌹j쌹ht쌹쌹, jos auto altistuu korkeille 
l쌹mp쎨tiloille pitemm쌹n aikaa.

僅 Voit v쌹hent쌹쌹 loukkaantumisriski쌹 
onnettomuudessa tai 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹 pit쌹m쌹ll쌹 hansikaslo-
keron aina kiinni ajon aikana.

OCV041069L_3
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僅 쉁l쌹 laita mit쌹쌹n muita esineit쌹 (esim. 
muovipusseja) roikkumaan latauskaa-
pelin kiinnityskoukkuun. On vaaral-
lista laittaa roikkumaan muita kuin 
tarkoitettuja esineit쌹, sill쌹 ne voivat 
pudota ajon aikana ja haitata jarrupol-
kimen toimintaa.

HUOMIO
僅 Mahdollisen varkauden v쌹ltt쌹miseksi 

쌹l쌹 j쌹t쌹 arvoesineit쌹 s쌹ilytyslokeroihin.
僅 Pid쌹 aina s쌹ilytyslokeroiden kannet 

suljettuina ajon aikana. 쉁l쌹 aseta s쌹i-
lytyslokeroon niin paljon tavaroita, 
ettei sen kantta voi sulkea kunnolla.

僅 쉁l쌹 pid쌹 jalkaasi hansikaslokeron 
p쌹쌹ll쌹 pitki쌹 aikoja.

HUOMAA
Jos k쌹sinoja ei avaudu t쎨rm쌹yksen 
aikana, liu’uta k쌹sinoja kuskin puolelta 
matkustajan puoleiselle istuimelle.

Matkatavarataso

K쌹ytt쎨
僅 Tartu kannen kahvasta ja nosta 

kantta.
僅 Taita takaosan tavarateline eteen.
僅 Nosta tavarateline yl쎨s.

HUOMAA
Matkatavaratason kest쌹m쌹 suurin sal-
littu paino on 60 kg (130 paunaa)

Matkatavaraverkon kiinnike

Tavaratilassa on 4 pidikett쌹.

VAROITUS
V쌹lt쌹 silm쌹vammoja. 쉁l쌹 venyt쌹 matka-
tavaraverkkoa liikaa, Pid쌹 aina kasvot ja 
vartalo poissa tavaraverkon paluureitilt쌹. 
쉁l쌹 k쌹yt쌹, jos hihnoissa on n쌹kyvi쌹 kulu-
misen merkkej쌹 tai vaurioita.

HUOMIO
Jotta autossa olevat tavarat eiv쌹t vauri-
oidu, s쌹rkyvi쌹 tai raskaita esineit쌹 tava-
ratilassa kuljetettaessa on noudatettava 
varovaisuutta.

Tavaratilan suojus
Tavaratilan turvasuojuksen asen-
taminen

1 Tavaratilan turvasuojuksen kahva
2 Tavaratilan turvasuojuksen opas

K쌹ytt쎨
僅 Ty쎨nn쌹 tavaratilan suojusta auton 

takaosaa kohti k쌹densijasta (1).
僅 Ty쎨nn쌹 sokkatappi ohjaimeen (2).

OCV041071L
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Tavaratilan suojuksen poistami-
nen

K쌹ytt쎨
僅 Ty쎨nn쌹 ohjaintappi suuntaan.
僅 Ved쌹 tavaratilan turvasuojus ulos.
僅 Avaa tavarataso ja s쌹ilyt쌹 tavaratilan 

suojusta tasolla.

Tavaratilan suojuksen irrottami-
nen matkatavaratasolta

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 tavaratelineen levy yl쎨s.
僅 Ty쎨nn쌹 ohjaintappi keskelle.
僅 Ty쎨nn쌹 sokkatappia ja ved쌹 tavarati-

lan suojus ulos.
僅 Tavaratilan sivutaso voidaan poistaa 

tavaratilan suojan helpompaa poista-
mista varten.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 aseta esineit쌹 tavaratilan suojuk-

sen p쌹쌹lle. Onnettomuuden sattu-
essa tai jarrutuksessa n쌹m쌹 esineet 
voivat liikkua auton sis쌹ll쌹 ja mahdolli-
sesti aiheuttaa vammoja matkustajille.

僅 쉁l쌹 koskaan anna kenenk쌹쌹n matkus-
taa matkatavaratilassa. Se on tarkoi-
tettu vain tavaroille.

僅 S쌹ilyt쌹 auton tasapaino ja sijoita paino 
mahdollisimman pitk쌹lle eteen.

HUOMAA
僅 Koska tavaratilan suojus voi vaurioi-

tua tai sen muoto muuttua, 쌹l쌹 aseta 
matkatavaroita sen p쌹쌹lle, kun se on 
k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Ved쌹 tavaratilan suojus esiin k쌹yt-
t쌹en kahvaa keskell쌹, jotta sokkatappi 
ei putoa ohjaimesta.

僅 Tavaratilan suojus ei ehk쌹 vet쌹ydy 
automaattisesti sis쌹쌹n, jos sit쌹 ei ole 
vedetty kokonaan ulos. Ved쌹 se koko-
naan ulos ja p쌹쌹st쌹 siit쌹 irti.

僅 Tavaratilan suojus ja takapenkki saat-
tavat vaurioitua, kun takaistuimen sel-
k쌹nojaa kallistetaan.

僅 Huomaa, ett쌹 jos vapautat kahvan 
samalla kun ved쌹t matkatavarasuojan 
kahvaa loppuun saakka, suoja voi 
kierty쌹 nopeasti ja vahingoittua.
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OCV041074L



Auton ominaisuudet

865

Sis쌹tilojen ominaisuuksia

Sis쌹tilojen ominaisuuksia
Taustavalot (jos kuuluu varustuk-
seen)

Taustavalot valaisevat etumatkustajan 
t쎨rm쌹yspaneelia, etuovia ja keskikonso-
lin yl쌹- ja alaosaa.

Mukitelineet

Mukeja tai pieni쌹 juomat쎨lkkej쌹 voidaan 
asettaa mukitelineisiin.

VAROITUS
僅 Kun auto on liikkeell쌹, 쌹l쌹 aseta muki-

telineeseen kannettomia kuppeja, 
jotka sis쌹lt쌹v쌹t kuumaa nestett쌹. Jos 
kuumaa nestett쌹 roiskuu, voit saada 
palovammoja. Palovammojen takia 
kuljettaja voi menett쌹쌹 auton hallin-
nan.

僅 Henkil쎨vahinkojen riskin v쌹hent쌹mi-
seksi 쌹killisen pys쌹hdyksen tai t쎨r-
m쌹yksen tapahtuessa, 쌹l쌹 aseta 
peitt쌹m쌹tt쎨mi쌹 tai korkittomia pulloja, 

laseja, t쎨lkkej쌹 jne. Mukitelineeseen 
ajoneuvon liikkuessa.

僅 Pid쌹 t쎨lkit ja pullot poissa suorasta 
auringonvalosta, 쌹l쌹k쌹 aseta niit쌹 
kuumaan autoon. Se voi r쌹j쌹ht쌹쌹.

HUOMAA
僅 Est쌹 juomien roiskuminen pit쌹m쌹ll쌹 

ne suljettuina ajon aikana. Jos nes-
tett쌹 roiskuu, sit쌹 voi joutua auton 
s쌹hk쎨-/elektroniikkaj쌹rjestelm쌹쌹n ja 
vaurioittaa s쌹hk쎨-/elektroniikkaosia.

僅 Kun puhdistat roiskuneita nesteit쌹, 쌹l쌹 
kuivaa mukitelinett쌹 kuumalla ilmalla. 
Se voi vaurioittaa mukitelinett쌹.

Istuimen l쌹mmitin / ilmanvaihto 
(jos kuuluu varustukseen)

Istuimen l쌹mmitin/tuuletus on k쌹yt쎨ss쌹 
etuistuinten l쌹mmitt쌹mist쌹/j쌹쌹hdytt쌹-
mist쌹 varten.
* Istuimen tuuletus on k쌹yt쎨ss쌹 vain 

etuistuimilla.

K쌹ytt쎨
僅 L쌹mmit쌹 kuljettajan tai etumatkusta-

jan istuinta painamalla yht쌹 vivuista/
kytkimist쌹.

OCV041076K
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僅 Oletusarvoisesti se on OFF-asen-
nossa, kun ajoneuvo on ON-asen-
nossa.

僅 Istuimen l쌹mmitys ohjaa istuimen 
l쌹mp쎨쌹/tuuletusta ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨-
tilan mukaan, kun auto on k쌹ynniss쌹. 
Katso lis쌹tietoja osasta Auto. S쌹쌹ti-
met, jotka k쌹ytt쌹v쌹t ilmastointilait-
teen asetuksia.

僅 Istuimen l쌹mp쎨tila-asetus muuttuu 
seuraavasti:

VAROITUS
Istuimen l쌹mmittimet voivat aiheuttaa 
VAKAVIA PALOVAMMOJA matalissakin 
l쌹mp쎨tiloissa, ja etenkin, jos niit쌹 k쌹yte-
t쌹쌹n pitki쌹 aikoja. Matkustajan on pys-
tytt쌹v쌹 tuntemaan, jos istuin kuumenee 
liikaa, jotta h쌹n voi tarvittaessa sammut-
taa sen.
Istuinl쌹mmittimet kuluttavat eritt쌹in pal-
jon s쌹hk쎨쌹. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 istuinl쌹mmittimi쌹 
auton ollessa sammutettuna, jotta akku 
ei tyhjene.
Henkil쎨iden, jotka eiv쌹t voi havaita l쌹m-
p쎨tilan muutosta tai tuntea kipua iholla, 
on noudatettava 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovai-
suutta, erityisesti seuraavan tyyppisten 
matkustajien:
僅 Vauvat, lapset vanhemmat tai vam-

maiset henkil쎨t, tai kotihoidossa ole-
vat

僅 Herkk쌹ihoiset tai helposti palavat 
henkil쎨t

僅 V쌹syneet henkil쎨t
僅 P쌹ihtyneet henkil쎨t

僅 Henkil쎨t, jotka k쌹ytt쌹v쌹t l쌹쌹kityst쌹, 
joka voi aiheuttaa uneliaisuutta (uni-
l쌹쌹kkeit쌹, nuhal쌹쌹kkeit쌹 jne.)

HUOMIO
僅 Puhdistettaessa istuimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 

orgaanisia liuottimia, kuten tinneri쌹, 
bentseeni쌹, alkoholia ja bensiini쌹. Se 
voi vaurioittaa istuimien pintaa tai 
istuinl쌹mmittimi쌹.

僅 Istuinl쌹mmittimen ylikuumenemisen 
est쌹miseksi 쌹l쌹 aseta istuimille l쌹m-
p쎨쌹 erist쌹vi쌹 tavaroita, kuten vilttej쌹, 
tyynyj쌹 tai istuinpeitteit쌹, kun istuin-
l쌹mmitin on toiminnassa.

僅 쉁l쌹 aseta raskaita tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 
istuimille, joissa on istuinl쌹mmitin. Ne 
voivat aiheuttaa vaurioita istuimen 
l쌹mmityskomponenteille.

僅 쉁l쌹 vaihda istuimien p쌹쌹llyst쌹. Se voi 
vaurioittaa istuinl쌹mmitint쌹 tai tuule-
tusj쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Puhdistettaessa istuimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
orgaanisia liuottimia, kuten tinneri쌹, 
bentseeni쌹, alkoholia ja bensiini쌹. Jos 
toimit n쌹in, se voi vaurioittaa istuimien 
tuuletusta.

HUOMAA
Kun istuinl쌹mmittimen vipu/kytkin on 
ON-asennossa, istuimen l쌹mmitysj쌹rjes-
telm쌹 sammuu tai kytkeytyy p쌹쌹lle auto-
maattisesti istuimen l쌹mp쎨tilan mukaan.

Aurinkoverho

L쌹mp쎨tila Kesto

OFF -

Korkea 30 minuuttia

Keskitasa 60 minuuttia

Matala -

OCV041079L
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K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 alas ja irrota se kannattimesta 

(1).
僅 K쌹쌹nn쌹 se sivulle (2).

- Liu’uta aurinkoverhoa, jos tarpeen 
(3).

- Ved쌹 peilinsuojus (4) alas liu'utta-
malla peilikuvan k쌹ytt쌹miseksi.

- Lipukkeen pidike (5) on k쌹ytett쌹-
viss쌹 tiemaksulipukkeiden s쌹ilytt쌹-
mist쌹 varten.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia 쌹l쌹 est쌹 n쌹k쎨-
kentt쌹쌹si kun k쌹yt쌹t aurinkoverhoa.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 aseta useita lipukkeita lipukkeen-

pitimeen yht쌹 aikaa. T쌹m쌹 voi vahin-
goittaa lipukkeen pidikett쌹.

僅 Pid쌹 kytkin aina pois (off) -asennossa, 
kun meikkipeili쌹 ei k쌹ytet쌹. Jos h쌹ik쌹i-
sysuoja on suljettu ilman, ett쌹 valo on 
sammuneena, se voi purkaa akun tai 
vaurioittaa h쌹ik쌹isysuojaa.

USB-laturi

USB-laturin avulla kuljettajat ja matkus-
tajat voivat ladata digitaalilaitteita, kuten 
쌹lypuhelimia ja taulutietokoneita.

TIETOJA
僅 Quick Charge 2.0 on k쌹ytett쌹viss쌹 

쌹lypuhelimilla tai taulutietokoneilla, 
jotka on varustettu pikalatauskapasi-
teetilla. Sovellettava on seuraava: 
(https://www.qualcomm.com/docu-
ments/quickcharge-device-list) 쉁lypu-
helin tai PC-taulutietokone ilman 
nopeaa latausta latautuu normaalilla 
nopeudella.

僅 Nimellisl쌹ht쎨teho
- Digitaalilaitteet, pikalataus: 9,0 V, 

1,67 A
- Digitaalilaitteet, normaalilataus: 5,0 

V, 2,1 A

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 USB-autolaturia, kun ajoneuvon 

sytytysvirta on kytketty p쌹쌹lle. Muu-
ten auton akku voi tyhjenty쌹.

僅 K쌹yt쌹 ladattavan digitaalilaitteen val-
mistajan virallista USB-kaapelia.

僅 Varmista, ett쌹 mik쌹쌹n vieras esine, 
juomat tai vesi eiv쌹t p쌹쌹se kontaktiin 
auton USB-laturin kanssa. Vesi tai vie-
raat esineet voivat vahingoittaa SB-
laturia.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 laitteita, joiden virrankulutus 
on yli 2.1 A.

僅 쉁l쌹 liit쌹 auton USB-porttiin s쌹hk쎨lait-
teita, jotka aiheuttavat liikaa s쌹hk쎨-
magneettisia h쌹iri쎨it쌹. Jos teet n쌹in, 
voi aiheutua kohinaa tai auton elekt-
roniset laitteet sammuvat, kun audio- 
tai AV-j쌹rjestelm쌹 on p쌹쌹ll쌹.

僅 Jos laturi on kytketty v쌹쌹rin, se voi 
aiheuttaa laitteille vakavia vaurioita. 

OCV041080L
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Huomaa, ett쌹 takuu ei kata virheelli-
sen k쌹yt쎨n aiheuttamia vahinkoja.

Virtal쌹ht쎨

Virtal쌹hd쎨n avulla kuljettajat ja matkus-
tajat voivat ladata digitaalilaitteita, kuten 
쌹lypuhelimia ja taulutietokoneita.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Laitteet saavat k쌹ytt쌹쌹 alle 15 A ajo-

neuvon ollessa ON-asennossa.

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 virtal쌹ht쎨쌹 vain, kun auto on 

k쌹ynniss쌹, ja irrota laitteen liitin k쌹y-
t쎨n j쌹lkeen. Lis쌹varustepistokkeen 
k쌹ytt쌹minen pitk쌹쌹n moottorin 
ollessa sammutettuna voi aiheuttaa 
akun tyhjentymisen.

僅 K쌹yt쌹 vain 12 V s쌹hk쎨laitteita, joiden 
virranotto on alle 15 A.

僅 S쌹쌹d쌹 ilmastointilaite tai l쌹mmityslaite 
pienimm쌹lle toimintatasolle, kun virta-
l쌹ht쎨쌹 k쌹ytet쌹쌹n.

僅 Sulje kansi kun se ei ole k쌹yt쎨ss쌹.
僅 Jotkin elektroniset laitteet voivat 

aiheuttaa s쌹hk쎨isi쌹 h쌹iri쎨it쌹, kun ne 
kytket쌹쌹n auton virtal쌹ht쎨쎨n. N쌹m쌹 
laitteet voivat aiheuttaa liiallisia h쌹iri-
쎨it쌹 쌹쌹neen ja toimintah쌹iri쎨it쌹 muille 

autossa k쌹ytetyille elektronisille j쌹rjes-
telmille tai laitteille.

僅 Ty쎨nn쌹 tulppa niin kauas, kuin se 
menee. Jos hyv쌹쌹 kontaktia ei synny, 
tulppa voi ylikuumentua ja sulake voi 
palaa.

僅 Liitett쌹v쌹ll쌹 akulla varustetut s쌹hk쎨-
laitteet, joissa on k쌹쌹nteisen virran 
suojaus. Virta voi kulkea akusta auton 
elektronisiin/s쌹hk쎨j쌹rjestelmiin ja 
aiheuttaa j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri-
쎨it쌹.

僅 쉁l쌹 aseta sormeasi tai vierasesinett쌹 
(kyn쌹 yms.) virtal쌹ht쎨쎨n tai kosketa 
virtal쌹ht쎨쌹 m쌹r쌹ll쌹 k쌹dell쌹. Voit saada 
s쌹hk쎨iskun.

Langaton 쌹lypuhelimen latausj쌹r-
jestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)

A: Merkkivalo
B: Latausalusta

K쌹ytt쎨
僅 Aseta matkapuhelin langattoman 

latausalustan keskelle.
僅 Merkkivalon v쌹ri muuttuu oranssiksi, 

kun langaton lataus alkaa. Valo muut-
tuu vihre쌹ksi, kun lataus on valmis.

僅 Voit kytke쌹 langattoman lataustoimin-
non p쌹쌹lle tai pois tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹n kautta.

OCV041081L_4
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K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Langaton latausj쌹rjestelm쌹 on suunni-

teltu vain yhdelle 쌹lypuhelimelle, joka 
on varustettu Qi-toiminnolla.

TIETOJA
僅 Jos langaton lataus ei toimi, siirr쌹 쌹ly-

puhelinta latausalustalla varovasti hie-
man eri kohtaan, kunnes merkkivalo 
muuttuu oranssiksi. 쉁lypuhelimesta 
riippuen latauksen merkkivalo ei ehk쌹 
muutu vihre쌹ksi latauksen p쌹쌹ttymi-
sen j쌹lkeen.

僅 Jos langattomassa latausj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨, merkkivalo 
vilkkuu oranssina 10 sekunnin ajan ja 
sammuu sitten. T쌹ss쌹 tapauksessa 
쌹lypuhelin on poistettava latausalus-
talta ja laitettava alustalle uudestaan 
tai tarkista lataustila uudestaan.

VAROITUS
Jos jokin metalliesine, kuten kolikko, on 
langattoman latausj쌹rjestelm쌹n ja 쌹lypu-
helimen v쌹liss쌹, lataus voi keskeyty쌹. 
Metalliesine voi my쎨s kuumeta

HUOMIO
僅 Langaton lataus voi keskeyty쌹, jos 

langattoman latausj쌹rjestelm쌹n sis쌹-
l쌹mp쎨tila nousee poikkeavan suu-
reksi. Kun sis쌹l쌹mp쎨tila on laskenut 
tietylle tasolle, langaton lataus alkaa 
uudelleen.

僅 Jos langattoman latausalustan ja mat-
kapuhelimen v쌹liss쌹 on metalliesine, 
ota 쌹lypuhelin heti pois. Poista metal-
liesine, kun se on t쌹ysin j쌹쌹htynyt.

僅 Jos 쌹lypuhelimessa on paksut lis쌹kan-
net, langaton lataus ei ehk쌹 toimi kun-
nolla.

僅 Langaton lataus loppuu, kun langatto-
man 쌹lyavaimen hakutoimintoa k쌹y-
tet쌹쌹n, jotta radioaaltojen h쌹iri쎨t 
voidaan v쌹ltt쌹쌹.

僅 Langaton lataus loppuu, kun 쌹lyavain 
vied쌹쌹n pois autosta ON-asennossa.

僅 Langaton lataus loppuu, kun jokin ovi 
avataan (koskee 쌹lyavaimilla varustet-
tuja autoja).

僅 Langaton lataus loppuu, kun auto 
sammutetaan.

僅 Langaton lataus loppuu, kun 쌹lypuhe-
lin ei ole t쌹ydellisess쌹 kontaktissa lan-
gattoman latausalustan kanssa.

僅 Jotkut magneettikomponentteja sis쌹l-
t쌹v쌹t esineet, esim. luottokortit, puhe-
linkortit, pankkikirjat ja matkaliput ja 
muut vastaavat saattavat vaurioitua 
langattomassa latauksessa.

僅 Saat parhaan tuloksen asettamalla 
쌹lypuhelimen latausalustan keskelle. 
쉁lypuhelin ei ehk쌹 lataudu, jos se ase-
tetaan latausalustan reunalle. Jos 쌹ly-
puhelin ei lataudu, se voi kuumentua 
liikaa.

僅 Sellaisilla 쌹lypuhelimilla, joilla ei ole 
sis쌹쌹nrakennettua latausj쌹rjestelm쌹쌹, 
on k쌹ytett쌹v쌹 asianmukaista lis쌹va-
rustetta.

僅 Joidenkin valmistajien 쌹lypuhelimet 
voivat n쌹ytt쌹쌹 viestin heikosta vir-
rasta. T쌹m쌹 johtuu 쌹lypuhelimen eri-
tyisominaisuudesta eik쌹 se ole 
ilmauslangattoman latauksen toimin-
tah쌹iri쎨st쌹.

僅 Joidenkin valmistajien 쌹lypuhelinten 
merkkivalo voi olla edelleen oranssi, 
kun 쌹lypuhelin on t쌹ysin ladattu. 
T쌹m쌹 johtuu 쌹lypuhelimen erityisomi-
naisuudesta eik쌹 se ole langattoman 
latauksen toimintah쌹iri쎨.

僅 Kun sellainen 쌹lypuhelin, jossa ei ole 
langatonta lataustoimintoa, tai jokin 
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metalliesine asetetaan latausalustalle, 
saattaa kuulua pieni 쌹쌹ni. T쌹m쌹 pieni 
쌹쌹ni johtuu siit쌹, ett쌹 auto havaitsee 
latauslaitteelle asetetun esineen 
yhteensopivuuden. Se ei vaikuta 
autoosi tai 쌹lypuhelimeen mill쌹쌹n 
tavalla.

僅 Langaton matkapuhelimen latausj쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 tue tiettyj쌹 matkapu-
helimia, joiden Qi-m쌹쌹rityksen 
yhteensopivuutta ei ole vahvistettu 
( ).

僅 Joissain matkapuhelimissa on itsesuo-
jaustoiminto ja langattoman latauksen 
nopeus saattaa hidastua ja langaton 
lataus voi pys쌹hty쌹.

HUOMAA
Joidenkin 쌹lypuhelinvalmistajien puheli-
milla j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 varoita sinua, 
vaikka puhelin j쌹tet쌹쌹n langattoman 
latauksen yksikk쎨쎨n. T쌹m쌹 johtuu 쌹ly-
puhelimen erityisominaisuudesta eik쌹 se 
ole langattoman latauksen toimintah쌹i-
ri쎨.

Vaatekoukku
Vaatekoukku on takatartuntakahvan 
vieress쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 ripusta vaatteiden lis쌹ksi mit쌹쌹n 
muita esineit쌹, kuten ripustimia tai kovia 
esineit쌹. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n laita raskaita, 
ter쌹vi쌹 tai rikkoutuvia esineit쌹 vaattei-
den taskuihin. Onnettomuustapauk-
sessa tai turvaverho t쌹yttyess쌹 se voi 
aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.

HUOMIO
쉁l쌹 ripusta vaatekoukkuun raskaita 
vaatteita, sill쌹 ne voivat vahingoittaa 
koukkua.

Lattiamattojen ankkurit

Varmista, ett쌹 lattiamatto kiinnittyy ank-
kureihin, jottei se liukuisi eteenp쌹in.

VAROITUS
쉁l쌹 asenna mit쌹쌹n sellaista j쌹lkimarkki-
noilta ostettua mattomattoa, jota ei voi 
kiinnitt쌹쌹 tiukasti auton mattoankkurei-
hin. Kiinnitt쌹m쌹tt쎨m쌹t matot voivat hai-
tat poljinten k쌹ytt쎨쌹.

OCV041082L
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Tietoviihdej쌹rjestelm쌹
Tietoviihde/ilmasto -vaihto-ohjai-
men k쌹ytt쎨

Paina vaihto-ohjaimen painiketta vaih-
dellaksesi tietoviihteen ja ilmastoinnin 
ohjauspaneelien v쌹lill쌹.
Paina ja pid쌹 painiketta asettaaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.

Paneelien v쌹lill쌹 vaihteleminen
Tietoviihteen ohjauspaneeli

Ilmastoinnin ohjauspaneeli

Paina painiketta vaihto-ohjaimesta 
haluamasi ohjauspaneelin valitsemi-
seksi.
Valitun ohjauspaneelin kuvake syttyy ja 
ohjauspaneeli vaihtuu.
僅 Nuppin쌹ytt쎨 syttyy valitun ohjauspa-

neelitilan mukaan.

僅 Kun ajoneuvo on ACC-asennossa, 
vain tietoviihdej쌹rjestelm쌹 on aktiivi-
nen.

Vakiotilan asettaminen

Paina ja pid쌹 painiketta asettaaksesi 
ohjauspaneelin oletustilan.
僅 Asettamisen j쌹lkeen ohjauspaneeli 

palaa oletustilaan tietyn ajan kuluttua, 
vaikka ohjauspaneeli on kytketty eri 
tilaan.

僅 Jos tilaksi on asetettu “OFF”, ohjaus-
paneeli n쌹ytt쌹쌹 viimeksi k쌹ytetyn 
tilan.

쉁쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹
Hainev쌹antenni

Kattoantenni l쌹hett쌹쌹 ja vastaanottaa 
langattomia signaaleja, kuten AM/FM, 
DAB, GNSS, LTE, jne.
* Signaalit, joita antenni voi l쌹hett쌹쌹 ja 

vastaanottaa, vaihtelevat auton varus-
tuksen perusteella.

HUOMAA
僅 Jos asennat j쌹lkiasennus-HID-ajova-

lot, auton audio- ja s쌹hk쎨laitteissa voi 
ilmet쌹 toimintah쌹iri쎨it쌹.
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僅 V쌹lt쌹 metallipinnoitteiden, kuten Ni, 
Cd, jne., lis쌹쌹mist쌹 N쌹m쌹 voivat hei-
kent쌹쌹 vastaanotettuja AM- ja FM-
l쌹hetyssignaaleja.

USB-portti

Voit k쌹ytt쌹쌹 USB-porttia liitt쌹쌹ksesi 
USB-laitteen.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelinta ajon aikana. 
Pys쌹hdy turvalliseen paikkaan k쌹ytt쌹쌹k-
sesi matkapuhelinta.

HUOMIO
僅 Riippuen USB-tikun koosta, pituu-

desta ja muodosta USB-laite voi olla 
vahingoittunut tai ep쌹muodostunut. 
Kun muistitikku on juuttunut, kannen 
avaaminen v쌹kisin voi vaurioittaa 
porttia. Jos USB-muistitikku ei mahdu, 
쌹l쌹 ty쎨nn쌹 USB-tikkua porttiin v쌹kisin, 
vaan kokeile toista erilaista USB-tik-
kua.

僅 K쌹ytett쌹ess쌹 tietoliikennej쌹rjestelm쌹쌹, 
kuten matkapuhelinta tai radiolaitetta 
auton sis쌹ll쌹, on asennettava erillinen 
ulkoinen antenni. Kun matkapuhelinta 
tai radiolaitetta k쌹ytet쌹쌹n pelk쌹st쌹쌹n 
sis쌹antennin avulla, se voi h쌹irit쌹 
auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹쌹 ja vaikuttaa 
haitallisesti auton turvalliseen toimin-
taan.

OCV041084L
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Ajaminen autollasi
Ennen ajamista
Tarvittavat ajoneuvotarkastukset
Varmista tarkistavasi seuraavat nesteta-
sot s쌹쌹nn쎨llisesti tarkoin v쌹liajoin:
僅 Jarruneste
僅 Pesulaitteen neste
Lis쌹tietoja on kohdassa "Huolto" sivulla 
8-3.

VAROITUS
Kiinnit쌹 huomiosi tiehen ajaessasi. Kul-
jettajan p쌹쌹vastuu turvallisuudessa ja 
auton m쌹쌹r쌹ysten mukaisessa k쌹y-
t쎨ss쌹. K쌹dess쌹 pidett쌹vien laitteiden, 
muiden laitteiden tai auton j쌹rjestelmien 
k쌹ytt쎨 voi hajottaa kuljettajan huomio-
kyvyn eik쌹 niit쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 ajon aikana.

Ennen ajoneuvoon nousemista
僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat, ulkopei-

lit ja ulkopuolen valot ovat puhtaita.
僅 Tarkista renkaiden kunto.
僅 Tarkista ajoneuvon pohja mahdollis-

ten vuotojen merkkien varalta.
僅 Varmista, ett쌹 reitill쌹, jota aiot peruut-

taa, ei ole esteit쌹.

Ennen auton k쌹ynnist쌹mist쌹
僅 Sulje ja lukitse kaikki ovet.
僅 Aseta istuin siten, ett쌹 hallintalaitteet 

ovat helposti saatavissa.
僅 Kiinnit쌹 turvavy쎨.
僅 S쌹쌹d쌹 sek쌹 sis쌹- ett쌹 ulkopuoliset 

taustapeilit.
僅 Varmista, ett쌹 kaikki valot toimivat.
僅 Tarkista kaikki mittarit.
僅 Tarkista varoitusvalojen toiminta, kun 

ajoneuvo on ON-asennossa.

僅 Vapauta seisontajarru ja varmista, 
ett쌹 jarruvalo on sammunut.

VAROITUS
僅 Tarkista aina ymp쌹r쎨iv쌹 alue autosi 

l쌹hell쌹 ihmisten varalta, erityisesti las-
ten, kun kytket vaihteen D (ajo) tai R 
(peruutus) -asentoon.

僅 Kiinnit쌹 ja varastoi kaikki irtaimet esi-
neet autossa. Kun pys쌹hdyt 쌹killisesti 
tai k쌹쌹nn쌹t ohjauspy쎨r쌹쌹 nopeasti, 
irtonaiset esineet voivat pudota latti-
alle mik쌹 voi h쌹irit쌹 jalkapolkimien toi-
mintaa ja aiheuttaa onnettomuuden.

僅 쉁l쌹 aja, kun olet alkoholin, huumeiden 
tai muiden huumaavien aineiden vai-
kutuksen alaisena. Juominen ja ajami-
nen ovat yhdess쌹 vaarallisia. Pienikin 
m쌹쌹r쌹 alkoholia vaikuttaa refleksei-
hisi, aisteihisi ja arviointikykyysi.
Kun ajat huumeiden tai muiden huu-
maavien aineiden vaikutuksen alai-
sena, se on yht쌹 vaarallista, kuin 
ajaminen humalassa.

僅 K쌹yt쌹 aina sopivia kenki쌹, kun ajat 
autoasi. Sopimattomat keng쌹t (kor-
keat korot, monot, sandaalit) h쌹irit쌹 
kyky쌹si k쌹ytt쌹쌹 jarru- ja kaasupolki-
mia.

Hyv쌹 ajotapa
僅 쉁l쌹 koskaan vaihda asennosta P 

(pys쌹k쎨inti) tai N (vapaa) mihink쌹쌹n 
muuhun asentoon, kun painat kaasu-
poljinta.

僅 쉁l쌹 koskaan vaihda asentoon P (pys쌹-
k쎨inti), kun auto liikkuu.

僅 Pys쌹yt쌹 auto kokonaan ennen kuin 
siirr쌹t vaihdevivun P- (pys쌹k쎨inti) tai 
D (ajo) -asentoon.

僅 쉁l쌹 koskaan vaihda vaihdetta N-asen-
toon ja rullaa vapaasti m쌹ke쌹 alas. Se 
on 쌹쌹rimm쌹isen vaarallista. Varmista 
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aina, ett쌹 auto on R- tai D-asennossa, 
kun se liikkuu.

僅 K쌹yt쌹 aina seisontajarrua. 쉁l쌹 luota P 
(pys쌹k쎨inti) -asentoon auton liikkumi-
sen est쌹miseksi.

僅 Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, 
kun ajat liukkaalla pinnalla. Ole erityi-
sen varovainen kun jarrutat, kiihdyt쌹t 
tai vaihdat vaihdetta. Ajoneuvon 
nopeuden voidessa muuttua 쌹killi-
sesti, jolloin renkaat menett쌹v쌹t pidon 
ja ajoneuvon hallinta menetet쌹쌹n.

VAROITUS
僅 Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, 

mutaan, hiekkaan jne., voit yritt쌹쌹 kei-
nuttaa ajoneuvon vapaaksi liikutta-
malla sit쌹 eteen- ja taaksep쌹in. 쉁l쌹 
yrit쌹 t쌹t쌹 menettely쌹, jos miss쌹쌹n 
auton l쌹hell쌹 on ihmisi쌹 tai esineit쌹. 
Keinutustoimenpiteen aikana, auto 
saattaa liikahtaa yll쌹tt쌹en eteen- tai 
taaksep쌹in, kun se vapautuu. Siit쌹 voi 
seurata henkil쎨- tai omaisuusvahin-
koja l쌹hell쌹 oleville henkil쎨ille tai esi-
neille.

僅 Kun ajat yl쌹- tai alam쌹keen, vaihda 
aina vaihteelle D (ajo), kun ajat eteen-
p쌹in, tai vaihteelle R (peruutus), kun 
ajat taaksep쌹in. Tarkista vaihdevalinta 
mittaristosta ennen ajamista. Ajami-
nen valitun vaihteen vastakkaiseen 
suuntaan voi johtaa vaaralliseen tilan-
teeseen, koska auto voi sammua mik쌹 
vaikuttaa jarrutustehoon.

僅 K쌹yt쌹 AINA turvavy쎨t쌹. T쎨rm쌹yksess쌹 
vy쎨tt쌹m쌹t쎨n matkustaja k쌹rsii toden-
n쌹k쎨isemmin vakavia vammoja tai 
kuolee, kuin v쎨ihin kiinnitetty matkus-
taja.

僅 V쌹lt쌹 suuria nopeuksia kaarteissa tai 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjauspy쎨r쌹n liikkeit쌹, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menet쌹t autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

僅 Hallinnan menetys ilmenee usein, jos 
kaksi tai useampia py쎨ri쌹 putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa palatak-
seen ajoradalle.

僅 Jos autosi ajautuu ulos tielt쌹, 쌹l쌹 tee 
ter쌹vi쌹 ohjausliikkeit쌹. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takai-
sin ajokaistoille.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ilmoitettuja nopeus-
rajoituksia.

Hyv쌹t jarrutusk쌹yt쌹nn쎨t
僅 Varmista ennen ajoa, ett쌹 seisontajar-

rua ei ole kytketty eik쌹 sen merkkivalo 
pala.

僅 Autosi ei pys쌹hdy yht쌹 nopeasti, jos 
jarrut ovat m쌹r쌹t. Paina jarruja 
kevyesti, kunnes jarrujen toiminta 
palaa normaaliksi.

僅 Jos rengas puhkeaa ajon aikana, 
k쌹yt쌹 jarruja varovasti ja pid쌹 auto 
liikkeell쌹 suoraan eteenp쌹in, kun se 
hidastuu. Ved쌹 ajoneuvo hitaasti ja 
turvallisesti pois tielt쌹 ja pys쌹hdy tur-
valliseen paikkaan.

僅 Ole varovainen, kun pys쌹k쎨it m쌹keen. 
Kytke seisontajarru tiukasti ja vaihda 
P-asentoon.

僅 Jos auto on alam쌹keen p쌹in, k쌹쌹nn쌹 
etupy쎨r쌹t tien reunakiveen p쌹in, jotta 
auto ei p쌹쌹se vierim쌹쌹n.
Jos auto on yl쌹m쌹keen p쌹in, k쌹쌹nn쌹 
etupy쎨r쌹t tien reunakivest쌹 poisp쌹in, 
jotta auto ei p쌹쌹se vierim쌹쌹n.



9

6

6

Ajaminen autollasi Auton virta

僅 Py쎨r쌹t on kiilattava, jos reunakive쌹 ei 
ole ja auton vieriminen on estett쌹v쌹 
muilla keinoilla.

僅 Seisontajarru voi j쌹쌹ty쌹 kytketyss쌹 
asennossa tietyiss쌹 olosuhteissa, 
kuten lumessa tai j쌹쌹ss쌹 takajarrujen 
ymp쌹rill쌹 tai l쌹hell쌹 tai jos jarrut ovat 
m쌹r쌹t.
Jos on vaara siit쌹, ett쌹 seisontajarru 
j쌹쌹tyy, k쌹yt쌹 sit쌹 vain v쌹liaikaisesti, 
kun vaihdat vaihteen P-asentoon ja 
kiilaat takapy쎨r쌹t siten, ett쌹 auto ei 
p쌹쌹se rullaamaan. Vapauta sitten sei-
sontajarru.

僅 쉁l쌹 pid쌹 autoa kaltevalla pinnalla pai-
kallaan kaasupolkimen avulla. T쌹m쌹 
voi aiheuttaa alennusvaihteen ylikuu-
menemisen. K쌹yt쌹 aina jarrupoljinta 
tai seisontajarruja.

Auton virta
Auton k쌹ynnist쌹minen
Virtapainike

K쌹ytt쎨
僅 OFF

- Sammuta auto painamalla EV-pai-
niketta P-tilassa.

僅 ACC (Accessory/lis쌹varustevirta)
- Paina EV-painiketta kerran paina-

matta jarrupoljinta.
- Ohjauspy쎨r쌹n lukko on avattu.
- S쌹hk쎨laitteita voidaan k쌹ytt쌹쌹.
- Sammuu automaattisesti noin 1 

tunnin kuluttua akun purkautumi-
sen est쌹miseksi.

僅 ON
- Paina EV-painiketta kahdesti paina-

matta jarrupoljinta.
- Seuraavat varoitusvalot voidaan 

tarkistaa.
僅 START/RUN (k쌹ynnistys/ajo)

- Paina EV-painiketta samalla, kun 
vapautat jarrupolkimen P- tai N-
tilassa.

- K쌹ynnist쌹 ajoneuvo turvallisuus-
syist쌹 P:ss쌹.

EV-painikkeen ristilukitusj쌹rjes-
telm쌹
EV-painike ei mene OFF-asentoon, ellei 
ajoneuvo ole P-asennossa (pys쌹k쎨inti).

OCV051001L
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Varkauden est쌹v쌹ll쌹 ohjauspyl-
v쌹쌹n rattilukolla varustetut autot
Ohjauspy쎨r쌹 on lukittu, kun:
僅 Ajoneuvo on OFF-asennossa
僅 Ovet ovat avoinna

Ajoneuvon k쌹ynnist쌹minen 쌹ly-
avaimella
Ajoneuvo tarkistaa 쌹lyavaimen, kun:
僅 Ajoneuvon ovet ovat avoinna
僅 EV-painiketta painetaan
Jos 쌹lyavain ei ole autossa, merkkivalo 
" " ja viesti ilmestyv쌹t n쌹ytt쎨쎨n mitta-
ristossa.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan paina EV-painiketta 

auton liikkuessa. T쌹m쌹 voi johtaa 
suuntavakavuuden ja jarrujen hallin-
nan menetykseen, mist쌹 voi seurata 
onnettomuus.

僅 Varmista aina ennen kuin poistut kul-
jettajan istuimelta, ett쌹 vaihde on P 
(pys쌹k쎨inti) -asennossa, kytke seison-
tajarru kunnolla ja sammuta ajoneuvo. 
Odottamattomia ja 쌹killisi쌹 auton liik-
keit쌹 saattaa ilmet쌹, jos n쌹it쌹 varotoi-
mia ei noudateta.

僅 쉁l쌹 koskaan kurota EV-painikkeeseen 
tai muihin ohjaimiin ohjauspy쎨r쌹n 
l쌹pi, kun auto on liikkeess쌹. Jos k쌹tesi 
tai k쌹sivartesi on alueella, se voi 
aiheuttaa ajoneuvon hallinnan mene-
tyksen ja johtaa onnettomuuteen ja 
vakavaan henkil쎨vahinkoon tai kuole-
maan.

僅 쉁l쌹 aseta kuljettajan istuimen ymp쌹-
rille irtoesineit쌹, koska ne voivat siirty쌹 
ajaessasi, h쌹irit쌹 kuljettajaa ja johtaa 
onnettomuuteen.

僅 Moottori k쌹ynnistyy vain, kun 쌹lyavain 
on ajoneuvossa. 쉁l쌹 koskaan lasten tai 
autoa tuntemattoman henkil쎨n kos-

kettaa EV-painiketta tai siihen liittyvi쌹 
osia. Jos EV-painiketta, kun avain on 
autossa, ajoneuvo voi k쌹ynnisty쌹 ja/
tai auto voi liikkua tahattomasti.

HUOMIO
僅 Jos auto on liikkeess쌹 ajoneuvon voi 

sammuttaa ja virran laittaa ACC-asen-
toon painamalle EV-painiketta yli 2 
sekuntia tai 3 kertaa per쌹kk쌹in 3 
sekunnin aikana. Jos auto on liik-
keess쌹, k쌹ynnist쌹 auto uudelleen seu-
raavalla tavalla:
- Paina EV-painiketta, kun auton 

nopeus on yli n. 5 km/h (3 mph).
僅 Jos ajoneuvo on sammunut ajon 

aikana, 쌹l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 vaihdetta P-
asentoon (pys쌹k쎨inti). Jos liikenne ja 
tieolosuhteet sallivat, voit asettaa 
vaihdevivun N (vapaa) -asentoon 
auton viel쌹 liikkuessa, ja k쌹쌹nt쌹쌹 EV-
painiketta yritt쌹쌹ksesi k쌹ynnist쌹쌹 ajo-
neuvon uudelleen.

僅 쉁l쌹 paina EV-painiketta pitemp쌹쌹n 
kuin 10 sekuntia, paitsi jos pys쌹ytys-
valon sulake on palanut.

僅 Voit my쎨s k쌹ynnist쌹쌹 ajoneuvon, kun 
vaihde on N (vapaa) -asennossa, 
mutta turvallisuuden takia ajoneuvon 
saa pys쌹k쎨id쌹 vain, kun vaihde on P 
(pys쌹k쎨i) -asennossa.

HUOMAA
僅 Jos j쌹t쌹t EV-painikkeen ACC tai ON-

asentoon pitk쌹ksi aikaa, akku purkau-
tuu.

僅 Jos painat EV-painiketta painamatta 
jarrupoljinta, ajoneuvo ei k쌹ynnisty ja 
EV-painike muuttuu seuraavasti:
- OFF → ACC → ON → OFF tai ACC

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹n lukitus ei avaudu 
oikein, EV-painike ei toimi. Paina EV-
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painiketta k쌹쌹nt쌹ess쌹si ohjauspy쎨r쌹쌹 
oikealle ja vasemmalle j쌹nnityksen 
vapauttamiseksi.

僅 Voit sammuttaa ajoneuvon, vain, kun 
ajoneuvo ei ole liikkeess쌹.

僅 Jos paristo on v쌹hiss쌹 tai 쌹lyavain ei 
toimi oikein, voit k쌹ynnist쌹쌹 auton 
painamalla auton EV-painiketta 쌹ly-
avaimella. Kun painat EV-painiketta 
suoraan 쌹lyavaimella, 쌹lyavaimen 
tulisi koskea painiketta oikeassa kul-
massa.

僅 Kun jarruvalon sulake palaa, et voi 
k쌹ynnist쌹쌹 autoa normaalisti.
Vaihda sulake uuteen. Jos se ei ole 
mahdollista, voit k쌹ynnist쌹쌹 ajoneu-
von painamalla avaimella EV-paini-
ketta 10 sekunnin ajan sen ollessa 
ACC-asennossa. Ajoneuvo voi k쌹yn-
nisty쌹 painamatta kaasupoljinta. 
Oman turvallisuutesi takia paina aina 
jarrupoljinta, ennen kuin k쌹ynnist쌹t 
ajoneuvon.

Alennusvaihde
Vaihteen vaihtaminen

K쌹ytt쎨
僅 K쌹쌹nn쌹 vaihtokiekkoa.
僅 Paina P-painiketta siirty쌹ksesi koh-

taan P (pys쌹k쎨inti).

Vaihteen asento

Mittariston ilmaisin n쌹ytt쌹쌹 vaihteen 
asennon, kun EV-painike on ON-asen-
nossa.

Automaattinen vaihteensiirto P 
(pys쌹k쎨inti) -asentoon

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kuljettajan ovi avataan R (peruutus), 

N (vapaa), D (ajo) -vaihteella auton 
ollessa ON-asennossa.

僅 Auto on OFF-asennossa, kun vaihde 
on R (peruutus), N (vapaa), D (ajo).

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Kun ajoneuvo on ylitt쌹nyt tietyn 

nopeuden

OCV051002L
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Vaihto-lukko-j쌹rjestelm쌹
Vaihtolukko est쌹쌹 vaihtamisen P (pys쌹-
k쎨inti) -asennosta R (peruutus) -asen-
toon, ellei jarrupoljin ole painettuna.

VAROITUS
僅 Tarkista AINA ymp쌹r쎨iv쌹 alue autosi 

l쌹hell쌹 ihmisten varalta, erityisesti las-
ten, kun vaihdat asentoon D (ajo) tai R 
(peruutus).

僅 Varmista aina ennen kuin poistut kul-
jettajan istuimelta, ett쌹 vaihde on P 
(pys쌹k쎨inti) -asennossa ja aseta virta-
painike sitten asentoon OFF. Odotta-
mattomia ja 쌹killisi쌹 auton liikkeit쌹 voi 
ilmet쌹, jos n쌹it쌹 varotoimia ei nouda-
teta.

僅 Vaihtaminen asentoon P (pys쌹k쎨inti) 
auton liikkuessa voi aiheuttaa auton 
hallinnan menett쌹misen.

僅 Kun auto on pys쌹htynyt, niin varmista 
aina, ett쌹 P (pys쌹k쎨inti) -vaihde on 
valittu, kytke seisontajarru ja sam-
muta auto.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 asentoa P (pys쌹k쎨inti) sei-
sontajarrun korvikkeena.

HUOMIO
Pys쌹yt쌹 aina t쌹ysin ennen kuin vaihdat 
pois asennosta R (peruutus) tai siihen. 
Vaihteisto voi vaurioitua, jos vaihdat 
hidastusvaihteelle auton liikkuessa, 
paitsi ”auton keinutuksessa” (ks. "Auton 
keinuttaminen" sivulla 6-185).

HUOMAA
僅 Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat 

vaihdetta.
僅 Et voi siirt쌹쌹 vaihdetta, kun latauskaa-

peli on kytketty.
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LCD-n쌹yt쎨n viestit

Viesti Sis쌹lt쎨

A: Vaihtaminen ei mahdollista. V쌹henn쌹 nopeutta, vaihda sit-
ten
僅 Ajat liian kovaa eik쌹 vaihtaminen ole mahdollista.
僅 Kun vaihdetta siirret쌹쌹n auton ollessa hy쎨tytilassa.

A: Vaihda vaihdetta painamalla jarrua
僅 Kun jarrupoljinta ei paineta vaihdetta vaihdettaessa.

A: Valitse asento P vasta auton pys쌹hdytty쌹
僅 Kun vaihde siirret쌹쌹n asentoon P (pys쌹k쎨inti) auton liikku-

essa.

A: Vaihde jo kytketty
僅 Kun valittua vaihdepainiketta painetaan uudelleen.

A: P-asennon toimintah쌹iri쎨. Kytke pys쌹k쎨idess쌹si seisonta-
jarru
僅 Kun P-asennon (Park) kytkenn쌹ss쌹 on ongelma.

OCV051105L
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A: Tarkista painike P
僅 Kun P-painikkeessa on ongelma.

A: Tarkasta vaihteenvalitsin
僅 Kun vaihtokiekossa on ongelmia.

A: Vaihteenvalitsin on juuttunut
僅 Kun vaihdekiekko on jatkuvasti jumissa tai vaihtokiekossa on 

ongelmia.

A: Vaihtopainiketta pidet쌹쌹n pohjassa
僅 Kun vaihtopainike on juuttunut kiinni.

Viesti Sis쌹lt쎨

OCV051110L
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Latausjarruj쌹rjestelm쌹
Latausjarruj쌹rjestelm쌹n avulla voit 
ladata akun, kun pys쌹yt쌹t ajoneuvon jar-
ruilla.

Latausjarrutuksen s쌹쌹t쌹minen 
viiksivaihtajalla

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 viiksivaihtimen vasenta puolta 

( ) lis쌹t쌹ksesi jarrutusta ja hidastu-
vuutta.

僅 V쌹henn쌹 latausjarrutusta ja hidastu-
vuutta vet쌹m쌹ll쌹 vivun oikeaa puolta 
( ).

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Viiksivaihtimen vasenta puolta ( ) 

ja oikeaa puolta ( ) vedet쌹쌹n 
samanaikaisesti.

僅 Voit hidastaa ajoneuvoa vapautta-
malla jarrupolkimen.

僅 Vakionopeuss쌹쌹din tai 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ovat toiminnassa.

僅 Latausjarrutusj쌹rjestelm쌹 aktivoidaan 
100 % varauksella.

僅 Auto on LUMI-tilassa.
僅 Per쌹vaunu on kytketty.

Latausjarrutusj쌹rjestelm쌹 DRIVE 
MODE -tilan mukaan
僅 Latausjarrutuksen tason ja s쌹쌹dett쌹-

v쌹n alueen alkuasetus vaihtelee vali-
tun ajotilan mukaan.

僅 Asetus palaa arvoon 1, kun auto k쌹yn-
nistet쌹쌹n uudelleen arvosta 0.

僅 Lis쌹tietoja on kohdassa "Integroitu 
ajotilan ohjausj쌹rjestelm쌹" sivulla 6-31.

Yhden polkimen ajo
Kuljettaja voi pys쌹ytt쌹쌹 auton vet쌹m쌹ll쌹 
ja pitelem쌹ll쌹 vasenta viiksivaihdinta.

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 ja pitele vasenta ( ) viiksivaih-

dinta ajaessasi vapaalla.
僅 Kun ajoneuvon nopeus on yli 3 km/h 

(1 mph), latausjarrutuksen taso palaa 
aiemmin asetetulle tasolle, kun viiksi-
vaihdin vapautetaan.

僅 Kun auton nopeus on alle 3 km/h (1 
mph), toiminto pit쌹쌹 hallintaa yll쌹 
auton pys쌹ytt쌹miseksi, vaikka viiksi-
vaihdin vapautetaan.

僅 Kun yhden polkimen ajotoiminto on 
k쌹yt쎨ss쌹, kuljettaja voi ohjata auton 
pys쌹htymisasemaa kaasupolkimella.

OCV051004L_2
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Ajotila Alkuasetus

LUMI 0–1
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K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kuljettajan ovi on suljettu.
僅 EPB aktivoidaan automaattisesti, kun:

- Kuljettajan ovi on avattu.
- Turvavy쎨t쌹 ei ole kiinnitetty
- Konepelti on avattu.
- Takaluukku on auki.
- Auto pys쌹htyy yli noin 5 minuutiksi
- Muiden j쌹rjestelmien pyynn쎨st쌹.

i-Pedal
i-Pedalia ohjataan kiihdytyspolkimella. 
Se tarjoaa ajoneuvon nopeuden hallin-
nan ilman manuaalista viiksivaihtimen 
ohjausta.

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 vasen ( ) viiksivaihdin tason 3 

latausjarrutukseen.
僅 Ved쌹 vasenta viiksivaihdinta viel쌹 ker-

ran, kun latausjarrutuksen taso on 3 
saavutetaan.

僅 Tarkista i-Pedal-osoitinsymboli i-
PEDAL mittaristosta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 luota vain yhteen polkimella aja-

miseen pys쌹ytt쌹m쌹쌹n ajoneuvo. 
Auton pys쌹ytt쌹minen ei aina onnistu 
autosta ja tieolosuhteista riippuen. 
Kiinnit쌹 huomiota edess쌹 oleviin 
tieolosuhteisiin ja k쌹yt쌹 jarrua tarpeen 
mukaan.

僅 V쌹lt쌹 latausjarrutustason nostamista 
쌹killisesti liukkaalla tiell쌹 (kuten lumi 
tai j쌹inen s쌹쌹), koska se voi johtaa 
renkaiden liukumiseen ja ajoneuvon 
liukumiseen. Se voi olla vaarallista, 
sill쌹 auton jarruteho laskee.

HUOMIO
Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n tai pys쌹k쎨id쌹쌹n i-
Pedal-toiminnolla jyrkk쌹쌹n rinteeseen, 
muista painaa jarrupoljinta.
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쉁lyk쌹s latausenergian talteen-
ottoj쌹rjestelm쌹
쉁lyk쌹s jarrutusenergian talteenottoj쌹r-
jestelm쌹 ohjaa latausjarrutusta auto-
maattisesti tien kaltevuuden ja ajo-
olosuhteiden mukaan.
J쌹rjestelm쌹 minimoi jarru- ja kaasupolki-
men tarpeettoman k쌹yt쎨n ja se paran-
taa s쌹hk쎨energiatehokkuutta ja avustaa 
kuljettajaa.

K쌹ytt쌹쌹 쌹lyk쌹st쌹 latausenergian 
talteenottoj쌹rjestelm쌹쌹

K쌹ytt쎨
僅 Valitse Asetukset → ECO-ajoneuvo 

→ 쉁lyk쌹s talteenottoj쌹rjestelm쌹 → 
Nopeampi hidastaminen/Normaali 
hidastaminen/Hidas hidastaminen 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹.

僅 Ved쌹 ja pid쌹 viiksivaihtimen oikeaa 
puolta ( ) yli 1 sekunnin ajan.

僅 AUTO-symboli n쌹kyy mittaristossa.
僅 Latausjarrutustasoa voi s쌹쌹t쌹쌹 kuljet-

tajan hidastustyylin sopivaksi.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Auton nopeus on yli noin 10 km/h (6 

mph)
僅 Tien kaltevuuden muutokset
僅 Et쌹isyys edell쌹 ajavaan autoon kasvaa 

tai lyhenee
僅 Edell쌹 ajavan auton nopeus kasvaa tai 

v쌹henee

Havaitsemisanturi
Etututka

Varmista aina, ett쌹 tutka-anturi ja suojus 
ovat puhtaat ja vapaat liasta, lumesta ja 
roskista.
Lika, lumi tai vierasesineet anturissa voi-
vat vaikuttaa sen toimintakykyyn haital-
lisesti. T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjestelm쌹n 
toiminta voi katketa v쌹liaikaisesti ja sen 
toiminta ei ehk쌹 ole normaalia.

쉁lyk쌹s regenerointij쌹rjestelm쌹 
peruutetaan v쌹liaikaisesti

K쌹ytt쎨
僅 Auto vaihdetaan N- (vapaa), R- 

(peruutus) tai asentoon P (pys쌹k쎨inti).
僅 Vakionopeuss쌹쌹din tai 쌹lyk쌹s 

vakionopeuss쌹쌹din ovat toiminnassa.
僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 

tai ABS on k쌹yt쎨ss쌹.

쉁lykk쌹쌹n latausenergian talteen-
ottoj쌹rjestelm쌹n tason asettami-
nen

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 viiksivaihdinta 쌹lykk쌹쌹n latause-

nergian talteenottoj쌹rjestelm쌹n 
ollessa p쌹쌹ll쌹. 쉁lykk쌹쌹n latausener-
gian talteenottoj쌹rjestelm쌹n taso toi-
mii asetetun tason yl쌹puolella.

OCV041134L
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Jatkaa latausenergian talteenot-
toj쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 ja pid쌹 uudelleen oikeaa viiksi-

vaihdinta yli 1 sekunnin ajan.

쉁lykk쌹쌹n latausenergian talteen-
ottoj쌹rjestelm쌹n sammuttaminen

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 ja pid쌹 viiksivaihtimen oikeaa 

viiksivaihdinta yli 1 sekunnin ajan.

쉁lykk쌹쌹n latausenergian talteen-
ottoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n latausenergian talteen-
ottoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

A: Tarkasta 쌹lyk쌹s talteenottoj쌹rjes-
telm쌹
Viesti tulee n쌹kyviin, kun j쌹rjestelm쌹 ei 
toimi normaalisti. J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 
peruuntuu, mittariston AUTO-sana 
h쌹vi쌹쌹 ja sen tilalle tulee talteenottoj쌹r-
jestelm쌹n taso. Tarkista, onko etututkan 
edess쌹 jotakin asiaankuulumatonta. 
Poista kaikki lika, lumi tai vierasaine, joka 
voi haitata tutkan antureita. Jos j쌹rjes-
telm쌹 ei viel쌹k쌹쌹n toimi normaalisti, vie 
ajoneuvo tarkastettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

쉁lykk쌹쌹n regenerointij쌹rjestel-
m쌹n rajoitukset

Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Ajettaessa kaarteessa 쌹lyk쌹s vakionope-
uss쌹쌹din ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoa 
kaistallasi, ja palautusjarrutuksen taso 
laskee automaattisesti, ja tunnet auton 
nopeuden kiihtyv쌹n.
My쎨s jos j쌹rjestelm쌹 havaitsee 쌹kki쌹 ajo-
neuvon edess쌹, palauttavan jarrutuksen 
taso nousee automaattisesti ja tunnet 
auton nopeuden hidastuvan.
Kuljettajan on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jar-
rutusmatka ja tarvittaessa painettava 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi, jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

쉁lyk쌹s regenerointij쌹rjestelm쌹 voi tun-
nistaa ajoneuvon viereisell쌹 kaistalla aja-
essaan kaartuvalla tiell쌹. T쌹ss쌹 
tapauksessa j쌹rjestelm쌹 nostaa jarrutus-
tasoa ja hidastaa ajoneuvoa.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin. Hidasta ajono-
peutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta turvallisen et쌹isyyden pit쌹-
miseksi. Voit my쎨s tarvittaessa painaa 
kaasupoljinta est쌹쌹ksesi j쌹rjestelm쌹쌹 

OCV051114L
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hidastamasta tarpeettomasti ajoneu-
voasi.
Tarkista aina ajoneuvoa ymp쌹r쎨iv쌹t lii-
kenneolosuhteet.

Rinteess쌹 olevalla tiell쌹 ajaminen

Ajettaessa yl쌹m쌹keen tai alam쌹keen 쌹ly-
k쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoa kaistallasi, ja palautusjarru-
tuksen taso laskee automaattisesti, ja 
tunnet auton nopeuden kiihtyv쌹n.
My쎨s jos j쌹rjestelm쌹 havaitsee 쌹kki쌹 ajo-
neuvon edess쌹, palauttavan jarrutuksen 
taso nousee automaattisesti ja tunnet 
auton nopeuden hidastuvan.
Kuljettajan on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jar-
rutusmatka ja tarvittaessa painettava 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi, jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

Kaistan vaihtaminen

Kun auto vaihtaa kaistaa edess쌹si, 쌹ly-
k쌹s latausenergian talteenottoj쌹rjes-
telm쌹 ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti havaitse 
ajoneuvoa, erityisesti jos ajoneuvo vaih-
taa kaistaa 쌹killisesti. T쌹ss쌹 tapauksessa 
sinun on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarrutus-
matka ja tarvittaessa painettava jarru-

poljinta ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi, 
jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

Ajoneuvon tunnistaminen

Anturi ei pysty tunnistamaan joitakin 
ajoneuvoja kaistallasi:
僅 Kapeat ajoneuvot, kuten moottoripy쎨-

r쌹t ja polkupy쎨r쌹t
僅 Toisessa reunassa olevat ajoneuvot
僅 Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 쌹killi-

sesti hidastavat ajoneuvot
僅 Pys쌹htyneet ajoneuvot (kun pys쌹hty-

nyt ajoneuvo ajaa pois, j쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 havaitse sit쌹.)

僅 Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 
kuten kuormaamattomat per쌹vaunut

Anturi ei tunnista edess쌹 olevaa ajoneu-
voa oikein, jos tapahtuu joku seuraa-
vista:
僅 Kun auto osoittaa yl쎨sp쌹in tavaratilan 

ylikuormituksen vuoksi
僅 Kun ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
僅 Kun ajetaan kaistan toisessa reunassa
僅 Kun ajetaan kapeilla kaistoilla tai kaar-

teissa
K쌹yt쌹 tarvittaessa jarrua ja kaasua.

VAROITUS
僅 Kun auton nopeus on alle 10 km/h (6 

mph), 쌹lykk쌹쌹n talteenottoj쌹rjestel-
m쌹n k쌹ytt쎨 peruutetaan. Kuljettajan 
on s쌹쌹dett쌹v쌹 auton nopeutta paina-
malla kaasupoljinta tai jarrupoljinta 
tien ja ajo-olosuhteiden mukaisesti.

OCV051008L
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僅 쉁lyk쌹s talteenottoj쌹rjestelm쌹 luottaa 
auton etun쌹kym쌹kameraan. Vieras 
aines etun쌹kym쌹kameralla voi aiheut-
taa 쌹lykk쌹쌹n talteenottoj쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨n. Pid쌹 etukameran 
kuva aina vapaana.

僅 쉁lyk쌹s latausenergian talteenottoj쌹r-
jestelm쌹 ei toimi, kun etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan (FCA) merkkivalo 
palaa mittaristossa. Kuljettajan on 
s쌹쌹dett쌹v쌹 auton nopeutta paina-
malla kaasupoljinta tai jarrupoljinta 
tien ja ajo-olosuhteiden mukaisesti.

僅 쉁lyk쌹s energian talteenottoj쌹rjes-
telm쌹 ohjaa automaattisesti latausjar-
rutuksen tasoa ajettaessa vapaalla. Se 
on ajomukavuutta lis쌹쌹v쌹 t쌹ydent쌹v쌹 
j쌹rjestelm쌹. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n 
t쌹h쌹n j쌹rjestelm쌹쌹n ajoneuvon 
pys쌹ytt쌹miseksi. J쌹rjestelm쌹 ei pysty 
pys쌹ytt쌹m쌹쌹n autoa kokonaan tai 
v쌹ltt쌹m쌹쌹n kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹 kai-
kissa tilanteissa. Jarrujen kontrolli voi 
olla riitt쌹m쌹t쎨nt쌹 riippuen edess쌹 aja-
van ajoneuvon nopeudesta ja kun 
edess쌹 ajava ajoneuvo pys쌹htyy 
쌹kki쌹, siirtyy 쌹kki쌹 eteesi ja tiell쌹 on 
jyrkk쌹 mutka. Ennakoi aina varovai-
sesti est쌹쌹ksesi odottamattomat ja 
쌹killiset tapahtumat.

僅 Kun 쌹lyk쌹s energian talteenottoj쌹rjes-
telm쌹 on katkaistu automaattisesti, 
kuljettajan on s쌹쌹dett쌹v쌹 auton nope-
utta painamalla kaasupoljinta tai jar-
rupoljinta ajo-olosuhteiden 
mukaisesti.

僅 Noudata seuraavia varotoimia k쌹yt-
t쌹ess쌹si 쌹lyk쌹st쌹 latausenergian tal-
teenottoj쌹rjestelm쌹쌹:
- Jos h쌹t쌹jarrutus on tarpeen, sinun 

on k쌹ytett쌹v쌹 jarrua.
- S쌹ilyt쌹 turvallinen et쌹isyys tieolo-

suhteiden ja auton nopeuden 

mukaisesti. Jos ajoneuvojen v쌹linen 
et쌹isyys on liian lyhyt nopean ajon 
aikana, seurauksena voi olla vakava 
t쎨rm쌹ys.

- S쌹ilyt쌹 aina riitt쌹v쌹 jarrutusmatka ja 
hidasta ajoneuvoasi tarvittaessa 
jarruilla.

- 쉁lyk쌹s talteenottoj쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu havaitsemaan ja seu-
raamaan tiell쌹 edess쌹 olevaa ajo-
neuvoa tutkasignaalien avulla. Sit쌹 
ei ole suunniteltu havaitsemaan 
vastaantulevia ajoneuvoja, jalankul-
kijoita, polkupy쎨ri쌹, moottoripy쎨ri쌹 
tai pienempi쌹 py쎨r쌹llisi쌹 kohteita, 
kuten matkalaukkuja, ostosk쌹rryj쌹 
tai lastenrattaita.

- Ajoneuvot, jotka usein liikkuvat 
edess쌹si ja vaihtavat kaistaa, voivat 
aiheuttaa j쌹rjestelm쌹n reaktion vii-
v쌹stymisen tai j쌹rjestelm쌹n voi rea-
goida viereisell쌹 kaistalla olevaan 
ajoneuvoon. Aja aina varovaisesti 
est쌹쌹ksesi odottamattomat ja 쌹killi-
set tapahtumat.

- 쉁lyk쌹s latausenergian talteenotto-
j쌹rjestelm쌹j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 tun-
nista monimutkaisia ajotilanteita, 
joten kiinnit쌹 aina huomiota ajo-
olosuhteisiin ja hallitse autosi nope-
utta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 tai 

vierasesineit쌹, kuten puskuritarraa tai 
puskuriohjainta, l쌹helle tutkan anturia. 
N쌹in tekeminen voi vaikuttaa haitalli-
sesti tutkan havaitsemiskykyyn.

僅 Pid쌹 tutka-anturi ja objektiivi suojus 
aina puhtaana ja vapaana liasta ja 
roskista.

僅 K쌹yt쌹 vain pehme쌹쌹 liinaa auton 
pesemiseen. 쉁l쌹 suihkuta paineistet-
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tua vett쌹 suoraan anturiin tai anturin 
suojukseen.

僅 Varo, ettet kohdista tarpeetonta voi-
maa tutka-anturiin tai anturin kan-
teen. Jos anturi siirret쌹쌹n oikeasta 
kohdistuksesta pois voimaa k쌹ytt쌹en, 
쌹lyk쌹s latausenergian talteenottoj쌹r-
jestelm쌹j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein. Siin쌹 tapauksessa varoitusvies-
ti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹. Vie ajoneuvo tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Jos etupuskuri vaurioituu tutkan antu-
rin l쌹helt쌹, 쌹lyk쌹s latausenergian tal-
teenottoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein. Vie ajoneuvo tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 K쌹yt쌹 vain alkuper쌹isi쌹 Kia-osia vauri-
oituneiden anturien tai anturien suo-
justen korjaamiseen tai vaihtamiseen. 
쉁l쌹 maalaa anturin suojusta.

HUOMAA
쉁lyk쌹s energian talteenottoj쌹rjestelm쌹 ei 
ehk쌹 tilap쌹isesti ole toiminnassa seuraa-
vista syist쌹 johtuen:
僅 S쌹hk쎨iset h쌹iri쎨t
僅 Jousituksen muutokset
僅 Erot renkaiden kulumisessa tai pai-

neissa
僅 Erityyppisten renkaiden asennus

Jarruj쌹rjestelm쌹
Jarrujen vikaantumisen tapahtu-
essa

K쌹ytt쎨
僅 Tee h쌹t쌹pys쌹ytys seisontajarrulla.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Jarrun toiminto on ep쌹onnistunut

Tehoavusteiset jarrut

K쌹ytt쎨
僅 K쌹yt쌹 suurempaa voimaa jarrupolki-

mella.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Ajoneuvo on jumissa

Jarrutus kaasulla

K쌹ytt쎨
僅 K쌹yt쌹 jarruja vakaasti ja voimakkaasti.
僅 Pys쌹yt쌹 ajoneuvo turvallisesti.
僅 Vaihda P-asentoon. Sammuta ajo-

neuvo ja kytke seisontajarru.
僅 Tarkasta, ett쌹 mik쌹쌹n ei haittaa 

kaasupoljinta.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kaasupoljin on juuttunut

Jarrulevyjen kulumisen ilmaisin
Etu- tai takajarrut kilisev쌹t, kun jarrupa-
lat ovat kuluneet. Vaihda etu- ja takajar-
rupalat aina pareina.

Jarrulevyn puhdistus
Jos jarrulevyiss쌹 on pintaruostetta tai 
kuuluu vinkunaa, valitse talteenottoj쌹r-
jestelm쌹n taso 0.
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Latausjarrutusj쌹rjestelm쌹 poistetaan tila-
p쌹isesti k쌹yt쎨st쌹 jarrulevyjen puhdista-
miseksi.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 seisontajarrua auton ollessa 

liikkeess쌹 paitsi h쌹t쌹tilanteessa. Jos 
k쌹yt쌹t seisontajarrua auton ollessa 
liikkeess쌹 normaalilla nopeudella, voit 
menett쌹쌹 auton hallinnan 쌹kki쌹. Jos 
joudut k쌹ytt쌹m쌹쌹n seisontajarrua 
pys쌹ytt쌹쌹ksesi ajoneuvon, ole hyvin 
varovainen jarrun k쌹yt쎨n yhteydess쌹.

僅 V쌹lt쌹 jarrujen k쌹ytt쎨쌹 pitk쌹ss쌹 tai jyr-
k쌹ss쌹 alam쌹ess쌹. Jarrujen k쌹ytt쌹mi-
nen jatkuvasti aiheuttaa jarrujen 
ylikuumentumista ja voi aiheuttaa tila-
p쌹isen jarrutusvoiman menetyksen.

僅 Huomioi korkeatajuiset kulumisen 
aiheuttamat 쌹쌹net jarruista. Jos j쌹t쌹 
t쌹m쌹n 쌹쌹nimerkin huomiotta, mene-
t쌹t lopulta jarrutustehon, mik쌹 voi joh-
taa vakavaan onnettomuuteen.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 pid쌹 ajaessasi jalkaa jarrupolki-

mella. Se nostaa jarrul쌹mp쎨tilan 
ep쌹normaalin korkealle, mik쌹 kuluttaa 
liikaa jarrupinnoitusta ja levy쌹.

僅 쉁l쌹 jatka ajoa kuluneilla jarrupaloilla. 
Jos ajat edelleen kuluneilla jarrupa-
loilla, jarruj쌹rjestelm쌹 voi k쌹rsi쌹 ja 
seurauksena voi olla kalliita korjauk-
sia.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 jatka jarrupolkimen painamista, 

jos VALMIS-merkkivalo ei pala. Akku 
voi olla purkautunut.

僅 Jarrutuksen aikana syntyv쌹 melu ja 
t쌹rin쌹 on normaalia.

僅 Normaalissa k쌹yt쎨ss쌹 s쌹hk쎨isen jar-
rupumpun 쌹쌹nt쌹 ja moottorin t쌹rin쌹쌹 
voi tilap쌹isesti ilmet쌹 seuraavissa 
tapauksissa.
- Kun poljinta painetaan 쌹killisesti.
- Kun poljinta painetaan toistuvasti 

lyhyill쌹 aikav쌹leill쌹.
- Kun ABS-toiminto aktivoituu jarru-

tuksen aikana.
僅 Jos et havaitse mit쌹쌹n ja vika toistuu, 

hinauta auto tarkastettavaksi ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Vanteille kertyy jarrup쎨ly쌹 my쎨s nor-
maaliajo-olosuhteissa. Jonkin verran 
p쎨ly쌹 syntyy v쌹ist쌹m쌹tt쌹 jarrujen 
kuluessa, mik쌹 lis쌹쌹 jarrujen aiheutta-
maa melua.

僅 Ajamisen hy쎨tysuhde saattaa heiken-
ty쌹 latausjarrutusj쌹rjestelm쌹n deakti-
voinnin vuoksi.

Seisontajarru
Tarkista, syttyyk쎨 jarruvaroitusvalo ( ), 
kun ajoneuvo on K쉁YNNISTYS- tai 
P쉁쉁LL쉁-asennossa. Varmista ennen 
ajoa, ett쌹 seisontajarru on t쌹ysin vapau-
tettu ja jarrun varoitusvalo ( ) ei pala.

VAROITUS
僅 VAKAVAN VAMMAN ja KUOLEMAN 

vaaran v쌹hent쌹miseksi 쌹l쌹 k쌹yt쌹 sei-
sontajarrua kun auto liikkuu, paitsi 
h쌹t쌹tilanteessa. Se voi vaurioittaa jar-
ruj쌹rjestelm쌹쌹 ja aiheuttaa onnetto-
muuden.

僅 Aina kun poistut autosta tai pys쌹k쎨it 
sen, pys쌹yt쌹 se t쌹ysin ja jatka jarru-
polkimen painamista. Varmista, ett쌹 
vaihde on asetettu asentoon P (pys쌹-
k쎨inti), kytke seisontajarru ja aseta 
EV-painike OFF-asentoon. Jos auton 
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seisontajarrua ei ole kytketty koko-
naan, auto voi liikkua 쌹kki쌹 ja vahin-
goittaa k쌹ytt쌹j쌹쌹 ja muita.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN salli kenenk쌹쌹n sellai-
sen, joka ei tunne autoa, koskea sei-
sontajarruun. Jos seisontajarru 
vapautetaan vahingossa, voi aiheu-
tua vakavia vammoja.

僅 Vapauta seisontajarru vain, kun istut 
autossa jalka kunnolla jarrupolkimella.

僅 쉁l쌹 anna matkustajan koskaan koskea 
seisontajarrua. Jos seisontajarru 
vapautetaan vahingossa, voi aiheu-
tua vakavia vammoja.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 paina kaasupoljinta, kun seisonta-

jarru on kytkettyn쌹. Jos paina kaasua 
seisontajarrun ollessa kytkettyn쌹, 
kuulet varoitus쌹쌹nen. Seisontajarru 
voi vaurioitua.

僅 Ajaminen seisontajarru kytkettyn쌹 voi 
aiheuttaa jarruj쌹rjestelm쌹n ylikuu-
mentumista ja sen ennenaikaista 
kulumista sek쌹 jarruosien vaurioitu-
mista. Varmista, ett쌹 seisontajarru on 
vapautettu ja seisontajarrun varoitus-
valo ei pala ennen kuin l쌹hdet aja-
maan.

s쌹hk쎨inen seisontajarru EPBsei-
sontajarru
EPB:n manuaalinen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina jarrupoljinta ja ved쌹 EPB-kytkin 

yl쎨s asettaaksesi seisontajarrun 
p쌹쌹lle.

VAROITUS
僅 Jo lapset j쌹tet쌹쌹n yksin autoon, heill쌹 

on vaara aiheuttaa onnettomuus ja 
saada vammoja. Jo lapset j쌹tet쌹쌹n 
yksin autoon, he voivat k쌹ynnist쌹쌹 
auton ja l쌹hte쌹 liikkeelle, esim. seu-
raavalla tavalla:
- Seisontajarrun vapauttaminen.
- Vaihde vaihdetaan P (pys쌹k쎨inti) -

asennosta.
- Auton k쌹ynnist쌹minen. He voivat 

my쎨s k쌹ytt쌹쌹 auton laitteita.
僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lapsia tai el쌹imi쌹 

autoon ilman valvontaa.
僅 Pid쌹 쌹lyavain aina mukanasi ja lukitse 

auto, kun poistut autosta.

HUOMAA
僅 Jos auto ei pysy paikollaan jyrk쌹ss쌹 

m쌹ess쌹 tai hinattaessa per쌹vaunua, 
on toimittava seuraavalla tavalla:
- Kytke EPB-jarru.
- Ved쌹 EPB-kytkint쌹 yl쎨s yli 3 sekun-

tia.
僅 Napsahtava s쌹hk쎨isen seisontajarrun 

쌹쌹ni voi kuulua k쌹ytett쌹ess쌹 tai 
vapautettaessa EPB. N쌹m쌹 ovat nor-
maalia ja tarkoittaa, ett쌹 EPB toimii 
oikein.

EPB: n automaattinen k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Vaihtaminen rinteess쌹 asentoon P
僅 Auto on OFF-asennossa AUTO HOLD 

kytkettyn쌹 p쌹쌹lle
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僅 Kun auto siirtyy jonkin verran asen-
nossa P

僅 Muiden j쌹rjestelmien pyynn쎨st쌹.
僅 Alla olevat ehdot p쌹tev쌹t, kun auto-

maattinen pito on k쌹yt쎨ss쌹:
- Kuljettajan ovi on avattu.
- Konepelti on avattu.
- Takaluukku on auki.
- Auto pys쌹htyy yli noin 10 minuu-

tiksi jyrkk쌹쌹n rinteeseen
- Muiden j쌹rjestelmien pyynn쎨st쌹.

HUOMAA
S쌹hk쎨isell쌹 seisontajarrulla EPB varuste-
tuissa autoissa, joissa AUTOMAATTI-
NEN PITO -toimintoa k쌹ytet쌹쌹n ajon 
aikana, jos S쌹hk쎨auto-painike on OFF-
asennossa, EPB kytkeytyy automaatti-
sesti. Siksi [AUTO HOLD] -toiminto kan-
nattaa kytke쌹 pois p쌹쌹lt쌹 ennen kuin 
EV-painike on OFF-asennossa.

Vapauta EPB manuaalisesti

K쌹ytt쎨
僅 Painetaan jarrupoljinta. Varmista, ett쌹 

vaihde on P-asennossa ja vapauta sei-
sontajarru painamalla EPB-kytkint쌹 
alas.

EPB:n automaattinen vapautus

K쌹ytt쎨
僅 K쌹ynnist쌹 auto.
僅 Kiinnit쌹 kuljettajan turvavy쎨.
僅 Sulje kuljettajan ovi, konepelti tai 

per쌹luukku.
僅 Ajoneuvon k쌹ydess쌹 (ON) paina jarru-

poljinta ja siirr쌹 vaihde asentoon D 
(ajo).

僅 Vapauta kaasupoljin, kun vaihde on 
asennossa R (peruutus) tai D (ajo) tai 
manuaalisessa tilassa.

HUOMIO
쉁l쌹 aja autollasi EPB k쌹yt쎨ss쌹. Se voi 
aiheuttaa liiallista jarrupalojen ja jarrule-
vyjen kulumista.

HUOMAA
僅 L쌹hi-id쌹ss쌹 EPB vapautetaan turva-

vy쎨n kiinnityksest쌹 riippumatta.
僅 쉁l쌹 noudata t쌹t쌹 menettelytapaa aja-

essasi tasamaalla. Auto voi liikkua 
쌹kkin쌹isesti eteenp쌹in:
- Oman turvallisuutesi takia paina 

jarrupoljinta ja vapauta k쌹sijarru 
manuaalisesti EPB-kytkimell쌹, kun 
ajat alam쌹keen tai peruutat autoa.

- Oman turvallisuutesi takia voit kyt-
ke쌹 EPB:n silloinkin, kun ajoneuvo 
on OFF-asennossa, mutta sit쌹 ei voi 
t쌹ll쎨in vapauttaa.

僅 Jos seisontajarrun varoitusvalo palaa 
edelleen, vaikka EPB on vapautettu, 
tarkistuta j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

EPB varoitusilmoitus

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Yritet쌹쌹n ajaa pois painamalla kaasu-

poljinta kun EPB on kytkettyn쌹
僅 Kuljettajan turvavy쎨 ei ole kiinnitetty 

ja auton konepelti, kuljettajan ovi tai 
takaluukku on auki.

僅 Autossa on ongelma
僅 Muunnos AUTO HOLD:sta EPB:ksi ei 

toimi oikein
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僅 EPB:t쌹 k쌹ytet쌹쌹n, kun AUTO HOLD 
on aktivoitu ESC (Electronic Stability 
Control) -signaalin takia

EBP-toimintah쌹iri쎨n merkkivalo

Jos EPB:n toimintah쌹iri쎨n merkkivalo j쌹쌹 
palamaan, syttyy ajon aikana tai ei syty, 
kun ajoneuvo on ON-asennossa, niin 
t쌹m쌹 ilmaisee, ett쌹 EPB:ss쌹 voi olla toi-
mintah쌹iri쎨.
Vie ajoneuvosi tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon mahdollisimman nopeasti. 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
僅 EPB-varoitusvalo voi palaa, jos EPB-

kytkin toimii ep쌹normaalisti. Sammuta 
auto ja k쌹ynnist쌹 se uudestaan muu-
taman minuutin kuluttua. Varoitusvalo 
sammuu ja EPB-kytkin toimii normaa-
listi. Jos EPD-varoitusvalo ei kuiten-
kaan sammu, suosittelemme, ett쌹 
ammattikorjaamo tarkastaa j쌹rjestel-
m쌹n. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

僅 Jos seisontajarrun varoitusvalo ei syty 
tai vilkkuu, vaikka, vaikka EPB-kytkin 
vedet쌹쌹n yl쎨s, EPB ei ole kytketty.

僅 Jos seisontajarrun varoitusvalo vilk-
kuu, kun EPB-varoitusvalo palaa, 
paina EPB-kytkint쌹 ja ved쌹 se sitten 
yl쎨s. Paina se uudelleen alkuper쌹i-
seen asentoonsa ja ved쌹 takaisin yl쎨s. 
Jos EPD-varoitusvalo ei sammu, niin 
suosittelemme, ett쌹 ammattikor-

jaamo tarkastaa j쌹rjestelm쌹n. Kia suo-
sittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

H쌹t쌹jarrutus EPB-kytkimen 
avulla

K쌹ytt쎨
僅 Ved쌹 ja pid쌹 EPB-kytkint쌹 yl쎨sp쌹in 

h쌹t쌹jarrun kytkemiseksi.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨ist쌹 seisontajarrua EPB, 
kun auto liikkuu, paitsi h쌹t쌹tilanteessa. 
Jos k쌹yt쌹t EPB-seisontajarrua auton 
ollessa liikkeess쌹 normaalilla nopeudella, 
voit menett쌹쌹 auton hallinnan 쌹kki쌹. Jos 
pys쌹yt쌹t auton EPB-seisontajarrulla, ole 
varovainen k쌹ytt쌹ess쌹si jarrua.

HUOMAA
EPB:ll쌹 tehdyn h쌹t쌹jarrutuksen aikana 
seisontajarrun varoitusvalo palaa. T쌹m쌹 
ilmaisee, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa.

Kun EPB ei vapaudu oikein

K쌹ytt쎨
僅 Kuormaa ajoneuvo tasalavaiselle 

hinausautolle.
僅 Vie auto ammattikorjaamon j쌹rjestel-

m쌹n tarkistamiseksi. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 s쌹hk쎨ist쌹 seisontajarrua EPB, 
kun auto liikkuu, paitsi h쌹t쌹tilanteessa. 
Jos k쌹yt쌹t EPB-seisontajarrua auton 
ollessa liikkeess쌹 normaalilla nopeudella, 
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voit menett쌹쌹 auton hallinnan 쌹kki쌹. Jos 
pys쌹yt쌹t auton EPB-seisontajarrulla, ole 
varovainen k쌹ytt쌹ess쌹si jarrua.

HUOMAA
EPB:ll쌹 tehdyn h쌹t쌹jarrutuksen aikana 
seisontajarrun varoitusvalo palaa. T쌹m쌹 
ilmaisee, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa.

AUTO HOLD
AUTO HOLD pit쌹쌹 ajoneuvon pys쌹yte-
tyss쌹 asennossa jarrupoljinta paina-
matta.

AUTO HOLD-toiminnon k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina AUTO HOLD-painiketta. AUTO 

HOLD -ilmaisin syttyy valkoisena.
僅 AUTO HOLD -ilmaisin muuttuu valkoi-

sesta vihre쌹쌹n, kun ajoneuvo pys쌹y-
tet쌹쌹n.

僅 AUTO HOLD vapautetaan automaatti-
sesti, kun kaasupoljinta painetaan D-, 
R-, tai manuaalitilassa. AUTO HOLD -
merkkivalo muuttuu vihre쌹st쌹 valkoi-
seksi.

僅 Peruuta AUTO HOLD -toiminto paina-
malla uudelleen AUTO HOLD-paini-
ketta samalla, kun painat jarrupoljinta.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Jarrupoljin on painettuna ajoneuvon 

k쌹ynnistytty쌹.

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Vaihteen asento P (pys쌹k쎨inti) on 

valittu.
僅 EPB on k쌹yt쎨ss쌹.

AUTO HOLD -varoitusilmoitukset

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Kun EPB otetaan automaattisesti 

k쌹ytt쎨쎨n AUTO HOLD -sovelluksesta
僅 AUTO HOLD – EPB-muunnos ei toimi 

oikein
僅 Jarrupoljinta ei k쌹ytet쌹, kun AUTO 

HOLD -painiketta painetaan

TIETOJA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen AUTO 
HOLD -painike painettuna, AUTO HOLD 
on valmiustilassa.

VAROITUS
Onnettomuusvaaran v쌹hent쌹miseksi 
AUTO HOLD -j쌹rjestelm쌹쌹 ei saa akti-
voida ajettaessa m쌹ke쌹 alas, peruutetta-
essa tai pys쌹k쎨it쌹ess쌹 autoa.

OCV051012L_2
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HUOMAA
僅 Jos AUTO HOLD -merkkivalo palaa 

keltaisena, Auto Hold ei toimi oikein. 
Vie auto ammattikorjaamon tarkastet-
tavaksi. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

僅 Voit kuulla naksahduksen tai s쌹hk쎨-
jarrun vinkuvan 쌹쌹nen k쌹ytt쌹ess쌹si tai 
vapauttaessasi EPB:n, mutta se on 
normaalia eik쌹 tarkoita, ett쌹 EPB toi-
mii virheellisesti.

僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, kun 
Auto Hold -j쌹rjestelm쌹 on valmiusti-
lassa tai k쌹ynniss쌹, Auto Hold -j쌹rjes-
telm쌹 jatkaa valmiustilassa.

Ajoneuvon turvallisuusj쌹rjes-
telm쌹
Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 
(ABS)
Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS) 
est쌹쌹 py쎨rien lukkiutumisen auton 
ohjaamiseksi ja tasapainottamiseksi.
Jos ABS-varoitusvalo ( ) palaa, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon mahdolli-
simman pian. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
僅 Autosta voi kuulua naksahtava 쌹쌹ni, 

kun auto l쌹htee liikkeelle k쌹ynnistyk-
sen j쌹lkeen. T쌹m쌹 ovat normaalia ja 
ilmaisee, ett쌹 lukkiutumaton jarruj쌹r-
jestelm쌹 toimii oikein.

僅 Kun apuk쌹ynnist쌹t autosi tyhj쌹n akun 
takia, auto ei ehk쌹 toimi yht쌹 tasai-
sesti, ABS-varoitusvalo voi sytty쌹 
samaan aikaan. T쌹m쌹 johtuu mata-
lasta akun j쌹nnitteest쌹. Se ei tarkoita 
sit쌹, ett쌹 ABS-j쌹rjestelm쌹 toimii vir-
heellisesti.
- 쉁l쌹 pumppaa jarruja!
- Lataa akku ennen kuin ajat autolla.

S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC)
S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC) 
on suunniteltu vakauttamaan autoasi 
kaarreajon aikana.
ESC ei korvaa turvallista ajotapaa. Teki-
j쌹t, kuten nopeus, tienolosuhteet ja kul-
jettajan ohjaaminen, voivat kaikki 
vaikuttaa siihen, onnistuuko ESC tehok-
kaasti est쌹m쌹쌹n hallinnan menetyksen.
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ESC-k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Sammuta ESC painamalla ESC OFF -

painiketta noin puoli sekuntia. ESC 
OFF ( ) -ilmaisinvalo valaistuu ja 
varoituskellon 쌹쌹ni kuuluu.

僅 Kytke ESC ja luistonesto pois p쌹쌹lt쌹 
painamalla ESC OFF -painiketta 
uudelleen noin 3 sekunnin ajan. ESC 
OFF ( ) -ilmaisinvalo valaistuu ja 
varoituskellon 쌹쌹ni kuuluu.

僅 Kytke ESC p쌹쌹lle uudelleen, paina-
malla ESC OFF -painiketta. ESC OFF 
( ) -merkkivalo sammuu.

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 aina turvavy쎨t쌹 turvallisuuden 

maksimoimiseksi. Oli se kuinka kehit-
tynyt tahansa, mik쌹쌹n j쌹rjestelm쌹 ei 
voi kompensoida kuljettajan virheit쌹 
ja/tai ajo-olosuhteita. Aja aina vastuul-
lisesti.

僅 Aja varovasti, vaikka autossa on s쌹h-
k쎨inen ajovakauden hallinta. Se voi 
vain auttaa sinua s쌹ilytt쌹m쌹쌹n hallin-
nan m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuhteissa.

僅 Kun auton s쌹hk쎨inen ohjaus (ESC) on 
poissa k쌹yt쎨st쌹, auton pito ja vakaus 
katoavat, jos ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
쌹killisesti ajon aikana. Rengas saattaa 
osua renkaaseen liitettyihin osiin. Suo-
sittelemme, ett쌹 et kytke ESC-j쌹rjes-
telm쌹쌹 pois p쌹쌹lt쌹 autolla ajaessasi 
oman turvallisuutesi t쌹hden.

HUOMAA
僅 Autosta voi kuulua naksahtava 쌹쌹ni, 

kun auto l쌹htee liikkeelle k쌹ynnistyk-
sen j쌹lkeen. T쌹m쌹 ovat normaalia ja 
ilmaisee, ett쌹 s쌹hk쎨inen ajovakauden 
hallinta toimii oikein.

僅 Kun k쌹yt쌹t autoa dynamometriss쌹, 
varmista, ett쌹 ESC on pois p쌹쌹lt쌹 (ESC 
OFF -valo palaa). Jos ESC on j쌹쌹nyt 
p쌹쌹lle, se voi est쌹쌹 auton nopeuden 
nousemisen ja aiheuttaa v쌹쌹r쌹n diag-
noosin.

僅 ESC:n kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹 ei vai-
kuta ABS- tai jarruj쌹rjestelm쌹n toimin-
taan.

僅 Valitse latausjarrutusj쌹rjestelm쌹n 
vaihe 0 ja puhdista jarrulevy tehok-
kaasti painelemalla jarrupoljinta noin 
10 kertaa. Jarrulevyn puhdistus voi 
v쌹henty쌹.

僅 Jarrulevyn puhdistus saattaa lyhent쌹쌹 
ajomatkaa rajoittamalla latausjarru-
tusj쌹rjestelm쌹n toimintaa. Kun jarru-
levy on puhdistettu, 
latausjarrutusj쌹rjestelm쌹n toiminta 
saattaa palautua.

僅 Jos latausjarruj쌹rjestelm쌹쌹 ei palau-
teta jarrulevyn puhdistamisen j쌹lkeen, 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun 
Kian j쌹lleenmyyj쌹n tai huoltokumppa-
nin luona.

M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus (HAC)
M쌹kil쌹hd쎨n avustava ohjaus (HAC) 
est쌹쌹 ajoneuvon valumisen takasuuntai-
sesti k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jarruja automaattisesti 
n. 2 sekunnin ajan (maksimi 5 sekuntia, 
kun kaasupoljinta painetaan kevyesti 
HAC-operaation aikana).
Jarrut vapautuvat, kun kaasupoljinta 
painetaan tai noin 2 sekunnin kuluttua.

OCV051014L
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VAROITUS
HAC ei korvaa jarrujen k쌹ytt쎨tarvetta, 
kun auto on pys쌹ytetty yl쌹m쌹keen. Kun 
auto seisoo on varmistettava, ett쌹 jarru-
paine riitt쌹쌹 pit쌹m쌹쌹n auton paikoillaan 
eik쌹 se vieri taaksep쌹in ja aiheuta onnet-
tomuutta. Vapauta jarrupoljin vasta, kun 
olet valmis liikkumaan eteenp쌹in.

Monit쎨rm쌹ysjarru (MCB)
Monit쎨rm쌹ysjarru ohjaa jarruja onnetto-
muudessa, jossa turvatyynyt aukeavat, 
jotta lis쌹onnettomuuksien vaara voidaan 
v쌹ltt쌹쌹.

J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨
僅 Siit쌹 hetkest쌹, kun turvatyyny aukeaa, 

monit쎨rm쌹ysjarru seuraa jarrupolki-
men ja kaasupolkimen painon tehoa 
lyhyen aikaa. J쌹rjestelm쌹 toimii, kun 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Auton nopeus on t쎨rm쌹yshetkell쌹 

alle 180 km/h (112 mph).
- Jarru- tai kaasupoljinta painetaan 

vain hyvin v쌹h쌹n.
僅 Kun kuljettaja painaa jarrupoljinta tiet-

ty쌹 tasoa pidemm쌹lle, kun monit쎨r-
m쌹ysjarru on aktiivinen, jarrutusteho 
ohittaa monit쎨rm쌹ysjarruj쌹rjestelm쌹n 
automaattisen jarrutuksen. Kuitenkin 
jos kuljettaja ottaa jalan jarrupolki-
melta, monit쎨rm쌹ysjarru voi pit쌹쌹 
automaattista jarrutusta yll쌹.

J쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹
僅 Monit쎨rm쌹ysjarrutus perutaan seu-

raavissa tilanteissa:
- Kaasupoljinta painetaan yli m쌹쌹r쌹-

tyn tason.
- Auto pys쌹htyy.

- S쌹hk쎨isess쌹 ajovakauden hallinta-
j쌹rjestelm쌹ss쌹 (ESC) tai elektroni-
sissa laitteissa on toimintah쌹iri쎨.

- T쌹ss쌹 tilanteessa j쌹rjestelm쌹 ei 
pysty toimimaan normaalisti.

- On kulunut 10 sekuntia siit쌹, kun 
monit쎨rm쌹ysjarruj쌹rjestelm쌹 on 
ohjannut jarruja automaattisesti.

VAROITUS
僅 Monit쎨rm쌹ysjarru laskee auton nope-

utta kolarin j쌹lkeen ja v쌹hent쌹쌹 toisen 
kolarin vaaraa, mutta ei voi sit쌹 est쌹쌹. 
Voit ajaa pois kolaripaikalta paina-
malla kaasua v쌹ltt쌹쌹ksesi muita vaa-
ratilanteita.

僅 Kun monit쎨rm쌹ysjarru on pys쌹ytt쌹nyt 
auton, j쌹rjestelm쌹 lopettaa jarrujen 
ohjauksen.
Tilanteesta riippuen kuljettajan on 
painettava kaasu- tai jarrupoljinta 
est쌹쌹kseen muut onnettomuudet.

Auton vakauden hallinta (VSM)
Auton vakauden hallinta (VSM) parantaa 
auton vakautta ja ohjausvastetta.

VSM-k쌹ytt쎨

K쌹ytt쎨
僅 Paina ESC OFF -painiketta kytke쌹k-

sesi VSM:n pois p쌹쌹lt쌹 ja ESC OFF -
merkkivalo ( ) on valaistu.

僅 Kytke VSM p쌹쌹lle painamalla ESC 
OFF -painiketta uudelleen, jolloin ESC 
OFF -merkkivalo ( ) sammuu.
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K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Liukkaalla tiell쌹 ajettaessa
僅 Havaitaan ero pidossa vasemman ja 

oikean py쎨r쌹n v쌹lill쌹

Tilat, joissa ei voi k쌹ytt쌹쌹
僅 Ajaminen kaltevalla tai kaltevalla pin-

nalla
僅 Ajaminen peruuttamalla.
僅 ESC OFF -merkkivalo ( ) pysyy 

valaistuneena
僅 EPS-varoitusvalo ( ) palaa edelleen

VSM-toimintah쌹iri쎨n merkkivalo
VSM voidaan poistaa k쌹yt쎨st쌹, kun s쌹h-
k쎨toimisessa ohjaustehostinj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 tai VSM-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
havaittu toimintah쌹iri쎨. Jos ESC-merkki-
valo ( ) tai ES-varoitusvalo ( ) pysyy 
p쌹쌹ll쌹, vie auto ammattikorjaamon tar-
kastettavaksi. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Kun vaihdat renkaat ja vanteet, var-
mista, ett쌹 ne ovat samaa kokoa kuin 
alkuper쌹isasennuksen renkaat ja van-
teet. Jos ajat erikokoisilla renkailla tai 
vanteille, auton vakauden hallintaj쌹rjes-
telm쌹n turvallisuusedut voivat heiket쌹.

H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (ESS)
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (ESS) varoittaa 
takana olevaa kuljettajaa vilkuttamalla 
jarruvaloja jarruttaen samalla tehok-
kaasti ja voimakkaasti.

K쌹ytt쎨tilanteet
僅 Auto pys쌹htyy 쌹killisesti.
僅 ABS aktivoituu ja ajonopeus on yli 55 

km/h (34 mph).
僅 Varoitusvilkut kytkeytyv쌹t automaatti-

sesti p쌹쌹lle (ON) jarruvalojen v쌹l쌹ytt쌹-
misen j쌹lkeen, kun:
- Ajonopeus on alle 40 km/h (25 

mph)
- ABS deaktivoituu
- 쉁killinen jarrutus on ohi

僅 Varoitusvilkut kytkeytyv쌹t pois (OFF), 
kun:
- Autolla ajetaan hitaalla nopeudella 

tietyn aikaa.

HUOMAA
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (ESS) -j쌹rjestelm쌹 
ei aktivoidu, jos varoitusvilkut ovat jo 
p쌹쌹ll쌹.

Jarrutuksen apuj쌹rjestelm쌹 (BAS)
Brake Assist System (BAS) tunnistaa 
edess쌹 olevan auton tai jalankulkijan 
et쌹isyyden anturien avulla ja se varoittaa 
kuljettajaa onnettomuusriskist쌹 varoitus-
viestill쌹 tai -쌹쌹nimerkill쌹.

VAROITUS
BAS on t쌹ydent쌹v쌹 j쌹rjestelm쌹 eik쌹 kor-
vaa turvallista ajotapaa. On kuljettajan 
vastuulla aina tarkistaa nopeus ja et쌹i-
syys edell쌹 ajavaan ajoneuvoon, jotta 
AEB-j쌹rjestelm쌹 k쌹ytt쎨 on turvallista.

HUOMAA
僅 Anturin havaitsemisalue ja sen havait-

semat esineet ovat rajoitettuja. Kiin-
nit쌹 aina huomioita tieolosuhteisiin.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN aja liian suurella nope-
udella tieolosuhteisiin n쌹hden tai 
kaarreajossa.
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僅 Aja aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odot-
tamattomat ja 쌹killiset tapahtumat. 
BAS ei pys쌹yt쌹 autoa t쌹ysin eik쌹 est쌹 
t쎨rm쌹yksi쌹.

Integroitu ajotilan ohjausj쌹r-
jestelm쌹
AJOTILA
AJOTILA -tilan valinta

A: Pito

K쌹ytt쎨
僅 Paina AJOTILA-painiketta.
僅 AJOTILA vaihtuu NORMAALI-tilaan, 

kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-
leen. ECO-tila s쌹ilyy, kun auto k쌹yn-
nistet쌹쌹n uudelleen.

Tila Ominaispiirteet

URHEILU Tarjoaa urheilullista mutta vakaata ajoa

NORMAALI Ajo yleisill쌹 teill쌹, kaupungin keskustassa ja 
moottoriteill쌹

ECO Parantaa s쌹hk쎨n energiatehokkuutta ymp쌹ris-
t쎨yst쌹v쌹llist쌹 ajamista varten

LUMI Mahdollistaa ajoturvallisuutta lumisilla teill쌹

OCV051015L
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AJOTILAN ominaisuudet 4WD:lle (jos kuuluu varustukseen)
* Ajoehtoja voi s쌹쌹t쌹쌹 kullekin ajotilalle ajotilan asetuksissa tietoviihdej쌹rjestelm쌹ss쌹, lis쌹tietoja on erikseen toimitetussa oppaassa.

HUOMAA
僅 Jos mittaristossa on ongelma, ajoti-

lana on NORMAALI-tila eik쌹 sit쌹 
voida vaihtaa ECO-tilaan tai 
URHEILU-tilaan.

僅 Tehokkuus riippuu kuljettajan ajota-
voista ja tieolosuhteista.

僅 URHEILU-tilassa s쌹hk쎨n energiate-
hokkuus voi heikenty쌹.

僅 Kun ajat autoa rauhallisesti NOR-
MAALI-tilassa, ajotilaksi tulee ECO-
s쌹hk쎨energian tehokkuuden 
parantamiseksi. Todellinen hy쎨tys-
uhde voi kuitenkin vaihdella ajotilan-
teidesi mukaan.

AJOTILA LUMI NORMAALI ECO URHEILU

Ominaispiirteet Ajo lumella Normaali ajotila S쌹hk쎨energian k쌹ytt쎨 on 
tehokasta Urheilullinen ajotila

Painikkeen aktivointi Paina yli 1 sekunnin ajan Paina Paina Paina

Kojelaudan ilmaisin LUMI NORMAALI (Popup) ECO URHEILU

Ilmastointilaitteen ohjaus NORMAALI NORMAALI ECO/NORMAL* NORMAALI

Nopeudenrajoitus - - - -

Latausjarrutustaso 0–1 0–3

Jarrutila NORMAALI NORMAALI/URHEILU* NORMAALI NORMAALI/URHEILU*
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Neliveto (4WD) (jos kuuluu 
varustukseen)
Kun neliveto (4WD) on aktivoitu, veto 
jakaantuu asianmukaisesti etu- ja taka-
py쎨rille. Se voi parantaa ajettavuutta 
maksimoimalla auton ajotehon vai-
keissa oloissa, kuten jyrk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹, 
sorateill쌹, liukkailla teill쌹 jne.

4WD-elektroniikan etu
僅 Parempi ajovakavuus
僅 Parempi kaarreajo
僅 Parempi vakavuus vaikeissa olosuh-

teissa, kuten m쌹r쌹ll쌹 tiell쌹 ja soratiell쌹.
僅 Energians쌹쌹st쎨쌹 automaattiohjauk-

sessa.

Turvallista 4WD-k쌹ytt쎨쌹 varten

Ennen ajamista
僅 Varmista, ett쌹 kaikki matkustajat 

k쌹ytt쌹v쌹t turvavy쎨t쌹.
僅 Istu pystyss쌹 ja l쌹hemp쌹n쌹 ohjaus-

py쎨r쌹쌹, kuin tavallisesti. S쌹쌹d쌹 
ohjauspy쎨r쌹 asentoon, jossa ajo-
asento on mukava.

Lumen peitt쌹mill쌹 tai j쌹isill쌹 teill쌹 
ajaminen
僅 L쌹hde hitaasti liikkeelle k쌹ytt쌹en 

kaasupoljinta varovasti
僅 K쌹yt쌹 talvirenkaita tai lumiketjuja.
僅 S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹 turvav쌹li autosi ja 

edell쌹 olevan ajoneuvon v쌹lill쌹.
僅 Latausjarrutuksen k쌹ytt쌹minen auttaa 

ohjauksessa alam쌹keen ajettaessa. 
Auton on kuitenkin vaikea korjata, 
joten v쌹lt쌹 kolmannen tason latausjar-
rutuksen k쌹ytt쌹mist쌹 aina kun mah-
dollista.

僅 ylinopeutta, nopeita kiihdytyksi쌹, 쌹kil-
lisi쌹 jarrutuksia ja ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹, 
jotta estet쌹쌹n luisto.

僅 Yl쌹m쌹keen pys쌹htyneen auton liik-
keellel쌹ht쎨 voi olla vaikeaa. Pid쌹 v쌹li쌹 
muihin ajoneuvoihin ja aja hiljaa.

Ajaminen hiekassa tai mudassa
僅 Yll쌹pid쌹 hidasta, tasaista nopeutta.
僅 K쌹yt쌹 mudassa ajettaessa tarvittaessa 

ketjuja renkaissa.
僅 S쌹ilyt쌹 riitt쌹v쌹 turvav쌹li autosi ja 

edell쌹 olevan ajoneuvon v쌹lill쌹.
僅 V쌹henn쌹 auton nopeutta ja tarkista 

aina tieolosuhteet.
僅 V쌹lt쌹 ylinopeutta, nopeita kiihdytyk-

si쌹, 쌹killisi쌹 jarrutuksia ja ter쌹vi쌹 k쌹쌹n-
n쎨ksi쌹, jotta estet쌹쌹n kiinni j쌹쌹minen.

M쌹ki쌹 yl쎨s tai alas ajaminen
僅 Yl쌹m쌹keen ajaminen

- Ennen l쌹ht쎨쌹 tarkista, onko mah-
dollista ajaa yl쌹m쌹keen.

僅 Alam쌹keen ajaminen
- Aja mahdollisimman suoraan.

Veden l쌹pi ajaminen
僅 Pyri v쌹ltt쌹m쌹쌹n syv쌹ss쌹, seisovassa 

vedess쌹 ajamista.
僅 Jos sinun on ajettava vedess쌹, 

pys쌹yt쌹 ajoneuvo, aseta se moni-
maastotilaan, ja aja alle 8 km/h (5 
mph) nopeudella.

僅 쉁l쌹 vaihda vaihdetta, kun ajat 
vedess쌹.

Muita ajamisen ehtoja
僅 Tutustu tien ulkopuolisiin olosuhteisiin 

ennen ajoa.
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僅 Ole aina tarkkaavainen ajaessasi tien 
ulkopuolella ja v쌹lt쌹 vaarallisia alueita.

僅 Aja hitaasti kun ajat voimakkaassa 
tuulessa.

僅 V쌹henn쌹 auton nopeutta kaarteissa. 
4WD-autojen painopiste on korkeam-
malla kuin perinteisten 2WD-autojen, 
mik쌹 tekee niist쌹 helpommin kaatu-
via kun ajat kaarteissa nopeasti.

僅 Pid쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹 aina kunnolla 
kiinni, kun ajat tien ulkopuolella.

VAROITUS
僅 Jos 4WD ( ) -varoitusvalo j쌹쌹 pala-

maan mittaristoon, autosi 4WD-j쌹rjes-
telm쌹ss쌹 voi olla toimintah쌹iri쎨. Kun 
nelivedon varoitusvalo ( ) syttyy, tar-
kistuta auto ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 쉁l쌹 aja olosuhteissa, jotka ylitt쌹v쌹t 
auton suunnitellut ominaisuudet, 
kuten haastavissa tien ulkopuolisissa 
olosuhteissa.

僅 V쌹lt쌹 suuria nopeuksia kaarteissa tai 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjauspy쎨r쌹n liikkeit쌹, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menet쌹t autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

僅 Hallinnan menetys ilmenee usein jos 
kaksi tai useampia py쎨ri쌹 putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa palatak-
seen ajoradalle.

僅 Jos autosi ajautuu ulos tielt쌹, 쌹l쌹 tee 
ter쌹vi쌹 ohjausliikkeit쌹. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takai-
sin ajokaistoille.

僅 Noudat 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta 
ajaessasi yl쎨s tai alas jyrkki쌹 m쌹ki쌹. 

Auto voi kaatua kallistuksesta, maas-
tosta ja veden/mudan vaikutuksesta.

僅 쉁l쌹 tartu ohjauspy쎨r쌹n sis쌹puoleen, 
kun ajat tien ulkopuolella. Saatat 
satuttaa k쌹tesi 쌹killisess쌹 ohjausliik-
keess쌹 tai ohjauspy쎨r쌹n ponnah-
taessa takaisin py쎨rien osuessa 
maassa oleviin esteisiin. Voit menet-
t쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹n hallinnan, mist쌹 voi 
aiheutua vakavia vammoja tai kuo-
lema.

HUOMIO
Aja vedess쌹 aina hitaasti. Jos ajat liian 
nopeasti, vett쌹 voi p쌹쌹st쌹 moottoritilaan, 
mik쌹 aiheuttaa autosi 쌹killisen pys쌹hty-
misen.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 aja veteen jos taso on korkeampi 

kuin auton pohja.
僅 Tarkista jarrujen kunto, kun olet p쌹쌹s-

syt pois mudasta tai vedest쌹. Paina 
jarrupoljinta useita kertoja, kun liikut 
hitaasti, kunnes tunnet normaalin jar-
rutuksen palaavan.

僅 Lyhenn쌹 m쌹쌹r쌹aikaishuollon v쌹li쌹, jos 
ajat maasto-olosuhteissa, kuten hie-
kassa, mudassa tai vedess쌹 (katso 
"Ajoitetut huollot" sivulla 8-6).

僅 Varmista, ett쌹 4WD-autoa hinataan 
hinausauton lavalla.

僅 4WD-autot voivat muuttaa moottorin 
k쌹ytt쎨vetoa tilanteen vaatimusten 
mukaan. Ajotavan automaattinen 
vaihto (2WD/4WD) parantaa energi-
ank쌹ytt쎨쌹 ja ajovakavuutta.

僅 Kun auto on juuttunut lumeen, hiek-
kaan tai mutaan, aseta vet쌹vien py쎨-
rien alle luistamatonta materiaalia 
antamaan pitoa, TAI py쎨rit쌹 py쎨ri쌹 
hitaasti eteen- ja taaksep쌹in, mist쌹 
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syntyy keinuva liike, joka voi vapaut-
taa auton.

僅 Kun kiinnit쌹t renkaisiin lumiketjut, 
kiinnit쌹 ne ehdottomasti kahteen 
takarenkaaseen. Aja t쌹ll쎨in alle 30 
km/h (20 mph) mahdollisimman lyhyt 
matka. Ajaminen lumiketjuilla 
nopeasti tai pitk쌹쌹n voi aiheuttaa neli-
py쎨r쌹vedossa toimintah쌹iri쎨n tai vau-
rioittaa sit쌹.

僅 Jos lumiketjuja on k쌹ytett쌹v쌹, k쌹yt쌹 
tehtaan lumiketjuja (kankaiset lumi-
ketjut) ja asenna ne huomioiden nii-
den mukana toimitetut ohjeet. 
Lis쌹tietoja talvirenkaista ja lumiket-
juista on kohdassa "Ajaminen talvella" 
sivulla 6-188.

H쌹t쌹tilannetoimenpiteet
Renkaat
Vaihtaessasi renkaita varmista, ett쌹 
kaikkiin nelj쌹쌹n py쎨r쌹쌹n tulee samanko-
koiset ja tyyppiset, kulutuspinnaltaan 
samanlaiset ja samanmerkkiset sek쌹 
kuormankantokyvylt쌹쌹n samanlaiset 
renkaat.
H쌹t쌹tilanteessa, kuten esimerkiksi ren-
kaan puhjetessa, korjaa se TMK:n (ren-
kaan paikkaussarjan) avulla tilap쌹ist쌹 
k쌹ytt쎨쌹 varten. Anna valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkastaa 
rengas my쎨hemmin.

Hinaus
4WD-autoja on hinattava py쎨r쌹t nostet-
tuna ja py쎨r쌹vaunuilla tai alustalaitteis-
tolla, joissa kaikki py쎨r쌹t ovat irti maasta. 
Lis쌹tietoja on kohdassa "Hinaus" sivulla 
7-14.

Auton tarkastus
僅 Kun auto on autonosturilla, 쌹l쌹 k쌹sit-

tele etu- ja takapy쎨ri쌹 erikseen. Kaikki 
nelj쌹 py쎨r쌹쌹 on k쌹sitelt쌹v쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan kytke seisontajarrua, kun 
moottori on k쌹ynniss쌹 auton ollessa 
nostimella. T쌹m쌹 saattaa vaurioittaa 
4WD-j쌹rjestelm쌹쌹.

Dynamometritestaus
4WD-ajoneuvo on testattava erityisess쌹 
nelipy쎨r쌹dynamometrissa.
Jos on k쌹ytett쌹v쌹 2WD-rullatesteri쌹, 
toimi seuraavasti.

僅 A: Rullatesteri (nopeusmittari)
僅 B: Tilap쌹inen vapaalla rullaus

K쌹ytt쎨
僅 Tarkista, ett쌹 rengaspaineet vastaavat 

autosi suosituksia.
僅 Aseta takapy쎨r쌹t rullatesterille nope-

usmittaritesti쌹 varten kuten kuvassa 
on esitetty.

僅 Vapauta seisontajarru.
僅 Aseta etupy쎨r쌹t tilap쌹isille vapaille 

rullille, kuten kuvassa on esitetty.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaita ja py쎨ri쌹, jotka ovat 

erikokoisia kuin autoon alun perin 
asennetut. Se voi vaikuttaa autosi tur-
vallisuuteen ja suorituskykyyn, mist쌹 
voi aiheutua ohjausvirhe tai kaatumi-
nen, josta voi seurata vakavia vam-
moja.
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Aktiivinen ilmal쌹pp쌹

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹ynnist쌹 tai k쌹yt쌹 ajo-
neuvoa, kun 4WD on nostettu tunkille. 
Auto voi pudota tai vieri쌹 pois tunkilta, 
mist쌹 voi aiheutua vakava onnetto-
muus tai kuolema sinulle tai muille 
l쌹hell쌹 oleville.

僅 Pysy et쌹쌹ll쌹 auton etupuolelta, jos 
auto on k쌹ynniss쌹 dynamometrill쌹. 
Auto voi hyp쌹ht쌹쌹 eteenp쌹in ja 
aiheuttaa vakavan vamman tai kuole-
man.

Aktiivinen ilmal쌹pp쌹

Aktiivisen ilmal쌹p쌹n j쌹rjestelm쌹 ohjaa 
ilmal쌹pp쌹쌹 etupuskurin alla auton osien 
j쌹쌹hdytt쌹miseksi ja energiatehokkuu-
den parantamiseksi.

Aktiivisen ilmal쌹p쌹n vikatila

A: Tarkista ilmal쌹p쌹t
Aktiivisen ilmal쌹p쌹n j쌹rjestelm쌹 ei voi 
toimia, jos jokin vieras tekij쌹 on avannut 
sen tai se on tukkeutunut lumen tai 
sadeveden vuoksi.
Kun viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, auto on pys쌹y-
tett쌹v쌹 turvalliseen paikkaan ja ilmal쌹-
p쌹n tila on tarkistettava.
K쌹ynnist쌹 auto, kun olet tehnyt tarvitta-
vat toimenpiteet, kuten poistanut vie-
raan materiaalin ja odottanut 10 
minuuttia. Mik쌹li varoitusvalo palaa jat-
kuvasti, vie ajoneuvo tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Ponnahdusviestist쌹 riippumatta, jos 

ilmal쌹p쌹t eiv쌹t ole samassa asen-
nossa, sammuta auto ja odota 10 
minuuttia, k쌹ynnist쌹 sitten auto ja tar-
kista ilmal쌹p쌹t.
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僅 Moottorit k쌹yttelev쌹t aktiivisen ilmal쌹-
p쌹n j쌹rjestelm쌹쌹. 쉁l쌹 h쌹iritse toimilai-
tetta tai k쌹yt쌹 liikaa voimaa. Se voi 
aiheuttaa vian.

HUOMAA
Aktiivisen ilmal쌹p쌹n j쌹rjestelm쌹n voi 
aktivoida auton tilasta riippumatta (pai-
koitettu, ajossa, latauksessa jne.).

etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja (FCA) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Perustoiminto

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
suunniteltu auttamaan havaitsemaan ja 
seuraamaan edess쌹 olevaa ajoneuvoa 
tai auttamaan jalankulkijan tai py쎨r쌹ili-
j쌹n havaitsemisen ja varoittamaan kul-
jettajaa v쌹litt쎨m쌹st쌹 t쎨rm쌹yksen 
vaarasta varoitusviestin ja 쌹쌹nivaroituk-
sen avulla ja suorittamaan h쌹t쌹jarrutuk-
sen.
Lis쌹ksi jos ajoneuvo on varustettu etu-
kulman tutkilla, suurilla nopeuksilla ajet-
taessa etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
auttaa havaitsemaan ajoneuvoja edess쌹 
ja viereisill쌹 kaistoilla. Jos t쎨rm쌹ysvaara 
on v쌹lit쎨n vaihdettaessa kaistaa, etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja k쌹ytt쌹쌹 
h쌹t쌹jarrutusta t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi.

Risteysk쌹쌹ntymistoiminto

Risteysk쌹쌹ntymistoiminto auttaa v쌹ltt쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen viereisell쌹 kaistalla 
vastaantulevan liikenteen kanssa h쌹t쌹-
jarrutuksen avulla k쌹쌹nnytt쌹ess쌹 
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vasemmalle (vasemman puolinen 
ohjaus) tai oikealle (oikean puolinen 
ohjaus) suuntavilkku p쌹쌹ll쌹.

Risteystoiminto (jos kuuluu 
varustukseen)

Risteysk쌹쌹ntymistoiminto auttaa v쌹ltt쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yst쌹 vastaantuleviin ajoneu-
voihin oikealla tai vasemmalla ajettaessa 
risteyksen l쌹pi painamalla h쌹t쌹jarru-
tusta.

Vastaantulevan liikenteen kais-
tanvaihtotoiminto (jos kuuluu 
varustukseen)

[A]: Vastaantuleva ajoneuvo
Kaistanvaihdon vastaantulevan liiken-
teen turvatoiminto auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
t쎨rm쌹yksen vastaantulevaan ajoneu-
voon avustamalla ohjausta kaistanvaih-
don aikana.

Kaistanvaihdon sivuturvatoi-
minto (jos kuuluu varustukseen)

[A]: Auton etupuoli
Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto aut-
taa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen viereisell쌹 
kaistalla edell쌹 ajavaan avustamalla 
ohjausta kaistanvaihdon aikana.

V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustintoiminto 
(jos kuuluu varustukseen)

僅 Kuljettajan ohjausavustin
V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin auttaa v쌹ltt쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen ajoneuvoon, jalan-
kulkijaan tai py쎨r쌹ilij쌹쌹n samalla 
kaistalla edess쌹. Kun t쎨rm쌹ysvaara 
havaitaan V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin 
varoittaa kuljettajaa ja jos kuljettaja 
ohjaa v쌹ltt쌹쌹kseen t쎨rm쌹yksen, se 
avustaa kuljettajaa ohjauksessa.

僅 V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin
V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin auttaa v쌹ltt쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen jalankulkijaan tai 
py쎨r쌹ilij쌹쌹n samalla kaistalla edess쌹. 
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Kun t쎨rm쌹ysvaara havaitaan V쌹is-
t쌹v쌹 ohjausavustin varoittaa kuljetta-
jaa ja jos kaistalla on tilaa, se avustaa 
kuljettajaa ohjauksessa.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etututka

Etukulman tutka (jos kuuluu varustuk-
seen)

Takakulman tutka (jos kuuluu varustuk-
seen)

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Yll쌹pid쌹 havaitsemisanturien optimaa-
lista toimintaa seuraavilla varotoimilla:
僅 쉁l쌹 koskaan pura havaitsemisanturia 

tai anturikokoonpanoa ja v쌹lt쌹 siihen 
kohdistuvia iskuja.

僅 Jos havaitsemisanturit on vaihdettu 
tai korjattu, tarkastuta ajoneuvo 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 쉁l쌹 koskaan asenna mit쌹쌹n lis쌹lait-
teita tai tarroja tuulilasiin, tai s쌹vyt쌹 
tuulilasia.

僅 Kiinnit쌹 erityisen tarkkaa huomiota 
etukameran pit쌹miseen kuivana.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta heijastavia esineit쌹 
(esim. valkoista paperia, peili쌹) koje-
laudan p쌹쌹lle.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 tai 
esineit쌹, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta, l쌹helle etututkan 
suojusta.

僅 Pid쌹 etututka ja suojus aina puhtaana 
ja vapaana liasta ja roskista.
K쌹yt쌹 vain pehme쌹쌹 liinaa auton 
pesemiseen. 쉁l쌹 suihkuta paineistet-
tua vett쌹 suoraan anturiin tai anturin 
suojukseen.

僅 Jos tutkaan tai tutkaa ymp쌹r쎨iv쌹lle 
alueelle on kohdistettu tarpeetonta 
voimaa, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi oikein, vaikka 
varoitusviesti ei n쌹kyisik쌹쌹n kojelau-
dassa. Vie ajoneuvo tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 K쌹yt쌹 vain alkuper쌹isi쌹 osia vaurioitu-
neen etututkan suojuksen korjaami-
seen tai vaihtamiseen. 쉁l쌹 maalaa 
etututkan suojusta.
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僅 Etu- ja/tai takakulmatutkalla varuste-
tut autot
- 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 

tai esineit쌹, kuten puskuritarraa, 
kelmua tai puskuriohjainta etu- tai 
takakulmatutkan l쌹heisyyteen.

- Toiminto ei ehk쌹 toimi kunnolla, 
kun puskuri on vaihdettu tai jos 
etu- tai takakulmatutkan ymp쌹rist쎨 
on vaurioitunut tai se on maalattu.

- Asennettu per쌹vaunu, kuljetus-
vaunu tms. voi vaikuttaa haitalli-
sesti takakulmatutkan toimintaan 
tai etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja ei ehk쌹 toimi lainkaan.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan asetukset
Asetettavat ominaisuudet

Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹

A: Kuljettajan avustus
1 Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹
2 Aktiiviset avustinj쌹rjestelm쌹t
3 Vain varoitus
4 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹 ottaaksesi 
kunkin toiminnon k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹y-
t쎨st쌹.
僅 Aktiiviset avustinj쌹rjestelm쌹t: Etu-

t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja varoit-

taa kuljettajaa varoitusviestill쌹, 
쌹쌹nivaroituksella ja ohjauspy쎨r쌹n t쌹ri-
n쌹ll쌹 t쎨rm쌹yksen riskitasosta riip-
puen. Jarru -tai ohjausavustajaa (jos 
kuuluu varustukseen) k쌹ytet쌹쌹n t쎨r-
m쌹ysvaaran mukaan.

僅 Vain varoitus: Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestill쌹, 쌹쌹nivaroituksella ja 
ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹ll쌹 t쎨rm쌹yksen 
riskitasosta riippuen. Toiminto ei 
avusta jarrutusta ja ohjausta (jos kuu-
luu varustukseen). Kuljettajan on k쌹y-
tett쌹v쌹 jarrupoljinta tai ohjattava 
autoa tarpeen mukaan.

僅 Pois k쌹yt쎨st쌹: Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹. 
Varoitusvalo ( ) ilmestyy kojelau-
taan.

Kuljettaja voi seurata etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan p쌹쌹ll쌹/pois-tilaa Ase-
tukset-valikossa. Jos ( )-varoitusvalo 
j쌹쌹 palamaan, kun etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja on p쌹쌹ll쌹, anna ammatti-
korjaamon tarkastaa auto. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Riste쌹v쌹n liikenteen etuturvalli-
suus (jos kuuluu varustukseen)

A: Kuljettajan avustus
1 Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹
2 Edess쌹 kulkevan riste쌹v쌹n liiken-

teen turvallisuus
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 riste-
ystoiminnon p쌹쌹lle ja pois valitsemalla 
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Asetukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan 
avustaja → Etuosan turvallisuusj쌹rjes-
telm쌹t → Etuosan riste쌹v쌹n liikenteen 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹.

VAROITUS
Aina kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja kytkeytyy 
p쌹쌹lle. Silloinkin kun valitaan Pois, kul-
jettajan tulee aina olla tietoinen ymp쌹ris-
t쎨st쌹 ja ajaa varovasti.

HUOMIO
僅 Jos valitaan Vain varoitus, jarrutus- ja 

ohjausavustus (jos kuuluu varustuk-
seen) ei toimi.

僅 Etuturvallisuusasetuksiin kuuluu 
”Perustoiminto” ja ”Risteysk쌹쌹ntymi-
nen”, ”Kaistan vaihto tulossa”, ”Kaistan 
vaihto sivulle” ja ”V쌹ist쌹v쌹n ohjauksen 
avustaja” (jos kuuluu varustukseen).

僅 Jos etuosan turvallisuusj쌹rjestelm쌹 on 
asetettu Pois-asentoon, risteystoi-
minto ei toimi, vaikka etuosan riste쌹-
v쌹n liikenteen 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu 
varustukseen) olisi valittu.

僅 Ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹n voi kytke쌹 
p쌹쌹lle ja pois,. Ota se k쌹ytt쎨쎨n tai pois 
valitsemalla tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ Ajoneuvo→ 
Kuljettajan avustus → Tuntohavain-
toon perustuva varoitus.

HUOMAA
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja kyt-
keytyy pois kun ESC kytket쌹쌹n pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla pitk쌹쌹n ESC OFF -pai-
niketta. Varoitusvalo ( ) ilmestyy koje-
lautaan.

Varoituksen ajastus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen ajastus
2 Normaali
3 My쎨h쌹inen
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoituksen aktivointiajastusta valitse-
malla Asetukset→ Ajoneuvo→ Kuljet-
tajan avustus → Varoituksen ajoitus.
僅 Normaali: K쌹yt쌹 normaalissa ajoym-

p쌹rist쎨ss쌹. Jos toiminto toimii liian 
herk쌹sti, aseta varoitusajaksi My쎨h쌹i-
nen.

僅 My쎨h쌹inen: Varoituksen ajoitus toimii 
hitaasti

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuutta valitse-
malla Asetukset→ Ajoneuvo→ Kuljet-
tajan avustus → Varoituksen 
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쌹쌹nenvoimakkuus ja vaihtamalla 
쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, Keski-
taso, Matala tai Pois.
Silloinkin kun valitaan Pois, etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus ei kuitenkaan 
sammu, vaan kuuluu edelleen Matala-
tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen ja varoituk-

sen 쌹쌹nenvoimakkuuden asetus kos-
kee kaikkia etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintoja.

僅 Vaikka Normaali on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, jos edess쌹 
oleva auto pys쌹htyy 쌹killisesti, alus-
tava varoitusaika saattaa tuntua my쎨-
h쌹iselt쌹.

僅 Valitse varoitusajastukseksi My쎨h쌹i-
nen, kun liikenne on rauhallista ja 
ajonopeus on hiljainen.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, Varoi-
tuksen ajoitus ja Varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus s쌹ilytt쌹v쌹t viimeisen 
asetuksen.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan k쌹ytt쎨
Perustoiminto
Varoitus ja kontrolli
Seuraava taso varoittaa ja ohjaa etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustimen perustoi-
mintoa.
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus

僅 H쌹t쌹jarrutus
僅 Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 

ohjauksen lopettaminen

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa olosuhteissa.
僅 Ajoneuvo: Auton nopeus on noin 

10~200 km/h (6~124 mph)
僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: Auton 

nopeus on noin 10~85 km/h (6~53 
mph)

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa 
avustavasta h쌹t쌹jarrutuksesta. Jarrua-
vustin aktivoituu ja se auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
ajoneuvon, jalankulkijan ja py쎨r쌹ilij쌹n 
t쎨rm쌹yksen.
H쌹t쌹jarrutus aktivoituu seuraavin ehdoin 
riippuen kohteesta ja riskitasosta.
僅 Ajoneuvo (heikko jarrutus): Auton 

nopeus on noin 10~85 km/h (6~53 
mph)
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僅 Ajoneuvo (voimakas jarrutus): Auton 
nopeus on noin 10~85 km/h (6~53 
mph)

僅 Jos ajoneuvo on varustettu etukulma-
tutkalla, toiminto arvioi, ett쌹 t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹minen on vaikeaa edes 
ajokaistaa vaihdettaessa, se toimii, 
kun ajoneuvosi nopeus on noin 10–
100 km/h (6–62 mph).

僅 Toiminnon k쌹ytt쎨alue voi supistua 
vastaantulevan liikenteen tai auton 
ymp쌹rist쎨n takia.

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹: 10~65 km/h 
(6~40 mph)

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

A: Aja varovasti
Kun ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuk-
sella, kojelaudassa n쌹kyy varoitusviesti.
Oman turvallisuutensa t쌹hden, kuljetta-
jan tulee heti painaa jarrupoljinta ja tar-
kistaa ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy, jos auto on 

pys쌹ytetty h쌹t쌹jarrutuksen avulla 
noin 2 sekunnin aikana.

Risteysk쌹쌹ntymistoiminto
Varoitus ja kontrolli
Risteysk쌹쌹ntymistoiminnon perustoi-
minnosta varoitetaan ja sit쌹 ohjataan 
seuraavan tason toimesta.
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 H쌹t쌹jarrutus
僅 Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 

ohjauksen lopettaminen

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa olosuhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 10~30 km/h 

(6~19 mph)
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

Noin 30~70 km/h (19~44 mph)

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa 
avustavasta h쌹t쌹jarrutuksesta. Jarrua-
vustin aktivoidaan ja auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
ajoneuvon t쎨rm쌹yksen.
H쌹t쌹jarrutus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 10~30 km/h 

(6~19 mph)
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

Noin 30~70 km/h (19~44 mph)

HUOMAA
Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, risteysk쌹쌹ntymistoiminto toimii 
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vain kun kuljettaja k쌹쌹ntyy vasemmalle. 
Jos kuljettajan istuin on oikealla puolella, 
toiminto toimii vain kun k쌹쌹nnyt쌹쌹n 
oikealle.

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

A: Aja varovasti
Kun ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuk-
sella, kojelaudassa n쌹kyy varoitusviesti.
Oman turvallisuutensa t쌹hden, kuljetta-
jan tulee heti painaa jarrupoljinta ja tar-
kistaa ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy, jos auto on 

pys쌹ytetty h쌹t쌹jarrutuksen avulla 
noin 2 sekunnin aikana.

Risteystoiminto (jos kuuluu 
varustukseen)
Varoitus ja kontrolli
Risteystoiminton perustoiminnosta 
varoitetaan ja sit쌹 ohjataan seuraavan 
tason toimesta.
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 H쌹t쌹jarrutus
僅 Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 

ohjauksen lopettaminen

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa olosuhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 10~30 km/h 

(6~19 mph)
僅 Riste쌹v쌹n ajoneuvon nopeus: Noin 

10~60 km/h (6~37 mph)

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa 
avustavasta h쌹t쌹jarrutuksesta. Jarrua-
vustin aktivoidaan ja auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
ajoneuvon t쎨rm쌹yksen.
H쌹t쌹jarrutus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 10~30 km/h 

(6~19 mph)

OCV051118L

OCV051124L

OCV051123L

OCV051126L

OCV051125L



45

6

6

Ajaminen autollasi etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA)

僅 Riste쌹v쌹n ajoneuvon nopeus: Noin 
10~20 km/h (6~12 mph)

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

A: Aja varovasti
Kun ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuk-
sella, varoitusviesti Aja varovasti ilmes-
tyy kojelautaan.
Oman turvallisuutensa t쌹hden, kuljetta-
jan tulee heti painaa jarrupoljinta ja tar-
kistaa ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy, jos auto on 

pys쌹ytetty h쌹t쌹jarrutuksen avulla 
noin 2 sekunnin aikana.

HUOMIO
Jos t쎨rm쌹yskulma riste쌹v쌹n ajoneuvon 
kanssa ylitt쌹쌹 tietyn alueen, risteystur-
vallisuustoiminto varoittaa ja ohjaus voi 
my쎨hemmin toimia tai ei.

Vastaantulevan liikenteen kais-
tanvaihtotoiminto (jos kuuluu 
varustukseen)
Varoitus ja kontrolli
Kaistanvaihdon saapuvan toiminnon 
perustoiminto on varoitettu ja sit쌹 ohja-
taan seuraavalta tasolta.
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 H쌹t쌹ohjaus

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Varoitusviesti, 쌹쌹nivaroitus ja ohjaus-
py쎨r쌹n v쌹rin쌹 varoittavat kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹.
T쎨rm쌹ysvaroitus aktivoidaan seuraa-
vissa olosuhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 40~145 km/

h (25~90 mph)
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

Noin yli 10 km/h (6 mph)
僅 Suhteellinen nopeus: Noin alle 200 

km/h (124 mph)

H쌹t쌹ohjaus

A: H쌹t쌹ohjaus
Kuljettajan varoittamiseksi h쌹t쌹ohjauk-
sen tehostamisesta mittaristoon tulee 
varoitusviesti, 쌹쌹nimerkki soi ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee.
H쌹t쌹ohjaus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 40~145 km/

h (25~90 mph)
僅 Vastaantulevan ajoneuvon nopeus: 

Noin yli 10 km/h (6 mph)
僅 Suhteellinen nopeus: Noin alle 200 

km/h (124 mph)
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Kaistanvaihdon sivuturvatoi-
minto (jos kuuluu varustukseen)
Varoitus ja kontrolli
Kaistanvaihdon saapuvan toiminnon 
perustoiminto on varoitettu ja sit쌹 ohja-
taan seuraavalta tasolta.
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 H쌹t쌹ohjaus

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Kuljettajan varoittamiseksi t쎨rm쌹yk-
sest쌹 mittaristoon tulee varoitusviesti, 
쌹쌹nimerkki soi ja ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee.
H쌹t쌹ohjaus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: 40–145 km/h (25–

90 mph)
僅 Auton etupuoli Pakotus

H쌹t쌹ohjaus

A: H쌹t쌹ohjaus
Kuljettajan varoittamiseksi h쌹t쌹ohjauk-
sen tehostamisesta mittaristoon tulee 
varoitusviesti, 쌹쌹nimerkki soi ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee.
H쌹t쌹ohjaus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Noin 40~145 km/

h (25~90 mph)

HUOMIO
Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto ei 
toimi, jos etupuolelta vastaantulevan 
nopeus pys쌹htyy.

V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustintoiminto 
(jos kuuluu varustukseen)
Varoitus ja kontrolli
Kaistanvaihdon saapuvan toiminnon 
perustoiminto on varoitettu ja sit쌹 ohja-
taan seuraavalta tasolta.
僅 H쌹t쌹ohjaus

H쌹t쌹ohjaus (kuljettajan ohjausa-
vustin)
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A: H쌹t쌹ohjaus
Kuljettajan varoittamiseksi h쌹t쌹ohjauk-
sen tehostamisesta mittaristoon tulee 
varoitusviesti, 쌹쌹nimerkki soi ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee. Jos on olemassa vaara 
t쎨rm쌹t쌹 ajoneuvoon, jalankulkijaan tai 
py쎨r쌹ilij쌹쌹n edess쌹, ohjausta avuste-
taan est쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹ys, kun kuljettaja 
ohjaa autoa v쌹ltt쌹쌹kseen t쎨rm쌹yksen.
H쌹t쌹ohjaus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: 40~85 km/h 

(25~53 mph)

H쌹t쌹ohjaus (v쌹ist쌹v쌹 ohjausavus-
tin)

A: H쌹t쌹ohjaus
Kuljettajan varoittamiseksi h쌹t쌹ohjauk-
sen tehostamisesta mittaristoon tulee 
varoitusviesti, 쌹쌹nimerkki soi ja ohjaus-
py쎨r쌹 v쌹risee. Jos on olemassa suurti 
vaara t쎨rm쌹t쌹 ajoneuvoon, jalankulki-
jaan tai py쎨r쌹ilij쌹쌹n edess쌹 ja auton 

nopeus k쌹ytt쌹쌹 h쌹t쌹jarrutusta on k쌹yt-
t쎨alueella, ohjausta avustetaan est쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹ys, kun ajokaistalla on tilaa 
v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹ys.
H쌹t쌹ohjaus aktivoituu seuraavissa olo-
suhteissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: 65~75 km/h 

(40~47 mph)

HUOMIO
僅 Ohjauspy쎨r쌹 k쌹쌹ntyy automaatti-

sesti, kun h쌹t쌹ohjaus toimii.
僅 H쌹t쌹ohjaus peruuntuu automaatti-

sesti, kun riskitekij쌹 h쌹vi쌹쌹. Kuljettajan 
on ohjattava ajoneuvoa tarvittaessa.

僅 H쌹t쌹ohjaus ei ehk쌹 toimi, jos ohjaus-
py쎨r쌹쌹 pidell쌹쌹n tiukasti tai sit쌹 k쌹쌹n-
net쌹쌹n vastakkaiseen suuntaan.

僅 Kun ohjausta avustetaan, jotta t쎨r-
m쌹ys ajoneuvoon, jalankulkijaan tai 
py쎨r쌹ilij쌹쌹n voidaan v쌹ltt쌹쌹, V쌹ist쌹v쌹 
ohjausavustin voidaan perua, jos 
vaara t쎨rm쌹t쌹 muihin kohteisiin (ajo-
neuvot, jalankulkijat tai py쎨r쌹ilij쌹t) on 
ilmeinen.

僅 V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin ei voi toimia, 
jos ajokaistalla ei ole tarpeeksi tilaa 
v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹ys.

HUOMAA
Jos haluat lis쌹tietoja varoitusviesteist쌹, 
katso t쎨rm쌹ysvaroitusta osassa “Perus-
toiminto”"T쎨rm쌹ysvaroitus" sivulla 6-42.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.
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VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt 
auton turvalliseen paikkaan.

僅 Jos aktiivinen avustinj쌹rjestelm쌹 tai 
Vain varoitus on valittuna, ja kun ESC 
kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 painamalla pit-
k쌹쌹n ESC POIS -painiketta, etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja kytkeytyy 
automaattisesti pois p쌹쌹lt쌹. T쌹ss쌹 
tapauksessa etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajaa ei voida asettaa Asetuk-
set-valikossa ja ( ) -varoitusvalo 
syttyy kojelautaan, mik쌹 kuuluu 
asiaan. Jos ESC kytket쌹쌹n p쌹쌹lle pai-
namalla ESC OFF -painiketta uudel-
leen, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misapu 
k쌹ynnistyy viimeisell쌹 asetuksella.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 
kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n Etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaan. Pid쌹 
ennemminkin turvallinen jarrutus-
matka ja v쌹henn쌹 ajonopeutta tai 
pys쌹yt쌹 auto painamalla tarvittaessa 
jarrupoljinta.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 tarkoituksella etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaa ihmi-
siin, esineisiin jne. Se voi aiheuttaa 
vakavan vamman tai kuoleman.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aktivoidu, jos kuljettaja 
v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹yksen painamalla jarru-
poljinta.

僅 Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
varoittaa kuljettajaa my쎨h쌹쌹n tai olla 
varoittamatta ollenkaan.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
toiminnan aikana ajoneuvo voi pys쌹h-
ty쌹 쌹killisesti, aiheuttaen matkusta-

jien loukkaantumisen ja irtonaisten 
tavaroiden siirtymisen. Pid쌹 turvavy쎨 
aina kiinnitettyn쌹 ja irtonaiset esineet 
turvallisesti tallessa.

僅 Jos muita j쌹rjestelm쌹n viestej쌹 n쌹kyy 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan varoitusta ei 
ehk쌹 voi n쌹hd쌹 eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 
anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan varoitusta, jos ymp쌹rist쎨 
on meluisa.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
sammua tai toimia huonommin tai 
ilman syyt쌹 tieolosuhteista ja ymp쌹ris-
t쎨st쌹 riippuen.

VAROITUS
僅 Vaikka Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-

tajassa olisi ongelmia, auton perusjar-
rutusteho toimii normaalisti.

僅 H쌹t쌹jarrutuksen aikana etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan jarrunhallinta 
peruuntuu automaattisesti, kun kuljet-
taja painaa kaasupoljinta liiallisesti tai 
ohjaa ajoneuvoa jyrk쌹sti.

HUOMIO
僅 Riippuen auton tilasta, jalankulkijasta 

tai py쎨r쌹ilij쌹st쌹 edess쌹 sek쌹 ymp쌹ris-
t쎨st쌹, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan toiminnan nopeusalue voi 
supistua. Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja saattaa ainoastaan varoittaa 
kuljettajaa tai olla toimimatta.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja toi-
mii m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuhteissa arvioi-
malla riksitason vastaantulevan 
ajoneuvon, ajosuunnan, nopeuden ja 
ymp쌹rist쎨n perusteella.

僅 Kun t쎨rm쌹ys l쌹hell쌹 olevan ajoneuvon 
kanssa on odotettavissa Vastaantule-
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van liikenteen kaistanvaihtotoiminto, 
Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto ja 
V쌹ist쌹v쌹 ohjausavustin vain varoitta-
vat kuljettajaa. (jos kuuluu varustuk-
seen)

HUOMAA
Tilanteissa, joissa t쎨rm쌹ys on v쌹lit쎨n, 
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
tehostaa jarrutusta, kun kuljettajan jarru-
tus ei riit쌹.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan virhe

A: Tarkasta etuosan turvaj쌹rjestelm쌹t
Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
toimi oikein varoitusviesti tulee esiin ja 
( ) ja ( )-merkkivalot syttyv쌹t mittaris-
tossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
pois k쌹yt쎨st쌹

A: Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹t pois k쌹y-
t쎨st쌹. Tutka peitossa

A: Etuosan turvaj쌹rjestelm쌹t pois k쌹y-
t쎨st쌹. Kamera peittynyt
Jos tuulilasi, jossa etun쌹kym쌹kamera 
sijaitsee, etututkan p쌹쌹llys, puskuri tai 
anturi on vieraan aineen, kuten lumen 
tai sadeveden peitossa, se voi heikent쌹쌹 
tai rajoittaa tai katkaista hetkellisesti etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan havain-
nointia.
Mik쌹li n쌹in tapahtuu, varoitusviesti sek쌹 
varoitusvalot ( ) ja ( ) ilmestyv쌹t koje-
laudalle.
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja toimii 
normaalisti, kun lumi, vesi tai vierasaine 
poistetaan.
Jos etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
toimi normaalisti esteiden (lumi, sade tai 
vierasaineet) poistamisen j쌹lkeen, tar-
kastuta auto ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti ei n쌹y kojelau-

dassa tai varoitusvalo ei syty, etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi oikein.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi oikein alueella (esim. avoi-
mella maalla), miss쌹 ei havaita 
mit쌹쌹n, kun auto on k쌹ynnistetty.
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Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan rajoituksia
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi normaalilla tavalla tai se voi 
toimia arvaamattomalla tavalla seuraa-
vissa tilanteissa:
僅 Havaitsemisanturi tai sen ymp쌹rist쎨 

on likaantunut tai vaurioitunut
僅 Etukameran ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 

korkea tai matala
僅 Kameran objektiivi on saastunut s쌹vy-

tetyn, kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuuli-
lasin, vaurioituneen lasin tai tahmean 
vieraan aineen (tarra, hy쎨nteinen jne.) 
takia

僅 Tuulilasilla olevaa kosteutta ei pois-
tettu tai se on j쌹쌹tynyt tuulilasille

僅 Pesunestett쌹 ruiskutetaan jatkuvasti 
tai pyyhkij쌹 on p쌹쌹ll쌹

僅 Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa sumussa

僅 Auringon loiste h쌹iritsee etukameran 
n쌹k쎨kentt쌹쌹

僅 Katuvalo tai l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneuvosta 
tuleva valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 tienpin-
nasta, kuten tien pinnalla olevasta 
l쌹t쌹k쎨ist쌹

僅 Kojetaulun p쌹쌹lle on asennettu jokin 
esine

僅 Ajoneuvoasi hinataan
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in valoisa
僅 Ymp쌹rist쎨 on hyvin pime쌹, kuten tun-

nelissa jne.
僅 Valoisuus muuttuu yht쌹kki쌹, esimer-

kiksi ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 ulos
僅 Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisi-

met eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹 tai eiv쌹t ole kirk-
kaita

僅 Ajat l쌹pi h쎨yryn, savun tai varjoisan 
alueen

僅 Vain osa autosta, jalankulkijasta tai 
py쎨r쌹ilij쌹st쌹 havaitaan

僅 Ajo neuvo edess쌹 bussi, raskas rekka, 
rekka, jonka kuorma on ep쌹tavallisen 
muotoinen, per쌹vaunu jne.

僅 Edell쌹 ajavassa autossa ei ole per쌹va-
loja tai niiden paikka on ep쌹tavallinen 
jne.

僅 Ulkovaloa on v쌹h쌹n ja per쌹valot eiv쌹t 
pala tai ne ovat hyvin heikot

僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon takaosa on 
pieni tai ajoneuvo ei n쌹yt쌹 normaa-
lilta, esimerkiksi kun ajoneuvo on kal-
listunut, kaatunut tai ajoneuvon sivu 
on n쌹kyviss쌹 jne.

僅 Edell쌹 ajavan auton maavara on hyvin 
pieni tai suuri

僅 Ajoneuvo, jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
tulee 쌹kki쌹 eteen

僅 Etututkan l쌹hell쌹 oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla

僅 L쌹mp쎨tila etututkan ymp쌹rill쌹 on kor-
kea tai matala

僅 Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
僅 Ajat laajalla alueella, jolla on v쌹h쌹n 

autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityll쌹, esikaupungissa jne.)

僅 Ajetaan l쌹hell쌹 metallia sis쌹lt쌹vill쌹 alu-
eilla, kuten rakennusty쎨maalla, rauta-
tiell쌹 jne.

僅 Edess쌹 on materiaalia, joka heijastaa 
eritt쌹in hyvin etututkaa, kuten suoja-
kaide, l쌹hell쌹 oleva auto jne.

僅 Edess쌹 ajava py쎨r쌹ilij쌹 py쎨r쌹ll쌹, joka 
on valmistettu materiaalista, joka ei 
heijasta etututkassa

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo havaitaan 
my쎨h쌹쌹n

僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon eteen ilmes-
tyy yht쌹kki쌹 este
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僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo muuttaa yht-
쌹kki쌹 kaistaa tai hidastaa yht쌹kki쌹

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ei v쌹쌹ntynyt 
muodottomaksi

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa hyvin 
nopeasti tai hitaasti

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ohjaa autosi 
n쌹hden vastakkaiseen suuntaan v쌹lt-
t쌹쌹kseen t쎨rm쌹yksen.

僅 Kun edess쌹 on ajoneuvo, autosi vaih-
taa kaistaa pienell쌹 nopeudella

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on lumen pei-
tossa

僅 Olet poistumassa kaistasta tai palaa-
massa kaistalle

僅 Ep쌹vakaa ajo
僅 Olet kiertoliittym쌹ss쌹 ja edess쌹 olevaa 

ajoneuvoa ei havaita
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹ss쌹
僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon muoto on 

ep쌹tavallinen
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo ajaa yl쌹- tai 

alam쌹keen
僅 Jalankulkijaa tai py쎨r쌹ilij쌹쌹 ei havaita 

kokonaan esimerkiksi, jos jalankulkija 
nojaa eteenp쌹in tai ei k쌹vele t쌹ysin 
pystyss쌹

僅 Jalankulkijalla tai py쎨r쌹ilij쌹ll쌹 on 
yll쌹쌹n asusteita tai varusteita, jotka 
vaikeuttavat havaitsemista

僅 Edess쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
liikkuu hyvin nopeasti

Yll쌹 oleva kuva esitt쌹쌹 n쌹kym쌹쌹, jonka 
etukamera havaitsee ajoneuvona, jalan-

kulkijana ja py쎨r쌹ilij쌹n쌹.

僅 Edess쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
on lyhyt tai matalassa asennossa

僅 Edess쌹 oleva jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 
liikkuu huonosti

僅 Edell쌹 oleva py쎨r쌹ilij쌹 ajaa poikittain 
ajosuuntaan n쌹hden poikkisuuntaan

僅 Edess쌹 on useita jalankulkijoita tai 
py쎨r쌹ilij쎨it쌹 tai v쌹kijoukko

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 vaat-
teita, jotka sulautuvat helposti taus-
taan, t쌹m쌹 tekee tunnistamisen 
vaikeaksi

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 on vaikea 
erottaa samantapaista hahmoista 
ymp쌹rist쎨ss쌹

僅 Ajat jalankulkijan, py쎨r쌹ilij쌹n, liikenne-
merkkien, rakenteiden yms. risteyk-
sen l쌹hell쌹

僅 Ajo paikoitusalueella
僅 Ajetaan tulliportista, rakennusalu-

eella, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 maantiell쌹, 
osittain p쌹쌹llystetyll쌹 tiell쌹, ep쌹tasai-
sella tiell쌹, hidastust쎨yssyist쌹 jne.

僅 Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiell쌹 
jne.

僅 Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja

僅 Huonot tieolosuhteet aiheuttavat liial-
lista auton t쌹rin쌹쌹 ajon aikana

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

僅 Ajetaan alueella, jossa on h쌹iritsevi쌹 
s쌹hk쎨magneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai s쌹hk쎨kohinaa

OCV061029L
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Risteystoiminto, Vastaantulevan 
liikenteen kaistanvaihtotoiminto, 
Kaistanvaihdon sivuturva, V쌹is-
t쌹v쌹 ohjausavustin (jos kuuluu 
varustukseen)
僅 Etu- tai takakulmatutkaa ymp쌹r쎨iv쌹 

l쌹mp쎨tila on korkea tai matala
僅 Per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-

nettu ja se peitt쌹쌹 takakulmatutkan
僅 Etu- tai takakulmatutka on lumen, 

sadeveden, lian peitt쌹m쌹.
僅 Etu- tai takakulmatutkan sis쌹lt쌹v쌹n 

puskurin peitt쌹쌹 esineet, kuten pusku-
ritarra, puskuriohjain, py쎨r쌹teline jne.

僅 Etu- tai takakulmatutkan ymp쌹r쎨iv쌹 
puskuri saa iskun, vaurioituu tai tutka 
liikahtaa pois paikaltaan

僅 Etu- tai takakulmatutka on toisen ajo-
neuvon, seinien tai pylv쌹iden peit-
t쌹m쌹

僅 Ajetaan maantien (tai moottoritien) 
rampilla

僅 Ajettaessa tiell쌹, miss쌹 kaide tai sein쌹 
on kaksinkertainen rakenne

僅 Toinen ajoneuvo ajaa hyvin l쌹hell쌹 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi l쌹helt쌹

僅 Toisen ajoneuvon nopeus on niin 
suuri, ett쌹 se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyess쌹 ajassa

僅 Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
僅 Ajoneuvosi on l쌹htenyt liikkeelle 

samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sit쌹 on kiihdytetty

僅 Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan et쌹isyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan p쌹쌹st쌹 siir-
tyy viereiselle kaistalle

僅 Moottoripy쎨r쌹 tai polkupy쎨r쌹 havai-
taan

僅 Ajoneuvo, kuten lavaper쌹vaunu, 
havaitaan

僅 Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 
kuorma-auto havaitaan

僅 Pieni liikkuva este, kuten jalankulkija, 
el쌹in, ostosk쌹rryt tai lastenvaunut 
havaitaan

僅 Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 
havaitaan

僅 Kaistaa on vaikea n쌹hd쌹 vieraan 
aineksen, kuten sateen, lumen, p쎨lyn, 
hiekan, 쎨ljyn tai vesilammikoiden 
takia

僅 Kaistamerkinn쌹n v쌹ri쌹 ei voi erottaa 
tiest쌹

僅 Tiell쌹 kaistan l쌹hell쌹 on merkint쎨j쌹 tai 
tien merkinn쌹t muistuttavat kaista-
merkint쎨j쌹

僅 Kaistamerkinn쌹lle tulee varjo keskivii-
vasta, puista, kaiteista, meluvalleista, 
yms.

僅 Kaistojen m쌹쌹r쌹 lis쌹쌹ntyy tai v쌹hen-
tyy tai kaistamerkinn쌹t riste쌹v쌹t

僅 Tiell쌹 on enemm쌹n kuin kaksi kaista-
merkint쌹쌹

僅 Kaistamerkinn쌹t ovat monimutkaisia 
tai ne on korvattu rakenteilla

僅 Tiell쌹 on tiemerkint쎨j쌹, kuten mutkit-
televia kaistoja, suojatiemerkint쎨j쌹 ja 
liikennemerkkej쌹

僅 Kaista katoaa yht쌹kki쌹, kuten esimer-
kiksi risteyksess쌹

僅 Kaista on hyvin leve쌹 tai kapea
僅 Tien reunakiveyksess쌹 tai reunassa ei 

ole kaistaa
僅 Edess쌹 ajava ajoneuvo ajaa toinen 

puoli kaistamerkinn쌹ll쌹
僅 V쌹li edess쌹 ajavaan ajoneuvoon on 

쌹쌹rimm쌹isen lyhyt
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VAROITUS
僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 havaitsee muita ajoneuvoja, 
jalankulkijoita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 edess쌹 
ajettaessa mutkaisella tiell쌹, sill쌹 se 
heikent쌹쌹 anturien toimintaa. T쌹m쌹 
voi aiheuttaa sen, ett쌹 toiminto ei 
anna varoitusta, jarrutusavustusta tai 
ohjausavustusta (jos kuuluu varustuk-
seen) tarvittaessa.
Ajettaessa mutkaisella tiell쌹 on s쌹ily-
tett쌹v쌹 turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa ohjattava autoa ja painet-
tava jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hen-
t쌹miseksi, jotta turvallinen et쌹isyys 
s쌹ilyy.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
havaita ajoneuvon, jalankulkijan tai 
py쎨r쌹ilij쌹n seuraavalla kaistalla tai 
kaistan ulkopuolella ajaessasi mutkai-
sella tiell쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja voi varoittaa kuljet-
tajaa tarpeettomasti ja k쌹ytt쌹쌹 jarrua. 
Tarkista aina ajoneuvoa ymp쌹r쎨iv쌹t 
liikenneolosuhteet.

僅 Rinteess쌹 olevalla tiell쌹 ajaminen

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 havaitsee muita ajoneuvoja, 
jalankulkijoita tai py쎨r쌹ilij쎨it쌹 edess쌹, 
kun ajat m쌹ke쌹 yl쎨s tai alas, mik쌹 hei-
kent쌹쌹 anturien toimintaa.
Se voi aiheuttaa virheellisen varoituk-
sen, jarrutuksen tai ohjauksen avus-
tuksen (jos kuuluu varustukseen) tai 
j쌹tt쌹쌹 varoituksen, jarrutuksen tai 
ohjauksen avustuksen tekem쌹tt쌹 (jos 
kuuluu varustukseen), kun se on tar-
peen.
Lis쌹ksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edess쌹 oleva ajoneuvo, 
jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 tunnistetaan 
쌹killisesti.
Kiinnit쌹 aina huomiota tiehen ajaes-
sasi m쌹ke쌹 yl쎨s tai alas ja ohjaa tarvit-
taessa autoa ja paina jarrupoljinta 
ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi, jotta 
turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

僅 Kaistan vaihtaminen
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[A]: Sinun ajoneuvosi, [B]: Kaistaa 
vaihtava ajoneuvo
Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei-
selt쌹 kaistalta, anturi ei havaitse sit쌹, 
ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 havaitse heti 
ajoneuvoa, kun se vaihtaa kaistaa 
yll쌹tt쌹en. T쌹ss쌹 tapauksessa sinun on 
s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarrutusmatka 
ja tarvittaessa ohjattava autoasi ja pai-
nettava jarrupoljinta ajonopeuden 
v쌹hent쌹miseksi, jotta turvallinen et쌹i-
syys s쌹ilyy.

[A]: Ajoneuvosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
ajoneuvo,
[C]: Samalla kaistalla kulkeva ajo-
neuvo
Kun edess쌹si oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei ehk쌹 v쌹litt쎨m쌹sti 
havaitse ajoneuvoa, joka nyt on edes-
s쌹si. T쌹ss쌹 tapauksessa sinun on s쌹i-
lytett쌹v쌹 turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa ohjattava autoasi ja pai-
nettava jarrupoljinta ajonopeuden 
v쌹hent쌹miseksi, jotta turvallinen et쌹i-
syys s쌹ilyy.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

Jos edell쌹si olevassa ajoneuvossa on 
kuormaa, joka jatkuu taaksep쌹in korin 
ulkopuolelle, tai jos edell쌹si olevassa 
ajoneuvossa on suurempi maavara, 
tarvitaan lis쌹varovaisuutta. Etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
pysty havaitsemaan kuormaa, joka 
jatkuu ajoneuvon ulkopuolelle. N쌹iss쌹 
tapauksissa sinun on s쌹ilytett쌹v쌹 tur-
vallinen jarrutusmatka kuorman 
uloimmasta kohdasta ja tarvittaessa 
ohjattava ajoneuvoasi ja painettava 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi, jotta et쌹isyys s쌹ilyy.

VAROITUS
僅 Jos hinaat per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme, ett쌹 etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
sammutetaan turvallisuussyist쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
toimia, jos se havaitsee kohteita, joi-
den muodot ja ominaisuudet muistut-
tavat ajoneuvoja, jalankulkijoita ja 
py쎨r쌹ilij쎨it쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
havaitse polkupy쎨ri쌹, moottoripy쎨ri쌹 
tai pienempi쌹 py쎨r쌹llisi쌹 kohteita, 
kuten matkalaukkuja, ostosk쌹rryj쌹 tai 
rattaita.
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僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi normaalisti, jos sit쌹 h쌹irit-
sev쌹t voimakkaat s쌹hk쎨magneettiset 
aallot.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi 15 sekunnin ajan auton 
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai etukameran 
alustuksen aikana.

Kaistanpitoavustin (LKA) (jos 
kuuluu varustukseen)
Kaistanpitoavustin on suunniteltu autta-
maan kaistamerkint쎨jen (tai tien reuno-
jen) havaitsemisessa ajettaessa yli 
m쌹쌹r쌹tyn nopeuden. Kaistanpitoavustin 
varoittaa kuljettajaa, jos ajoneuvo pois-
tuu kaistalta k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 suuntavaloa, 
tai auttaa automaattisesti kuljettajan 
ohjausta est쌹en ajoneuvon poistumisen 
kaistalta.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etukamera toimii havaitsemisanturina, 
jolla havaitaan kaistamerkinn쌹t (tai tien 
reunat).
Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.
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Kaistanpitoavustimen asetukset
Asetettavat ominaisuudet
Kaistaturvallisuus

A: Kuljettajan avustus
1 Kaistaturvallisuus
2 Avustaja
3 Vain varoitus
4 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Kaistaturvallisuusj쌹rjestelm쌹 ottaak-
sesi kunkin toiminnon k쌹ytt쎨쎨n tai pois 
k쌹yt쎨st쌹.
僅 Avustaja: Kaistanpitoavustin auttaa 

automaattisesti kuljettajan ohjausta, 
kun se havaitsee kaistalta poistumi-
sen, est쌹쌹kseen ajoneuvon poistumi-
sen kaistaltaan.

僅 Vain varoitus: Kaistanpitoavustin 
varoittaa kuljettajaa 쌹쌹nimerkill쌹 ja 
ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹ll쌹, kun se havait-
see kaistalta siirtymisen. Kuljettajan 
on ohjattava ajoneuvoa.

僅 Pois k쌹yt쎨st쌹: Kaistanpitoavustin kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹. Kojelaudan merk-
kivalo ( ) sammuu.

VAROITUS
僅 Jos valitaan Vain varoitus, ohjausa-

vustus ei toimi.
僅 Kaistanpitoavustin ei hallitse ohjaus-

py쎨r쌹쌹, kun ajoneuvo kulkee keskell쌹 
kaistaa.

僅 Kuljettajan on aina seurattava ymp쌹-
rist쎨쌹 ja ohjattava autoa, jos Pois k쌹y-
t쎨st쌹 on valittu.

Kaistanpitoavustin kytkeminen 
p쌹쌹lle/pois

Paitsi Eurooppa, Australia, 
Ven쌹j쌹
Moottorin ollessa k쌹ynnistettyn쌹, paina 
ja pid쌹 painettuna Kaista-ajon avustin -
painiketta ohjauspy쎨r쌹ss쌹 aktivoidak-
sesi kaistanpitoavustimen. Kojelautaan 
syttyy harmaa ( )-merkkivalo.
Kytke toiminto pois pit쌹m쌹ll쌹 painiketta 
uudelleen pohjassa.
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n, kaistan seuraa-
misavustaja s쌹ilytt쌹쌹 aiemman asetuk-
sensa.

Eurooppa, Australia, Ven쌹j쌹
Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, kaistanpitoa-
vustin kytkeytyy aina p쌹쌹lle. Kojelautaan 
syttyy harmaa ( )-merkkivalo.
Kun kaistanpitoavustin on p쌹쌹ll쌹, voit 
sammuttaa toiminnon painamalla 
Kaista-ajon avustin -painiketta pitk쌹쌹n.

HUOMAA
僅 Kun Kaistanpitoavustin-painiketta pai-

netaan lyhyesti, kaistanpitoavustin 
kytkeytyy p쌹쌹lle ja pois.

僅 Kun kaistanpitoavustin on kytketty 
pois p쌹쌹lt쌹 Kaista-ajon avustin -pai-
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nikkeella, my쎨s kaistaturvallisuusase-
tuksen arvoksi tulee Pois.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
kaistanpitoavustimen varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla Ase-
tukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan avus-
tus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus 
ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi 
Korkea, Keskitaso, Matala tai Pois.
Vaikka Pois on valittu, K쌹det poissa -
varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
sammu. Ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹toiminto 
pysyy p쌹쌹ll쌹 my쎨s, kun Pois on valit-
tuna.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan aputoiminto-
jen varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

Kaistanpitoavustimen k쌹ytt쎨
Varoitus ja kontrolli

Vasen

Oikea

Kaistanpitoavustin varoittaa kaistalta 
poistumisen varoituksella ja hallitsee ajo-
neuvoa kaistanpitoavustimella.

Kaistalta poistumisen varoitus
僅 J쌹rjestelm쌹 varoittaa kuljettajaa auton 

poistumisesta kaistalta seuraavasti: 
kojelaudassa alkaa vilkkua vihre쌹 
( ) merkkivalo, kaistaviiva vilkkuu 
kojelaudassa ajoneuvon ajautumis-
suunnan mukaan ja kuuluu varoitu-
s쌹쌹ni. Ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee my쎨s.

僅 Ajoneuvon nopeus: N. 60~200 km/h 
(40~120 mph).

Kaistanpitoavustin
僅 Toiminto varoittaa kuljettajaa ajoneu-

von poistumisesta kaistalta seuraa-
vasti: vihre쌹 ( ) merkkivalo alkaa 
vilkkua kojelaudassa ja ohjauspy쎨r쌹 
pyrkii pit쌹m쌹쌹n auton kaistalla teke-
m쌹ll쌹 korjausliikkeit쌹.
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僅 Ajoneuvon nopeus: N. 60~200 km/h 
(40~120 mph).

K쌹det poissa -varoitus

A: Pid쌹 kiinni ohjauspy쎨r쌹st쌹
Jos kuljettaja ottaa k쌹tens쌹 pois ohjaus-
py쎨r쌹lt쌹 usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pid쌹 k쌹det ohjauspy쎨r쌹ll쌹" 
ilmestyy kojelaudalle ja kuuluu vaiheit-
tainen varoitus쌹쌹ni.

VAROITUS
僅 Ohjauspy쎨r쌹n avustus ei aktivoidu, 

jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidet쌹쌹n eritt쌹in 
tukevasti tai se k쌹쌹nnet쌹쌹n tietyn 
asteen yli.

僅 Kaistanpitoavustin ei toimi kaiken 
aikaa. On kuljettajan vastuulla ohjata 
ajoneuvoa turvallisesti ja pit쌹쌹 se kais-
tallaan.

僅 K쌹det poissa -varoitus voi ilmesty쌹 
my쎨h쌹쌹n tieolosuhteista riippuen. 
Pid쌹 aina k쌹tesi ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 
aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidell쌹쌹n hyvin 
kevyell쌹 otteella, K쌹det poissa -varoi-
tus voi silti tulla n쌹kyviin, koska kais-
tanpitoavustin ei ehk쌹 havaitse, ett쌹 
kuljettajan k쌹det ovat ohjauspy쎨r쌹ll쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det poissa -varoitus ei ehk쌹 toimi 
oikein.

HUOMAA
僅 Jos kaipaat lis쌹tietoja koskien mitta-

riston asetuksista, katso osaa "Mitta-
risto" sivulla 5-44.

僅 Kun kaistamerkinn쌹t (tai tien reunat) 
havaitaan, kojelaudalla n쌹ht쌹v쌹t kais-
taviivat muuttuvat harmaasta valkoi-
seksi ja vihre쌹 ( ) merkkivalo 
syttyy.

僅 Kun kaistamerkinn쌹t (tai tien reunat) 
havaitaan ja moottoritien kaistanvaih-
toavustin on p쌹쌹ll쌹, mittariston kaista-
viivat saattavat muuttua vihreiksi.

Kaistamerkint쌹쌹 ei havaita

Kaistamerkint쌹 havaitaan

僅 Vaikka kaistanpitoavustin avustaa 
ohjausta, kuljettaja voi hallita ohjaus-
py쎨r쌹쌹.

僅 Ohjauspy쎨r쌹 voi tuntua raskaam-
malta tai kevyemm쌹lt쌹, kun kaistanpi-
toavustin avustaa ohjauspy쎨r쌹쌹 
verrattuna tilanteeseen, jossa j쌹rjes-
telm쌹 ei avusta.
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HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Kaistanpitoavustimen toiminta-
h쌹iri쎨 ja rajoitukset
Kaistanpitoavustimen toiminta-
h쌹iri쎨

A: Tarkista kaistaturvallisuusj쌹rjes-
telm쌹
Kun kaistanpitoavustin ei toimi oikein, 
varoitusviesti ilmestyy n쌹kyviin ja keltai-
nen ( )-merkkivalo syttyy mittaris-
toon. Jos t쌹m쌹 tapahtuu, vie toiminto 
tarkastettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Kaistanpitoavustimen rajoitukset
Kaistanpitoavustin ei ehk쌹 toimi nor-
maalilla tavalla tai se voi toimia arvaa-
mattomalla tavalla seuraavissa 
olosuhteissa:
僅 Kaista on likainen tai vaikea erottaa, 

koska
- Kaistamerkinn쌹t (tai tien reunat) 

ovat sateen, lumen, lian, hiekan, 
쎨ljyn jne. peitossa.

- Kaistamerkinn쌹n (tai tien reunan) 
v쌹ri쌹 ei voi erottaa tiest쌹

- Tiell쌹 (tai tien reunoilla) on merk-
kej쌹 kaistan l쌹hell쌹 tai tien merkin-
n쌹t (tai tien reunat) n쌹ytt쌹v쌹t 

samanlaisilta kuin kaistamerkinn쌹t 
(tai tien reunat)

- Kaistamerkint쌹 (tai tien reuna) on 
huonosti erottuva tai vaurioitunut

- Kaistamerkinn쌹lle (tai tien reunalle) 
tulee varjo keskinauhasta, puista, 
kaiteista, meluvalleista, yms.

僅 Kaistojen m쌹쌹r쌹 lis쌹쌹ntyy tai v쌹hen-
tyy tai kaistamerkinn쌹t riste쌹v쌹t

僅 Tiell쌹 on enemm쌹n kuin kaksi kaista-
merkint쌹쌹 (tai tien reunaa)

僅 Kaistamerkinn쌹t (tai tien reunat) ovat 
monimutkaisia tai ne on korvattu 
rakenteilla, kuten esimerkiksi tiety쎨-
mailla

僅 Tiell쌹 on tiemerkint쎨j쌹, kuten mutkit-
televia kaistoja, suojatiemerkint쎨j쌹 ja 
liikennemerkkej쌹

僅 Kaista katoaa yht쌹kki쌹, kuten esimer-
kiksi risteyksess쌹

僅 Kaista (tai tie) on hyvin leve쌹 tai kapea
僅 Tien reunassa ei ole kaistaa
僅 Tiell쌹 on rajarakenne, kuten tulliportti, 

jalkak쌹yt쌹v쌹, reunakiveys jne.
僅 Et쌹isyys edess쌹 olevaan ajoneuvoon 

on eritt쌹in lyhyt tai edess쌹 oleva ajo-
neuvo peitt쌹쌹 kaistamerkinn쌹n (tai 
tien reunan)

HUOMAA
Etukameran rajoituksista on lis쌹tietoja 
kohdassa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-37.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si kaistanpitoavustinta:
僅 Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 

ajamisesta ja auton hallinnasta. 쉁l쌹 
luota pelk쌹st쌹쌹n toimintoon eli 쌹l쌹 aja 
vaarallisesti.
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僅 Kaistanpitoavustimen toiminta voi 
peruuntua tai se ei ehk쌹 toimi kun-
nolla riippuen tie- ja ymp쌹rist쎨oloista. 
Noudata aina varovaisuutta ajon 
aikana.

僅 Katso ”Kaistanpitoavustimen rajoituk-
set”, jos kaistaa ei havaita kunnolla.

僅 Hinatessasi per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, ett쌹 kytket 
kaistanpitoavustimen pois p쌹쌹lt쌹 tur-
vallisuussyist쌹.

僅 Jos auto ajaa suurella nopeudella, 
ohjauspy쎨r쌹쌹 ei hallita. Kuljettajan on 
aina noudatettava nopeusrajoitusta, 
kun h쌹n k쌹ytt쌹쌹 kaistanpitoavustinta.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti on n쌹ht쌹viss쌹 tai kuuluu varoi-
tus쌹쌹ni, kaistanpitoavustimen 
varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 
varoitus쌹쌹nt쌹 ehk쌹 kuulu.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule kaistanpitoavustimen 
varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
ohjausavustus ei ehk쌹 toimi oikein.

僅 Kaistanpitoavustin ei ehk쌹 toimi 15 
sekunnin ajan auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.

僅 Kaistanpitoavustin ei toimi, kun:
- Suuntavilkku tai h쌹t쌹vilkut on kyt-

ketty p쌹쌹lle
- Autoa ei ajeta kaistan keskell쌹, kun 

toiminto kytket쌹쌹n p쌹쌹lle, tai heti 
kaistanvaihdon j쌹lkeen

- ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-
linta) tai VSM (auton vakauden hal-
linta)

- Ajoneuvoa ajetaan jyrkk쌹mutkai-
sella tiell쌹

- Ajoneuvon nopeus on alle 55 km/h 
(35 mph) tai yli 210 km/h (130 mph)

- Ajoneuvo tekee nopeita kaistan 
vaihtoja

- Ajoneuvo jarruttaa 쌹killisesti
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin (BCA) (jos 
kuuluu varustukseen)
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan teht쌹v쌹 on tunnistaa ja valvoa 
kuljettajan sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyvi쌹 
ajoneuvoja ja varoittaa kuljettajaa mah-
dollisesta t쎨rm쌹yksest쌹 varoitusviestill쌹 
ja varoitus쌹쌹nell쌹.
Lis쌹ksi, jos on olemassa t쎨rm쌹ysvaara 
vaihdettaessa kaistaa tai ajettaessa 
eteenp쌹in ulos parkkipaikalta, sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen aktivoi-
malla jarrun.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja auttaa havaitsemaan ja ilmoit-
taa kuljettajalle, ett쌹 ajoneuvo on 
sokeassa pisteess쌹.

HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella ajoneuvosi 
nopeuden mukaan. Mutta vaikka soke-
assa pisteess쌹 olisi ajoneuvo, toiminto ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita, kun ohitat sen suu-
rella nopeudella.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja havaitsee ja ilmoittaa kuljetta-

jalle, ett쌹 ajoneuvo l쌹hestyy suurella 
nopeudella sokean pisteen alueella.

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella nope-
udella l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeu-
desta riippuen.

Jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja p쌹쌹ttelee t쎨rm쌹ysvaaran 
sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyv쌹n ajoneu-
von kanssa, kun vaihdetaan kaistaa 
havaitsemalla edess쌹 oleva kaista, se 
auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen aktivoi-
malla jarrun.

Jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja p쌹쌹ttelee t쎨rm쌹ysvaarasta 
sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyv쌹n ajoneu-
von kanssa, kun ajetaan ulos pys쌹k쎨inti-
ruudusta, se auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n 
t쎨rm쌹yksen aktivoimalla jarrun.
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Havaitsemisanturi
Etukamera

Takakulmatutka

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Yll쌹pid쌹 havaitsemisanturien optimaa-
lista toimintaa seuraavilla varotoimilla:
僅 쉁l쌹 koskaan pura takakulmatutkaa tai 

tutkakokoonpanoa ja v쌹lt쌹 siihen koh-
distuvia iskuja.

僅 Jos takakulmatutkaan tai sen l쌹his-
t쎨lle on kohdistunut isku, sokean pis-
teen turvaj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein vaikka varoitusviesti ei ilmes-
tyisi kojelautaan. Tarkastuta j쌹rjes-
telm쌹 ammattikorjaamon toimesta. 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 Jos takakulman tutka on vaihdettu tai 
korjattu, tarkastuta ajoneuvo ammat-
tikorjaamossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 K쌹yt쌹 vain alkuper쌹isi쌹 osia takakul-
matutkan sis쌹lt쌹v쌹n takapuskurin 
korjaamiseen.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 tai 
esineit쌹, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
l쌹heisyyteen.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi kunnolla, jos 
puskuri on vaihdettu tai jos takakul-
matutkan ymp쌹rist쎨 on vaurioitunut 
tai se on maalattu.

僅 Asennettu per쌹vaunu tai muuta lait-
teistoa, kuljetusvaunu tms., voi vaikut-
taa haitallisesti takakulmatutkan 
toimintaan tai toiminto ei ehk쌹 toimi 
lainkaan.

Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen asetukset
Asetettavat ominaisuudet

Kuolleeseen kulmaan liittyv쌹t tur-
vaj쌹rjestelm쌹t

A: Kuljettajan avustus
1 Kuolleeseen kulmaan liittyv쌹t tur-

vaj쌹rjestelm쌹t
2 Aktiiviset avustinj쌹rjestelm쌹t
3 Vain varoitus
4 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset → 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
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Kuolleen kulman turvaj쌹rjestelm쌹 
ottaaksesi kunkin toiminnon k쌹ytt쎨쎨n tai 
pois k쌹yt쎨st쌹.
僅 Aktiiviset avustinj쌹rjestelm쌹t: Kuol-

leen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestill쌹, 쌹쌹nivaroituksella ja 
ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹ll쌹 ja jarrutus-
avustajaa k쌹ytet쌹쌹n t쎨rm쌹yksen riski-
tasosta riippuen.

僅 Vain varoitus: Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja varoittaa 
kuljettajaa varoitusviestill쌹, 쌹쌹nivaroi-
tuksella ja ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹ll쌹 t쎨r-
m쌹yksen riskitasosta riippuen. 
Jarrutusavustaja ei aktivoidu.

僅 Pois: Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹.

A: Kuolleen kulman turvaj쌹rjestelm쌹 
on pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan ollessa 
pois p쌹쌹lt쌹, mittaristoon tulee viesti 
Kuolleen kulman turvaj쌹rjestelm쌹 on 
pois k쌹yt쎨st쌹.
Jos muutat asetuksen Pois-vaihtoeh-
dosta Aktiivinen avustinj쌹rjestelm쌹- tai 
Vain varoitus -vaihtoehtoon, ulkopuoli-
sen taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kol-
men sekunnin ajan.
Lis쌹ksi, jos auto on k쌹ynniss쌹, kun asetat 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan Aktiivinen avustinj쌹rjes-
telm쌹- tai Vain varoitus-vaihtoehtoon, 

ulkopuolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu kolmen sekunnin ajan.

VAROITUS
僅 Jos Vain varoitus on valittu, jarru-

tusta ei avusteta.
僅 Jos Pois on valittu, kuljettajan tulee 

aina seurata ymp쌹rist쎨쌹 ja ajaa varo-
vasti.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, Kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
tin s쌹ilytt쌹쌹 viimeisen asetuksen.

Varoituksen ajastus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen ajastus
2 Normaali
3 My쎨h쌹inen
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan varoituksen aktivointiajastusta 
valitsemalla Asetukset→ Ajoneuvo→ 
Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajoitus.
Valitse varoitusajaksi Normaali tai My쎨-
h쌹inen.
僅 Normaali: K쌹yt쌹 normaaleissa ajo-

olosuhteissa. Jos se tuntuu liian her-
k쌹lt쌹, aseta varoituksen ajoitus tilaan 
My쎨h쌹inen.

僅 My쎨h쌹inen: Varoituksen ajoitus on 
my쎨h쌹inen
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Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ja vaih-
tamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, 
Keskitaso, Matala tai Pois.
Kun varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus kyt-
ket쌹쌹n pois, ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹 kytke-
t쌹쌹n p쌹쌹lle, mik쌹li se oli kytketty pois.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen ja Varoituksen 

쌹쌹nenvoimakkuuden asetus koskee 
kaikkia Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen toimintoja.

僅 Vaikka Normaali on valittuna varoi-
tuksen ajastustoiminnolle, alustava 
varoitusaika voi tuntua my쎨h쌹iselt쌹, 
jos ajoneuvot l쌹hestyv쌹t suurella 
nopeudella.

僅 Valitse varoitusajastukseksi My쎨h쌹i-
nen, kun liikenne on rauhallista ja 
ajonopeus on hiljainen.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan toiminta
Varoitus ja kontrolli

Ajoneuvon havaitseminen

僅 Varoitusvalo ilmestyy ulkopuoliseen 
taustapeiliin ja head-up-n쌹ytt쎨쎨n (jos 
kuuluu varustukseen).

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustimen toimintoa k쌹ytet쌹쌹n seuraa-
vissa tapauksissa.
僅 Ajoneuvon nopeus: Yli 20 km/h (12 

mph)
僅 Ajoneuvon sokean pisteen alueella: Yli 

10 km/h (7 mph)

T쎨rm쌹ysvaroitus
T쎨rm쌹ysvaroitus toimii, kun suunta-
vilkku muuttaa kaistaa ajoneuvon suun-
taan sokean pisteen alueella.
僅 Jos Asetukset-valikosta on valittu 

Vain varoitus -vaihtoehto, t쎨rm쌹ys-
varoitus aktivoituu, kun ajoneuvo 
l쌹hestyy kaistaa, jolla sokeassa pis-
teess쌹 oleva ajoneuvo havaitaan.

僅 Toiminto varoittaa kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹 vilkuttamalla sivupeilin 
varoitusvaloa ja head-up-n쌹ytt쎨쌹 (jos 
kuuluu varustukseen). Samaan aikaan 
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kuulet varoitus쌹쌹nen ja ohjauspy쎨r쌹 
t쌹risee.

僅 Kun suuntavalo kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
tai siirryt쌹쌹n pois kaistalta, t쎨rm쌹ys-
varoitus peruutetaan ja toiminto palaa 
ajoneuvon havaitsemistilaan.

VAROITUS
僅 Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

m쌹쌹ritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiell쌹, toiminto voi 
havaita kahden kaistan p쌹쌹ss쌹 kulke-
vat muut ajoneuvot ja varoittaa sinua. 
Sit쌹 vastoin leve쌹ll쌹 tiell쌹 toiminto ei 
ehk쌹 pysty havaitsemaan viereisell쌹 
kaistalla ajavaa ajoneuvoa eik쌹 v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 varoita sinua.

僅 Kun varoitusvilkku toimii t쎨rm쌹ysva-
roitus suuntavilkulla ei toimi.

HUOMAA
Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, t쎨rm쌹ysvaroitus voi aktivoitua, 
kun k쌹쌹nnyt vasemmalle. Jos kuljettajan 
istuin on oikealla puolella, t쎨rm쌹ysvaroi-
tus voi aktivoitua, kun k쌹쌹nnyt oikealle. 
Pid쌹 sopiva et쌹isyys kaistalla oleviin ajo-
neuvoihin.

T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(ajon aikana)

A: H쌹t쌹jarrutus
僅 Kun toiminto varoittaa kuljettajaa t쎨r-

m쌹yksest쌹, ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja kojelautaan 

ilmestyy varoitusviesti. Samaan 
aikaan kuulet varoitus쌹쌹nen, head-
up-n쌹yt쎨ss쌹 vilkkuu varoitusvalo (jos 
kuuluu varustukseen) ja ohjauspy쎨r쌹 
t쌹risee. Se auttaa est쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yk-
sen sokean pisteen alueella olevan 
ajoneuvon kanssa.

僅 T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintoa k쌹ytet쌹쌹n seuraavissa tapauk-
sissa.
- Ajoneuvosi nopeus: 60~200 km/h 

(40~120 mph)
- Ajokaistan molemmat kaistamer-

kinn쌹t havaitaan.

VAROITUS
僅 T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-

minto peruutetaan seuraavissa 
tapauksissa:
- Ajoneuvo menee seuraavalle kais-

talle tietyn matkan p쌹쌹ss쌹
- Ajoneuvosi on kaukana t쎨rm쌹ys-

vaarasta
- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n nopeasti
- Jarrupoljinta painetaan
- Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 

on toiminnassa
僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-

misavustimen k쌹yt쎨n tai kaistanvaih-
don j쌹lkeen auto on ohjattava kaistan 
keskelle. Toiminto ei toimi, jos ajoneu-
voa ei ajeta kaistan keskell쌹.

T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(l쌹hdett쌹ess쌹)
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A: H쌹t쌹jarrutus
僅 Kun toiminto varoittaa kuljettajaa t쎨r-

m쌹yksest쌹, ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja kojelautaan 
ilmestyy varoitusviesti. Samaan 
aikaan kuulet varoitus쌹쌹nen, head-
up-n쌹yt쎨ss쌹 vilkkuu varoitusvalo (jos 
kuuluu varustukseen) ja ohjauspy쎨r쌹 
t쌹risee.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin toimii, kun ajoneuvon 
nopeus on alle 3 km/h (2 mph) ja 
sokean pisteen alueella olevan ajo-
neuvon nopeus on yli 5 km/h (3 mph).

僅 H쌹t쌹jarrutuksen yhteydess쌹 t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja auttaa est쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen sokean pisteen 
alueella olevan ajoneuvon kanssa.

A: Aja varovasti
Kun ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuk-
sella, kojelaudassa n쌹kyy varoitusviesti. 
Oman turvallisuutensa t쌹hden, kuljetta-
jan tulee heti painaa jarrupoljinta ja tar-
kistaa ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy, jos auto on 

pys쌹ytetty h쌹t쌹jarrutuksen avulla 
noin 2 sekunnin aikana.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun k쌹y-
t쌹t Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustinta:
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

sokean pisteen turvallisuusj쌹rjestel-
m쌹n asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨i-
nyt auton turvalliseen paikkaan.

僅 Jos muiden toimintojen viestej쌹 n쌹kyy 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustimen 
varoitusta ei ehk쌹 voi n쌹hd쌹 eik쌹 
쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustimen 
varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aktivoidu, 
jos kuljettaja v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹yksen pai-
namalla jarrupoljinta.

僅 Kun Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin on toiminnassa, j쌹r-
jestelm쌹n jarrutuksen ohjaus peruun-
tuu automaattisesti kuljettajan 
painaessa liikaa kaasupoljinta tai 
ohjatessa ohjauspy쎨r쌹쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustimen toiminnan aikana auto 
voi pys쌹hty쌹 쌹killisesti, aiheuttaen 
matkustajien loukkaantumisen ja irto-
naisten tavaroiden siirtymisen. Pid쌹 
turvavy쎨 aina kiinnitettyn쌹 ja irtonai-
set esineet turvallisesti tallessa.

僅 Vaikka Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen toiminnassa olisi 
ongelmia, auton perusjarrutusteho 
toimii normaalisti.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei toimi kaikissa tilanteissa 
eik쌹 voi est쌹쌹 kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa Kuol-
leen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin saattaa varoittaa kuljettajaa 
my쎨h쌹쌹n tai olla varoittamatta ollen-
kaan.

僅 Kuljettajan tulisi aina pit쌹쌹 ajoneuvo 
hallinnassaan. 쉁l쌹 turvaudu sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jaan. Pid쌹 ennemminkin turvallinen 
jarrutusmatka ja paina tarvittaessa 
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jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi tai auton pys쌹ytt쌹miseksi.

VAROITUS
僅 Riippuen ESC:n (S쌹hk쎨inen ajovakau-

den hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi kunnolla. Saadaan 
vain varoitus, kun:
- ESC:n (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) varoitusvalo on p쌹쌹ll쌹
- ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) on kytketty eri toimintoon

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen toimintah쌹i-
ri쎨 ja rajoitukset
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen toimintah쌹i-
ri쎨

A: Tarkista Sokean pisteen turvaj쌹rjes-
telm쌹
Kun Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei toimi kunnolla, kojelau-
dassa n쌹kyy usean sekunnin ajan 
varoitusviesti n쌹kyy ja kojelaudan p쌹쌹-
varoitusvalo ( ) syttyy. Pyyd쌹 ammatti-
korjaamoa tarkastamaan sokeiden 
pisteiden t쎨rm쌹yksen estoapu. Kia suo-

sittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.

A: Tarkista sivupeilin varoitusvalo
Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, varoitusviesti 
ilmestyy ryhm쌹쌹n useita sekunteja ja 
p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy. Pyyd쌹 
ammattikorjaamoa tarkastamaan sokei-
den pisteiden t쎨rm쌹yksen estoapu. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin poissa k쌹yt쎨st쌹

A: Sokean pisteen turvaj쌹rjestelm쌹 
pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka peitossa
Kun takakulmatutkan tai anturin ymp쌹-
r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 viera-
saine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen 
toimintakyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustimen toimintaa tai poistaa sen k쌹y-
t쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, mittaristossa n쌹yte-
t쌹쌹n varoitusviesti. Se ei kuitenkaan ole 
vika.
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin palaa normaalitilaan, kun viera-
saineet, per쌹vaunut muut laitteet 
poistetaan ja auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-
leen. Pid쌹 se aina puhtaana.
Jos sokeiden pisteiden t쎨rm쌹yksenesto-
toiminto ei toimi normaalisti ajoneuvon 
takamatkustajien osalta, muut varusteet 
tai vieraat aineet poistetaan, pyyd쌹 
ammattikorjaamoa tarkastamaan 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misen 
avustin. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
nin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti ei n쌹y kojelau-

dassa, Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 
oikein.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein 
alueella (esim. avoimella maalla), 
miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n, tai kun havaitsemisan-
turin havaitsemisen est쌹쌹 vieraat 
aineet heti auton k쌹ynnistyksen j쌹l-
keen.

HUOMIO
Sammuta Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin, kun haluat asentaa 
per쌹vaunun, kuljetusv쌹lineen jne. Poista 
per쌹vaunu, kuljetusv쌹line jne., kun 
haluat k쌹ytt쌹쌹 Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustinta.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustimen rajoituksia
Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin ei ehk쌹 toimi normaalisti seuraa-
vissa olosuhteissa:

僅 S쌹쌹 on huono, rankkasade, sakea 
lumisade jne.

僅 Takakulmatutka on lumen, sadeve-
den, lian peitt쌹m쌹.

僅 Takakulmatutkaa ymp쌹r쎨iv쌹 l쌹mp쎨-
tila on korkea tai matala

僅 Takakulmatutka on ajoneuvon tai 
pilarin tai seinien peitt쌹m쌹 jne.

僅 Ajat moottori- tai maantiell쌹 tai tie-
maksualueella.

僅 Tien p쌹쌹llyste (tai sen ulkopuolinen 
maasto) sis쌹lt쌹쌹 poikkeavan m쌹쌹r쌹n 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia).

僅 Ajoneuvon l쌹hell쌹 on kiinte쌹 esine, 
kuten 쌹쌹nivalleja, kaksinkertaisia 
쌹쌹nivalleja, suojakaiteita, keskijakajia, 
sis쌹쌹najoaitauksia, katuvaloja, kylt-
tej쌹, tunneleita, seini쌹 jne. (mukaan 
lukien kaksoisrakenteet)

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

僅 Ajat laajalla alueella, jolla on v쌹h쌹n 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityll쌹, esikaupungissa jne.)

僅 Ajo m쌹r쌹ll쌹 tienpinnalla, kuten l쌹t쌹k-
k쎨isell쌹 tiell쌹

僅 Toinen ajoneuvo ajaa hyvin l쌹hell쌹 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi l쌹helt쌹

僅 Toisen ajoneuvon nopeus on niin 
suuri, ett쌹 se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyess쌹 ajassa

僅 Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
僅 Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
僅 Ajoneuvosi on l쌹htenyt liikkeelle 

samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sit쌹 on kiihdytetty

僅 Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan et쌹isyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan p쌹쌹st쌹 siir-
tyy viereiselle kaistalle
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僅 Per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettu ja se peitt쌹쌹 takakulmatutkan

僅 Takakulmatutkan sis쌹lt쌹v쌹n puskurin 
peitt쌹쌹 esineet, kuten puskuritarra-
py쎨r쌹teline jne.

僅 Takakulmatutkan ymp쌹r쎨iv쌹 puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin ei ehk쌹 toimi normaalilla tavalla 
tai se voi toimia arvaamattomalla tavalla 
havaittaessa seuraavia kohteita:
僅 Moottoripy쎨r쌹 tai polkupy쎨r쌹 havai-

taan
僅 Ajoneuvo, kuten lavaper쌹vaunu, 

havaitaan
僅 Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 

kuorma-auto havaitaan
僅 Liikkuva este, kuten jalankulkija, el쌹in, 

ostosk쌹rryt tai lastenvaunut havaitaan
僅 Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 

havaitaan
Jarrujen hallinta ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi seu-
raavissa olosuhteissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiell쌹, ep쌹tasaisella tiell쌹 
tai betonilaatoituksella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n jne. takia.

僅 Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

僅 Jarruja on korjattu
僅 Auto tekee nopeita kaistanvaihtoja

HUOMAA
Jos haluat lis쌹tietoja etun쌹kym쌹kame-
rasta, katso osaa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja (FCA) (jos kuuluu 

varustukseen)" sivulla 6-37 ja "Kaistanpi-
toavustin (LKA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-55.

VAROITUS
僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein, kun 
ajetaan mutkaisella tiell쌹. Sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 havaitse ajoneuvoa seuraavalla 
kaistalla.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein, kun 
ajetaan mutkaisella tiell쌹. Sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misen apulaite 
voi havaita ajoneuvon samalla kais-
talla.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa tiet yhty-
v쌹t/erkaantuvat
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Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin (BCA)

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein pai-
kassa, jossa tiet yhtyv쌹t tai 
erkaantuvat. Sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoa seuraavalla kaistalla.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin tien ajon 
aikana sulautuessa tai jakautuessa.

僅 Rinteess쌹 olevalla tiell쌹 ajaminen

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein, kun 
ajetaan rinteess쌹. Sokean pisteen t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
havaitse viereisell쌹 kaistalla kulkevaa 
ajoneuvoa tai voi havaita maan tai 
rakenteen virheellisesti.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella

Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi oikein ajet-
taessa kohdassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misen apulaite ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 havaitse ajoneuvoa tiell쌹, jolla 
on eri kaistakorkeus.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

VAROITUS
僅 Hinattaessa per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa muista kytke쌹 Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi normaalisti, 
jos sit쌹 h쌹iritsev쌹t voimakkaat s쌹hk쎨-
magneettiset aallot.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei ehk쌹 toimi n. 15 sekun-
nin ajalla auton k쌹ynnistyksen tai 
takakulman kameran tai etututkan 
alustuksen j쌹lkeen.
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Turvallisen ulosk쌹ynnin varoi-
tusj쌹rjestelm쌹 (SEW) (jos kuu-
luu varustukseen)

Kun auto on pys쌹htynyt ja takaa tuleva 
auto havaitaan, heti kun matkustaja 
avaa oven turvallisen ulosk쌹ynnin varoi-
tusj쌹rjestelm쌹 antaa kuljettajalle varoi-
tusviestin ja 쌹쌹nimerkin, jotta t쎨rm쌹ys 
voidaan v쌹ltt쌹쌹.

HUOMIO
Varoituksen ajastus voi vaihdella l쌹hes-
tyv쌹n ajoneuvon nopeudesta riippuen.

Havaitsemisanturi
Takakulmatutka

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Jos haluat lis쌹tietoja takakulmatutkan 
varotoimista, katso osaa "Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin (BCA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-61.

Turvallisen ulosk쌹ynnin varoituk-
sen asetukset
Asetettavat ominaisuudet

SEW (turvallisen ulosk쌹ynnin 
varoitusj쌹rjestelm쌹)

A: Kuljettajan avustus
1 Kuolleeseen kulmaan liittyv쌹t tur-

vaj쌹rjestelm쌹t
2 SEW (turvallisen ulosk쌹ynnin varoi-

tusj쌹rjestelm쌹)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 tur-
vallisen ulosk쌹ynnin varoituksen p쌹쌹lle 
valitsemalla Asetukset→ Ajoneuvo → 
Kuljettajan avustus → Sokean pisteen 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 → Turvallisen 
ulosk쌹ynnin varoitus ja kytke쌹 j쌹rjestel-
m쌹n pois p쌹쌹lt쌹 poistamalla valinnan.

VAROITUS
Kuljettajan on oltava aina valpas odotta-
mattomien ja yll쌹tt쌹vien tilanteiden 
varalta. Jos Turvallisen ulosk쌹ynnin 
varoitus -valinta perutaan, turvallisen 
ulosk쌹ynnin varoitus ei auta sinua.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, tur-
vallisen ulosk쌹ynnin varoitus s쌹ilytt쌹쌹 
aiemman asetuksensa.
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Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitusj쌹rjestelm쌹 (SEW)

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa tur-
vallisen ulosk쌹ynnin varoituksen 쌹쌹nen-
voimakkuutta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ja vaih-
tamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, 
Keskitaso, Matala tai Pois.
Silloinkin kun valitaan Pois, turvallisen 
ulosk쌹ynnin varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuus ei kuitenkaan sammu, vaan kuuluu 
edelleen Matala-tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuuden ase-
tusvalinta koskee kaikkia turvallisen 
ulosk쌹ynnin varoitusj쌹rjestelm쌹n toimin-
toja.

Turvallisen ulosk쌹ynnin varoituk-
sen k쌹ytt쎨
Varoitus
Turvallisen poistumisen varoitus varoit-
taa seuraavilla toimilla.

T쎨rm쌹ysvaroitus poistuttaessa 
autosta

A: Tarkkaile liikennett쌹
僅 Sivupeilin varoitusvalo vilkkuu ja 

varoitusviesti ilmestyy kojelaudalle ja 
kuuluu varoitus쌹쌹ni.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus 
varoittaa seuraavissa olosuhteissa:
- Ajoneuvosi nopeus: alle 3 km/h (2 

mph)
- Takaa l쌹hestyv쌹n ajoneuvon 

nopeus on yli 6 km/h (4 mph)

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si turvallisen ulosk쌹ynnin varoitusta:
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt 
auton turvalliseen paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon viesti 
n쌹kyy tai h쌹lytys쌹쌹ni kuuluu, turvalli-
sen ulosk쌹ynnin varoitusta ei ehk쌹 
n쌹ytet쌹 eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule turvallisen ulosk쌹ynnin 
varoitusta, jos ymp쌹rist쎨 on meluisa.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 
kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.
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僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus voi 
varoittaa my쎨h쌹쌹n tai ei lainkaan ajo-
olosuhteista riippuen. Tarkista aina 
auton ymp쌹rist쎨.

僅 Kuljettaja ja matkustajat ovat vas-
tuussa onnettomuuksista, jotka 
tapahtuvat heid쌹n poistuessaan 
autosta. Tarkista aina ymp쌹rist쎨 
ennen poistumista autosta.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei 
toimi, jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
estoavustimessa on ongelma.

僅 Varoitusviesti tai Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin tulee n쌹ky-
viin, kun:
- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-

t쌹misavustimen anturi tai sen 
ymp쌹rist쎨 on likaantunut tai peitty-
nyt

- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustin ei varoita matkustajia 
tai varoittaa heit쌹 virheellisesti

HUOMAA
僅 Kun auto on sammutettu turvallisen 

ulosk쌹ynnin varoitus toimii 3 minuut-
tia, mutta sammuu heti, jos ovet luki-
taan.

僅 Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 erilai-
sina kojetaulun tai teeman ominai-
suuksista riippuen.

Turvallisen ulosk쌹ynnin varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Turvallisen ulosk쌹ynnin varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista Sokean pisteen turvaj쌹rjes-
telm쌹
Kun turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei 
toimi oikein, kojelaudassa n쌹kyy usean 
sekunnin ajan viesti ja kojelaudan p쌹쌹-
varoitusvalo ( ) syttyy. Anna ammatti-
korjaamon tarkastaa turvallisen 
poistumisen varoitus. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

A: Tarkista sivupeilin varoitusvalo
Kun sivupeilin varoitusvalo ei toimi 
oikein, kojelaudalla n쌹kyy usean sekun-
nin ajan varoitusviesti ja kojelaudan p쌹쌹-
varoitusvalo ( ) syttyy. Anna 
ammattikorjaamon tarkastaa turvallisen 
poistumisen varoitus. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
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Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitusj쌹rjestelm쌹 (SEW)

Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus 
pois k쌹yt쎨st쌹

A: Sokean pisteen turvaj쌹rjestelm쌹 
pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka peitossa
Kun takakulmatutkan tai anturin ymp쌹-
r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 viera-
saine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusteline on asennet-
tuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen 
suorituskyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
turvallisen poistumisen varoituksen toi-
mintaa tai kytkee sen pois p쌹쌹lt쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, Kuolleen kulman 
turvaj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka 
peitossa -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon.
Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus palaa 
normaalitilaan, kun vierasaineet, per쌹-
vaunut jne. poistetaan ja auto k쌹ynniste-
t쌹쌹n uudelleen.
Jos turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei 
toimi normaalisti, kun este on poistettu, 
suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y kojelau-

dassa, turvallisen ulosk쌹ynnin varoi-
tus ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei 
ehk쌹 toimi oikein alueella (kuten avo-
maalla), jossa se ei havaitse mit쌹쌹n, 
kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, tai kun viera-
saine est쌹쌹 havaitsemisanturin toi-

minnan heti auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen.

HUOMIO
Poista turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus 
k쌹yt쎨st쌹, kun haluat asentaa esimerkiksi 
per쌹vaunun tai kuljetusvaunun, tai 
poista per쌹vaunu tai kuljetusvaunu, jos 
haluat k쌹ytt쌹쌹 turvallisen ulosk쌹ynnin 
varoitusta.

Turvallisen ulosk쌹ynnin varoituk-
sen rajoitukset
Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus ei ehk쌹 
toimi normaalilla tavalla tai turvallisen 
ulosk쌹ynnin varoitus saattaa toimia 
odottamattomasti seuraavassa varoituk-
sessa.
僅 Kun poistutaan ajoneuvosta paikassa, 

jossa on isoja puita tai pitk쌹 ruoho
僅 Kun poistutaan ajoneuvosta m쌹r쌹ll쌹 

tiell쌹
僅 Kun l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus on 

hyvin suuri tai pieni

HUOMAA
Jos haluat lis쌹tietoja takakulmatutkan 
varotoimista, katso osaa "Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin (BCA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-61.

VAROITUS
僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 

ehk쌹 toimi normaalilla tavalla, jos sii-
hen kohdistuu voimakkaita s쌹hk쎨-
magneettisia aaltoja.

僅 Turvallisen poistumisen varoitus ei 
ehk쌹 toimi 3 sekunnin ajan auton 
uudelleen k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai 
takakulmatutkien alustuksen aikana.
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Turvallisen ulosk쌹ynnin avus-
tin (SEA) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Kun auto on pys쌹htynyt ja takaa tuleva 
auto havaitaan, heti kun matkustaja 
avaa oven turvallisen ulosk쌹ynnin avus-
tin antaa kuljettajalle varoitusviestin ja 
쌹쌹nimerkin, jotta t쎨rm쌹ys voidaan v쌹lt-
t쌹쌹.

Lis쌹ksi, kun s쌹hk쎨isen lapsilukkoj쌹rjes-
telm쌹 lukituspainike on LOCK-asen-
nossa ja takaa l쌹hestyv쌹 ajoneuvo 
havaitaan, s쌹hk쎨isen lapsilukkoj쌹rjestel-
m쌹n lukituspainiketta ei voi avata, 
vaikka kuljettaja painaa painiketta 
est쌹쌹kseen takaovien avautumisen.

HUOMIO
Varoituksen ajastus voi vaihdella l쌹hes-
tyv쌹n ajoneuvon nopeudesta riippuen.

Havaitsemisanturi
Takakulmatutka

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Jos haluat lis쌹tietoja takakulmatutkan 
varotoimista, katso osaa "Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin (BCA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-61.

Turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men asetukset
Asetettavat ominaisuudet

SEA (turvallisen ulosk쌹ynnin 
avustin)

A: Kuljettajan avustus
1 Kuolleeseen kulmaan liittyv쌹t tur-

vaj쌹rjestelm쌹t
2 SEA (turvallisen ulosk쌹ynnin avus-

tin)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 tur-
vallisen ulosk쌹ynnin avustimen p쌹쌹lle 
valitsemalla Asetukset→ Ajoneuvo → 
Kuljettajan avustus → Sokean pisteen 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 → Turvallisen 
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Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin (SEA)

ulosk쌹ynnin avustin ja kytke쌹 j쌹rjestel-
m쌹n pois p쌹쌹lt쌹 poistamalla valinnan.

VAROITUS
Kuljettajan on oltava aina valpas odotta-
mattomien ja yll쌹tt쌹vien tilanteiden 
varalta. Jos Turvallisen ulosk쌹ynnin 
avustimen valinta perutaan, turvallisen 
ulosk쌹ynnin avustin ei voi auttaa sinua.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, tur-
vallisen ulosk쌹ynnin avustin s쌹ilytt쌹쌹 
aiemman asetuksensa.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa tur-
vallisen ulosk쌹ynnin avustimen 쌹쌹nen-
voimakkuutta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ja vaih-
tamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, 
Keskitaso, Matala tai Pois.
Silloinkin kun valitaan Pois, j쌹rjestelm쌹n 
쌹쌹nenvoimakkuus ei kuitenkaan 
sammu, vaan kuuluu edelleen Matala-
tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-

telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuuden ase-
tusvalinta koskee kaikkia turvallisen 
ulosk쌹ynnin avustusj쌹rjestelm쌹n toimin-
toja.

Turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men k쌹ytt쎨
Varoitus ja kontrolli
Turvallisen poistumisen avustus varoit-
taa ja ohjaa seuraavilla toimilla.

T쎨rm쌹ysvaroitus poistuttaessa 
autosta

A: Tarkkaile liikennett쌹
僅 Sivupeilin varoitusvalo vilkkuu ja 

varoitusviesti ilmestyy kojelaudalle ja 
kuuluu varoitus쌹쌹ni.

僅 Turvallisen poistumisen avustaja 
varoittaa seuraavissa tilanteissa:
- Ajoneuvosi nopeus: alle 3 km/h (2 

mph)
- Takaa l쌹hestyv쌹n ajoneuvon 

nopeus on yli 6 km/h (4 mph)
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Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin 
yhdistettyn쌹 s쌹hk쎨iseen lapsiluk-
koon

A: Tarkkaile ymp쌹rist쎨쌹 ennen avaa-
mista
僅 Kun s쌹hk쎨inen lapsilukkoj쌹rjestelm쌹 

on k쌹yt쎨ss쌹 ja j쌹rjestelm쌹 havaitsee 
auton takaa l쌹hestyv쌹n ajoneuvon 
takaovien lukitus ei aukea, vaikka kul-
jettaja yritt쌹isi avata lukituksen s쌹h-
k쎨isen lapsilukkoj쌹rjestelm쌹n 
painikkeella. Ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja kojelautaan 
ilmestyy varoitusviesti.

僅 Turvallisen poistumisen avustaja 
varoittaa seuraavissa tilanteissa:
- Ajoneuvosi nopeus: alle 3 km/h (2 

mph)
- Takaa l쌹hestyv쌹n ajoneuvon 

nopeus on yli 6 km/h (4 mph)

HUOMIO
Jos kuljettaja painaa lapsilukon paini-
ketta ( ) uudestaan 10 sekunnin 
kuluessa varoitusviestin ilmestymisen 
j쌹lkeen, turvallisen ulosk쌹ynnin avustin 
p쌹쌹ttelee, ett쌹 kuljettaja on avannut ovi-
lukituksen ja ovi avautuu siit쌹 huoli-
matta, ett쌹 ajoneuvoja l쌹hestyy. 
S쌹hk쎨isen lapsilukkoj쌹rjestelm쌹n lukitus 
katkeaa (painikkeen merkkivalo OFF). 
Tarkista aina ymp쌹rist쎨 ennen s쌹hk쎨i-
sen lapsilukkoj쌹rjestelm쌹n lukituspainik-
keen katkaisemista.

HUOMAA
Jos takaovi avataan ulkopuolelta, se 
avautuu turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men toiminnasta huolimatta.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si turvallisen ulosk쌹ynnin avustinta:
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt 
auton turvalliseen paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon viesti 
n쌹kyy tai h쌹lytys쌹쌹ni kuuluu, turvalli-
sen ulosk쌹ynnin avustimen varoitus-
viesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 
쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule turvallisen ulosk쌹ynnin 
avustimen varoitusta, jos ymp쌹rist쎨 
on meluisa.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 
toimi kaikissa tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 
kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin voi 
varoittaa my쎨h쌹쌹n tai ei lainkaan 
tiest쌹 ja ajo-olosuhteista riippuen. Tar-
kista aina auton ymp쌹rist쎨.

僅 Kuljettaja ja matkustajat ovat vas-
tuussa onnettomuuksista, jotka 
tapahtuvat heid쌹n poistuessaan 
autosta. Tarkista aina ymp쌹rist쎨 
ennen poistumista autosta.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 turvallisen ulos-
k쌹ynnin avustinta tarkoituksellisesti. 
Sen tekeminen voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 
toimi, jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
estoavustimessa on ongelma.

僅 Varoitusviesti tai Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin tulee n쌹ky-
viin, kun:
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- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustimen anturi tai sen 
ymp쌹rist쎨 on likaantunut tai peitty-
nyt

- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustin ei varoita matkustajia 
tai varoittaa heit쌹 virheellisesti

HUOMAA
僅 Kun auto on sammutettu, turvallisen 

ulosk쌹ynnin avustin toimii noin 3 
minuuttia, mutta se sammuu heti, jos 
ovet lukitaan.

僅 Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 erilai-
sina kojetaulun tai teeman ominai-
suuksista riippuen.

Turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista Sokean pisteen turvaj쌹rjes-
telm쌹
Kun turvallisen poistumisen avustus ei 
toimi oikein, varoitusviesti ilmestyy ja 
( ) varoitusvalot syttyv쌹t kojelaudalle ja 
turvallisen poistumisen avustin sammuu 
automaattisesti tai turvallisen poistumi-
sen avustajaa rajoitetaan. Anna ammat-
tikorjaamon tarkastaa turvallisen 
poistumisen avustus. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

A: Tarkista sivupeilin varoitusvalo
Kun 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusvaroitin ei 
toimi kunnolla, kojelaudassa n쌹kyy 
usean sekunnin ajan varoitusviesti ja 
kojelaudan varoitusvalo ( ) syttyy. Anna 
ammattikorjaamon tarkastaa turvallisen 
poistumisen avustus. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin 
pois k쌹yt쎨st쌹

A: Sokean pisteen turvaj쌹rjestelm쌹 
pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka peitossa
Kun takakulmatutkan tai anturin ymp쌹-
r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 viera-
saine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen 
toimintakyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
turvallisen ulosk쌹ynnin avustimen toi-
mintaa tai poistaa sen k쌹yt쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, Kuolleen kulman 
turvaj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹. Tutka 
peitossa -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon.
Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin palaa 
normaalitilaan, kun vierasaineet, per쌹-
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vaunut jne. poistetaan ja auto k쌹ynniste-
t쌹쌹n uudelleen.
Jos turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 
toimi normaalisti, kun este on poistettu, 
suosittelemme k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y mittaris-

tossa, turvallisen poistumisen avustin 
ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 
ehk쌹 toimi oikein alueella (kuten avo-
maalla), jossa se ei havaitse mit쌹쌹n, 
kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, tai kun viera-
saine est쌹쌹 havaitsemisanturin toi-
minnan heti auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen.

HUOMIO
Poista Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin 
k쌹yt쎨st쌹 kun haluat asentaa per쌹vau-
nun, kuljetusvaunun, tai muuta laitteis-
toa tai poistat per쌹vaunun, 
kuljetusvaunun jne., jos haluat k쌹ytt쌹쌹 
Turvallisen ulosk쌹ynnin avustinta.

Turvallisen ulosk쌹ynnin avusti-
men rajoitukset
Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei ehk쌹 
toimi normaalilla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa olo-
suhteissa:
僅 Kun poistutaan ajoneuvosta paikassa, 

jossa on isoja puita tai pitk쌹 ruoho
僅 Kun poistutaan ajoneuvosta m쌹r쌹ll쌹 

tiell쌹
僅 Kun l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus on 

hyvin suuri tai pieni

HUOMAA
Lis쌹tietoja takakulmatutkan rajoituksista, 
katso "Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin (BCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-61.

VAROITUS
僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 

ehk쌹 toimi normaalilla tavalla, jos sii-
hen kohdistuu voimakkaita s쌹hk쎨-
magneettisia aaltoja.

僅 Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin ei 
ehk쌹 toimi 3 sekunnin ajan auton 
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai takakulma-
tutkien alustuksen aikana.
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K쌹sin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA)

1 Nopeusrajan ilmaisin
2 Aseta nopeus
Voit asettaa nopeusrajan, kun et halua 
ylitt쌹쌹 tietty쌹 nopeutta.
Jos ylit쌹t asetetun nopeusrajoituksen, 
varoitusj쌹rjestelm쌹 toimii (asetettu 
nopeusraja vilkkuu ja kuuluu merk-
ki쌹쌹ni), kunnes auto hidastaa rajan alle.

K쌹sin ohjattavan ajonopeuden 
rajoitusavustajan k쌹ytt쎨
Nopeusrajoituksen asetus
1. Paina Kuljettajan avustaja ( ) -paini-

ketta pitk쌹쌹n halutussa nopeudessa.

Rajanopeuden merkkivalo ( ) 
syttyy kojelautaan.

2. Ty쎨nn쌹 kytkint쌹 yl쎨sp쌹in + tai alas-
p쌹in - ja vapauta se halutussa nopeu-
dessa. Ty쎨nn쌹, kytkint쌹 yl쎨sp쌹in + tai 
alasp쌹in - ja pid쌹 se asennossa. 
Nopeus kasvaa tai pienenee aluksi 
l쌹himp쌹쌹n kymmeneen, ja sitten kas-
vaa tai pienenee 10 km/h (5 mph) ker-
rallaan.

3. Asetettu rajanopeus (1) n쌹kyy kojelau-
dassa. Jos haluat ajaa asetettua 
rajanopeutta nopeammin, paina 
kaasupoljin painepisteen yli aktivoi-
daksesi kickdown-mekanismin.
Asetettu rajanopeus vilkkuu ja kuuluu 
merkki쌹쌹ni, kunnes hidastat auton 
rajanopeuteen.

HUOMAA
Kun kaasupoljinta ei paineta painepis-
teen yli, ajoneuvon nopeus pysyy 
rajanopeuden sis쌹ll쌹.

K쌹sin ohjattavan ajonopeuden 
rajoitusavustajan toiminnan v쌹li-
aikainen keskeytys

Voit keskeytt쌹쌹 nopeusrajan asettami-
sen v쌹liaikaisesti ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 ( )-kyt-
kint쌹. Asetettu nopeus kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, mutta vakionopeuss쌹쌹timen 
merkkivalo ( ) palaa edelleen.
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K쌹sin ohjattavan ajonopeuden 
rajoitusavustajan toiminnan jat-
kaminen

Voit keskeytyksen j쌹lkeen jatkaa k쌹sin 
ohjattavan ajonopeuden rajoitusavusta-
jan toimintaa painamalla (+)-, (-)-, ( )-
kytkint쌹.
Jos painat + -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in tai - -kyt-
kint쌹 alasp쌹in, ajoneuvon nopeus aset-
tuu kojelaudassa nykyiseen nopeuteen.
Jos painat ( )-kytkint쌹, ajoneuvon 
nopeus palaa esiasetettuun nopeuteen.

K쌹sin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustajan katkaisu

Paina Kuljettajan avustaja ( ) -paini-
ketta kytke쌹ksesi k쌹sin ohjattavan 
ajonopeuden rajoitusavustajan pois 
p쌹쌹lt쌹. Nopeudenrajoituksen merkki-
valo ( ) sammuu.
Paina aina Kuljettajan avustaja ( ) -pai-
niketta kytke쌹ksesi k쌹sin ohjattavan 
ajonopeuden rajoitusavustajan pois 
p쌹쌹lt쌹, kun et k쌹yt쌹 sit쌹.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si k쌹sin ohjattavaa ajonopeuden rajoi-
tusavustajaa:

僅 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 
nopeusrajoitusten mukaiseksi.

僅 Pid쌹 K쌹sin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja pois p쌹쌹lt쌹, kun toi-
minto ei ole k쌹yt쎨ss쌹, jotta v쌹lt쌹t 
nopeuden tahattoman asetuksen. 
Tarkista, ett쌹 rajanopeuden merkki-
valo ( ) on sammunut.

僅 K쌹sin ohjattava ajonopeuden rajoitus-
avustaja ei korvaa asianmukaista ja 
turvallista ajotapaa. On kuljettajan 
vastuulla aina ajaa turvallisesti ja 
h쌹nen tulisi aina olla tietoinen est쌹쌹k-
seen odottamattomat ja 쌹killiset 
tapahtumat. Kiinnit쌹 aina huomioita 
tieolosuhteisiin.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.
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쉁lyk쌹s ajonopeuden rajoitus-
avustaja (ISLA) (jos kuuluu 
varustukseen)
쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin k쌹ytt쌹쌹 
havaittujen liikennemerkkien ja 
navigointij쌹rjestelm쌹n tietoja tiedotta-
maan kuljettajaa nykyisen tiennopeusra-
joituksesta ja muista liikennemerkeist쌹. 
Toiminto auttaa kuljettajaa pysym쌹쌹n 
tien nopeusrajoitusten puitteissa.

HUOMIO
僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustaja ei ehk쌹 

toimi asianmukaisesti, jos toimintoa 
k쌹ytet쌹쌹n muissa maissa.

僅 P쌹ivit쌹 navigointij쌹rjestelm쌹 s쌹쌹nn쎨lli-
sesti, jotta 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavus-
tin toimii oikein.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja kamera-anturiin liittyvist쌹 
varotoimista l쎨ytyy osasta "etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusta-
jan asetukset
Asetettavat ominaisuudet

Nopeudenrajoitus

A: Kuljettajan avustus
1 Nopeudenrajoitus
2 Nopeusrajoitusavustin
3 Nopeusrajoituksen varoitus
4 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit ottaa kunkin 
toiminnon k쌹ytt쎨쎨n valitsemalla Ase-
tukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustus → Nopeusrajoitus tai poistaa 
ne k쌹yt쎨st쌹 perumalla valinnan.
僅 Jos Nopeusrajoitusavustin on valit-

tuna, 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavustaja 
tiedottaa kuljettajaa nopeusrajoituk-
sesta ja muista liikennemerkeist쌹. 
Lis쌹ksi 쌹lyk쌹s nopeusrajo uitoiminto 
pyyt쌹쌹 kuljettajaa muuttamaan k쌹sin 
ohjattavaan ajonopeuden rajoitus-
avustajaan ja/tai 쌹lykk쌹쌹seen 
vakionopeuss쌹쌹timeen asetettua 
nopeutta, jotta kuljettaja pysyisi nope-
usrajoituksen puitteissa.

僅 Jos Nopeusrajoitusvaroitus on valit-
tuna, 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavustaja 
tiedottaa kuljettajaa nopeusrajoituk-
sesta ja muista liikennemerkeist쌹. 
Lis쌹ksi 쌹lyk쌹s nopeusrajoitustoiminto 
varoittaa kuljettajaa, kun auton 
nopeus ylitt쌹쌹 nopeusrajoituksen. 
K쌹sik쌹ytt쎨isen nopeusrajoitusavusti-
men tai 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
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men asetettua nopeutta ei s쌹쌹det쌹 
automaattisesti. Kuljettajan on s쌹쌹det-
t쌹v쌹 nopeus manuaalisesti.

僅 Jos valitaan Pois, 쌹lyk쌹s nopeusrajoi-
tusavustaja kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

Nopeusrajoituksen korjaus

A: Kuljettajan avustus
1 Nopeudenrajoitus
2 Nopeusrajoituksen korjaus (km/h)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, nopeusrajoituk-
sen korjausta voi muuttaa valitsemalla 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustus → Nopeusrajoitus → Nopeus-
rajoituksen korjaus. Nopeusrajoitusva-
roitus ja nopeusrajoitusavustin lis쌹쌹v쌹t 
nopeusrajoituksen korjausarvon havait-
tuun nopeusrajoitukseen.

VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt 
auton turvalliseen paikkaan.

僅 Nopeusrajoitusavustin toimii nopeus-
rajoitukseen lis쌹tyn korjausarvon 
perusteella. Jos haluat muuttaa nope-
usasetusta nopeusrajoituksen perus-
teella, aseta korjauksen arvoksi 0.

僅 Nopeusrajoitusvaroitustoiminto 
varoittaa kuljettajaa, kun ajonopeus 
ylitt쌹쌹 nopeusrajoituksen, johon on 
lis쌹tty korjausarvo. Jos haluat, ett쌹 
nopeusrajoitusvaroitus varoittaa heti, 
kun ajonopeus ylitt쌹쌹 nopeusrajoituk-
sen, aseta korjausarvoksi 0.

HUOMAA
Nopeusrajoituksen korjausasetus ei 
n쌹y navigaatioon perustuvassa 쌹lyk-
k쌹쌹ss쌹 vakionopeuss쌹쌹timess쌹 (NSCC).

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusti-
men k쌹ytt쎨
Varoitus ja kontrolli
쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin varoittaa 
ja ohjaa autoa seuraavilla tavoilla: N쌹yt쌹 
nopeusrajoitus, Varoita ylinopeudesta ja 
Muuta nopeusasetusta.

HUOMAA
쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavustimen 
varoitus ja ohjaus kuvataan t쌹ss쌹 korja-
usarvon 0 perusteella. Korjausasetuk-
sesta on lis쌹tietoja kohdassa "쉁lykk쌹쌹n 
nopeusrajoitusavustajan asetukset" 
sivulla 6-82.

Nopeusrajoituksen n쌹ytt쌹minen

Nopeusrajoitustiedot n쌹kyv쌹t mittaris-
tossa.

HUOMAA
僅 Jos tien nopeusrajoitustietoa ei pys-

tyt쌹 tunnistamaan, n쌹ytet쌹쌹n ”---”. 
Katso kohtaa "쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoi-
tusavustimen rajoitukset", jos liikenne-
merkit ovat vaikeita tunnistaa.

僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin antaa 
nopeusrajoituksen lis쌹ksi lis쌹tietoja lii-
kennemerkeist쌹. Liikennemerkeist쌹 
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annetut lis쌹tiedot voivat vaihdella 
maasta riippuen.

僅 Lis쌹liikennemerkki, joka on kiinnitetty 
nopeusrajoituskyltin tai ohituskielto-
kyltin alle, ilmoittaa olosuhteista, 
joissa kylttej쌹 on noudatettava. Jos 
lis쌹liikennemerkki쌹 ei tunnisteta, se 
n쌹ytet쌹쌹n tyhj쌹n쌹.

Varoita ylinopeudesta

Kun n쌹ytetty nopeusrajoitus ylitet쌹쌹n 
autolla ajettaessa, punainen nopeusra-
joituksen merkkivalo vilkkuu.

Muuta nopeusasetusta

Jos tien nopeusrajoitus muuttuu k쌹sin 
ohjattavan ajonopeuden rajoitusavusta-
jan tai 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
k쌹yt쎨n aikana, j쌹rjestelm쌹 ilmoittaa kul-
jettajalle nopeusasetuksen muuttami-
sen tarpeesta n쌹ytt쌹m쌹ll쌹 yl쌹- tai 

alanuolen. T쌹ss쌹 vaiheessa kuljettaja voi 
muuttaa nopeusasetusta nopeusrajoi-
tuksen perusteella ohjauspy쎨r쌹n (+)- tai 
(-)-kytkimell쌹.

VAROITUS
僅 Jos korjaus on suurempi kuin 0, nope-

usasetus muuttuu tien nopeusrajoi-
tusta suurempaan arvoon. Jos haluat 
ajaa nopeusrajoitusta hitaammin, 
aseta korjauksen arvoksi alle 0 tai 
alenna nopeusasetusta ohjauspy쎨r쌹n 
(-)-kytkimell쌹.

僅 Autolla voi edelleen ylitt쌹쌹 nopeusra-
joituksen, vaikka nopeusasetus olisi 
muutettu tien nopeusrajoituksen 
mukaisesti. Hidasta ajonopeutta tar-
vittaessa painamalla jarrupoljinta.

僅 Jos tien nopeusrajoitus on alle 30 km/
h (20 mph), nopeusasetuksen muu-
tostoiminto ei toimi.

僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin k쌹ytt쌹쌹 
toiminnassaan kuljettajan mittaris-
tossa valitsemaa nopeusyksikk쎨쌹. Jos 
nopeusyksik쎨ksi on valittu jokin muu 
kuin maassa k쌹ytetty nopeusyksikk쎨, 
쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavustin ei ehk쌹 
toimi kunnolla.

HUOMAA
僅 Lis쌹tietoja k쌹sin ohjattavan ajonopeu-

den rajoitusavustajan k쌹yt쎨st쌹 on 
kohdassa "K쌹sin ohjattava ajonopeu-
den rajoitusavustaja (MSLA)" sivulla 6-
80.

僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen k쌹y-
t쎨st쌹 on lis쌹tietoja kohdassa "쉁lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din (SCC) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-97.
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HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusti-
men toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusti-
men toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista nopeusrajoitusj쌹rjestelm쌹
Kun 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavustin ei 
toimi kunnolla, kojelaudassa n쌹kyy 
usean sekunnin ajan viesti ja kojelaudan 
p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy. Jos t쌹m쌹 
tapahtuu, suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa toiminnon.

쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin 
pois k쌹yt쎨st쌹

A: Nopeusrajoitusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹. Kamera peittynyt
Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, 
on lumen tai sadeveden kaltaisen viera-
saineen peitossa, se voi heikent쌹쌹 tai 
rajoittaa 쌹lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusti-

men havainnointikyky쌹 tai katkaista sen 
toiminnan hetkellisesti .
Jos n쌹in tapahtuu, mittaristossa n쌹yte-
t쌹쌹n varoitusviesti. Toiminto toimii nor-
maalisti, kun lumi, vesi tai vierasaine 
poistetaan.
Jos 쌹lyk쌹s nopeusrajoitusavustin ei toimi 
normaalisti, kun este on poistettu, suo-
sittelemme, ett쌹 annat valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkas-
taa toiminnon.

HUOMAA
Vaikka varoitusviesti tai varoitusvalo ei 
ilmesty kojelautaan, 쌹lyk쌹s nopeusrajoi-
tusavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi oikein.

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusavusti-
men rajoitukset
쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin ei ehk쌹 
toimi normaalilla tavalla tai toiminto voi 
toimia arvaamattomalla tavalla seuraa-
vissa tilanteissa:
僅 Liikennemerkki on saastunut tai siit쌹 

ei saa selv쌹쌹
- Liikennemerkki쌹 on vaikea n쌹hd쌹 

huonon s쌹쌹n, kuten sateen, lumen, 
sumun, jne. vuoksi.

- Liikennemerkki ei ole selke쌹 tai se 
on vaurioitunut

- Liikennemerkki on osittain esinei-
den tai varjon peitt쌹m쌹

- J쌹rjestelm쌹 havaitsee liikennemer-
kin l쌹hell쌹 tiet쌹, jolla ajat

僅 Liikennemerkit eiv쌹t ole standardien 
mukaisia
- Liikennemerkin teksti tai kuva on 

standardista eroava
- Liikennemerkki on p쌹쌹v쌹yl쌹n ja 

poistumistien tai haarautuvien tei-
den v쌹liss쌹
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쉁lyk쌹s ajonopeuden rajoitusavustaja (ISLA)

- Ehdollista liikennemerkki쌹 ei ole 
asennettu saapumis- tai poistumis-
tien varrella sijaitsevan merkin alle

- Liikennemerkki on kiinnitetty toi-
seen ajoneuvoon

僅 Liikennemerkit ovat liian kaukana 
autosta

僅 Liikennemerkit ovat valaisevia
僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin tunnis-

taa opastuskylteiss쌹 tai muissa kyl-
teiss쌹 olevat numerot 
nopeusrajoitukseksi

僅 Tien v쌹himm쌹isnopeus on merkitty 
tiehen

僅 Valoisuus muuttuu yht쌹kki쌹, esimer-
kiksi ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 ulos 
tai ajettaessa sillan alta

僅 Ajovaloja ei k쌹ytet쌹 tai ajovalojen kirk-
kaus on heikko y쎨ll쌹 tai tunnelissa

僅 Liikennemerkkej쌹 on vaikea tunnistaa 
auringonvalon, katuvalojen tai l쌹hes-
tyvien ajoneuvojen heijastuksen 
vuoksi

僅 Navigaatio- tai GPS-tiedoissa on vir-
heit쌹.

僅 Kuljettaja ei noudata navigaatio-opas-
tusta.

僅 Kuljettaja ajaa uudella tiell쌹, jota ei ole 
viel쌹 lis쌹tty navigaatioj쌹rjestelm쌹쌹n.

僅 Auringon loiste h쌹iritsee etukameran 
n쌹k쎨kentt쌹쌹

僅 Ajat tiell쌹, jolla on jyrkki쌹 mutkia tai 
mutkittelee jatkuvasti

僅 Ajetaan hidastust쎨yssyjen yli tai aje-
taan yl쌹- ja alam쌹keen tai vasem-
malta oikealle jyrkiss쌹 rinteiss쌹

僅 Ajoneuvo v쌹risee voimakkaasti
僅 Navigaatiokartta- tai GPS-tiedoissa on 

virheit쌹
僅 Kuljettaja ei aja navigoinnin opasta-

man reitin mukaisesti

僅 Vasta-avatulla tiell쌹 ajaminen

VAROITUS
僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin on t쌹y-

dent쌹v쌹 toiminto, joka auttaa kuljetta-
jaa noudattamaan tien 
nopeusrajoitusta. Se ei ehk쌹 n쌹yt쌹 
oikeaa nopeusrajoitusta eik쌹 ohjaa 
ajonopeutta kunnolla.

僅 Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 
nopeusrajoitusten mukaiseksi.

HUOMAA
Etukameran rajoituksista on lis쌹tietoja 
kohdassa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-37.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roitus (DAW) (jos kuuluu 
varustukseen)

Perustoiminto
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus aut-
taa m쌹쌹ritt쌹m쌹쌹n kuljettajan huomion 
tason analysoimalla ajotapaa, ajoaikaa 
yms. ajoneuvoa ajaessa. Kuljettajan tark-
kaavaisuusvaroitus suosittelee taukoa, 
kun kuljettajan huomion taso laskee tie-
tyn tason alle.

Liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus
Liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ilmoittaa kuljetta-
jalle, kun edess쌹 oleva ajoneuvo l쌹htee 
liikkeelle.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n seuraamaan ajo-
kuvioita ja edess쌹 olevien ajoneuvojen 
liikkeellel쌹ht쎨쌹 ajoneuvoa ajettaessa.
Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Pid쌹 etukamera aina hyv쌹ss쌹 kunnossa, 
jotta kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus -
toiminnon toimintakyky pysyisi optimaa-
lisena.
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-

avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen asetukset
Asetettavat ominaisuudet

DAW (kuljettajan vireystilaa kos-
keva varoitus)

A: Kuljettajan avustus
1 DAW (kuljettajan vireystilaa kos-

keva varoitus)
2 Ep쌹tarkkaavaisen ajamisen varoitus
3 Turvallisuushuomautusilmoitus
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset → 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Kuljettajan vireys ottaaksesi kunkin toi-
minnon k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹.
僅 Ep쌹tarkkaavaisen ajamisen varoitus: 

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
ilmoittaa kuljettajalle t쌹m쌹n vireysti-
lasta ja suosittelee taukoa, kun vireys 
laskee m쌹쌹r쌹tyn tason alle.

HUOMAA
Aina kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, ep쌹tark-
kaavaisen ajamisen varoitus kytkeytyy 
p쌹쌹lle. (Eurooppa, Australia, Ven쌹j쌹)
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)

Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumis-
h쌹lytys

A: Kuljettajan avustus
1 DAW (kuljettajan vireystilaa kos-

keva varoitus)
2 Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹-

lytys
Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹lytys 
eli liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus: Toiminto 
ilmoittaa kuljettajalle, kun edess쌹 oleva 
ajoneuvo l쌹htee liikkeelle.

Varoituksen ajastus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen ajastus
2 Normaali
3 My쎨h쌹inen
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa kul-
jettajan vireysvaroituksen aktivointiajas-
tusta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen ajoitus.
僅 Normaali: K쌹yt쌹 normaalissa ajoym-

p쌹rist쎨ss쌹. Jos kuljettajan vireystoi-
minto on liian herkk쌹, aseta 
varoituksen ajoitukseksi My쎨h쌹inen.

僅 My쎨h쌹inen: Varoituksen ajoitus on 
my쎨h쌹inen

HUOMAA
Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, mui-
den kuljettajan avustusj쌹rjestelmien 
varoitusaika voi my쎨s muuttua. Jos ajo-
neuvo k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, Kuljetta-
jan varoitusaika s쌹ilytt쌹쌹 viimeisen 
asetuksen.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toiminta
Perustoiminto

N쌹ytt쎨 ja varoitus
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituksen 
perustoimintoja ovat:
僅 Huomiotaso
僅 Harkitse tauon pit쌹mist쌹

Huomiotaso
Toiminto pois p쌹쌹lt쌹

1 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus
2 J쌹rjestelm쌹 pois p쌹쌹lt쌹

Valmiustila/pois k쌹yt쎨st쌹

1 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus
2 Valmiustila
3 Viimeisin tauko
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Tarkkaavainen ajaminen

1 Huomiotaso
2 Korkea
3 Viimeisin tauko

Ep쌹tarkkaavainen ajaminen

1 Huomiotaso
2 Matala
3 Viimeisin tauko
Kuljettajan vireyden tai tarkkaavaisuu-
den taso n쌹ytet쌹쌹n asteikolla 1–5. Mit쌹 
pienempi taso on, sit쌹 ep쌹tarkkaavai-
sempi kuljettaja on. Taso laskee, kun kul-
jettaja ei pid쌹 taukoa tietyn pituisena 
aikana.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
(DAW) toimii seuraavissa olosuhteissa:
僅 Ajoneuvon nopeus: N. 0~210 km/h 

(0~130 mph).
Kun Ep쌹tarkkaavaisen ajamisen varoi-
tus ei ole valittuna Asetukset-valikossa, 
n쌹kyviin ilmestyy viesti J쌹rj. pois k쌹y-
t쎨st쌹.
Kun auton nopeus ei ole toiminta-
alueella, n쌹ytt쎨쎨n tulee viesti Pois k쌹y-
t쎨st쌹.

Tauon pit쌹minen

A: Pid쌹 pian tauko
Kun kuljettajan tarkkaavaisuustaso on 
alle 1, tulee mittaristoon varoitusviesti ja 
kuulet varoitus쌹쌹nen, joka ehdottaa, ett쌹 
kuljettaja pit쌹쌹 tauon.
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehdota taukoa, jos kokonaisajoaika ei yli 
10 minuuttia ja 10 minuuttia ei ole viel쌹 
kulunut edellisest쌹 tauon ehdotuksesta.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta ase-
tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

HUOMIO
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituk-

sen j쌹rjestelm쌹 saattaa ehdottaa tau-
koa kuljettajan ajotyylin tai ajotavan 
mukaan, vaikka kuljettaja ei tuntisi 
v쌹symyst쌹.

僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus on 
lis쌹toiminto, joka ei ehk쌹 pysty selvit-
t쌹m쌹쌹n, onko kuljettaja tarkkailema-
ton.

僅 Olonsa v쌹syneeksi tuntevan kuljetta-
jan on pidett쌹v쌹 tauko turvallisessa 
paikassa, vaikka kuljettajan tarkkaa-
vaisuusvaroitus ei sit쌹 ehdottaisi.

HUOMAA
僅 Jos kaipaat lis쌹tietoja koskien mitta-

riston asetuksista, katso osaa "Mitta-
risto" sivulla 5-44.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)

僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
palauttaa viimeisen tauon ajan 00:00 
ajankohtaan, seuraavissa tilanteissa:
- Auto sammutetaan
- Kuljettaja avaa turvavy쎨n ja avaa 

sitten kuljettajan oven.
- Auto on pys쌹ytetty yli 10 minuutin 

ajaksi.
僅 Kun kuljettaja nollaa kuljettajan tark-

kaavaisuusvaroitus -toiminnon, vii-
meisimm쌹ksi tauon ajaksi asetetaan 
0:00 ja kuljettajan tarkkaavaisuusta-
soksi Korkea.

Liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus

A: Edell쌹 ajava ajoneuvo ajaa pois
Kun edess쌹 oleva ajoneuvo l쌹htee liik-
keelle, liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ilmoittaa 
asiasta kuljettajalle mittaristossa varoi-
tusviestill쌹 ja kuuluu 쌹쌹nivaroitus.

VAROITUS
僅 Jos muita toiminnon viestej쌹 n쌹kyy tai 

h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, liikkeellel쌹ht쎨va-
roituksen ilmoitusta ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 
eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 
ajamisesta ja auton hallinnasta.

HUOMIO
僅 Liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus on lis쌹toiminto 

eik쌹 se ehk쌹 varoita kuljettajaa, kun 
edess쌹 oleva ajoneuvo l쌹htee liik-
keelle.

僅 Tarkista aina auton etupuoli ja tieolo-
suhteet ennen liikkeellel쌹ht쎨쌹.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toimintah쌹iri쎨 ja rajoituk-
set
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toimintah쌹iri쎨

A: Tarkista ep쌹tarkkaavaisen ajami-
sen varoitusj쌹rjestelm쌹
Kun kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
ei toimi oikein, varoitusviesti tulee n쌹ky-
viin ja ( ) varoitusvalot syttyv쌹t kluste-
rissa. Mik쌹li n쌹in tapahtuu, vie 
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus t쌹ll쎨in 
tarkastukseen ammattikorjaamon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen rajoitukset
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
僅 Ajoneuvoa ajetaan rajusti
僅 Ajoneuvo vaihtaa tarkoituksella kais-

toja usein
僅 Ajoneuvoa ohjaa kuljettajan avustaja-

j쌹rjestelm쌹, kuten Kaistanpitoavustin
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Liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus
僅 Kun ajoneuvo kiilaa kaistalle eteesi

[A]: Oma autosi, [B]: Ajoneuvo edess쌹
Jos ajoneuvo kiilaa kaistalle eteesi, 
liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ei ehk쌹 toimi 
kunnolla.

僅 Edess쌹 ajava ajoneuvo tekee 쌹kkin쌹i-
sen ohjausliikkeen

[A]: Oma autosi, [B]: Ajoneuvo edess쌹
Jos edess쌹 ajava auto tekee 쌹killisen 
k쌹쌹nn쎨ksen, kuten k쌹쌹nn쎨ksen 
vasemmalle tai oikealle U-k쌹쌹nn쎨k-
sen jne., liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ei ehk쌹 
toimi kunnolla.

僅 Kun edess쌹 ajava ajoneuvo l쌹htee 
쌹kki쌹 liikkeelle

Jos ajoneuvo kiilaa eteesi kaistalle, 
liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ei ehk쌹 toimi 
kunnolla.

僅 Kun sinun ja edess쌹 ajavan ajoneuvon 
v쌹liss쌹 jalankulkija tai polkupy쎨r쌹

Kun sinun ja edell쌹 ajavan ajoneuvon 
v쌹lill쌹 on yksi tai useampi jalankulkija 
tai py쎨r쌹ilij쌹, edelt쌹v쌹n ajoneuvon 
poistumish쌹lytys tai liikkeellel쌹ht쎨il-
moitus ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Pys쌹k쎨intialueella

Jos eteesi paikoitettu ajoneuvo ajaa 
pois, liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ilmoittaa, 
ett쌹 pys쌹k쎨ity ajoneuvo ajaa pois.

僅 Kun ajat tiemaksuasemalla tai risteyk-
sess쌹 jne.

Kun ajat tiemaksupisteen tai vilkkaan 
risteyksen l쌹pi, tai alueella, jolla kaistat 
yhdistyv쌹t tai jakaantuvat usein, edel-
t쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹lytys tai 
liikkeellel쌹ht쎨ilmoitus ei ehk쌹 toimi 
kunnolla.
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Sokean pisteen n쌹ytt쎨 (BVM)

HUOMAA
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

Sokean pisteen n쌹ytt쎨 (BVM) 
(jos kuuluu varustukseen)

Vasen puoli

Oikea puoli

Sokean pisteen n쌹ytt쎨 n쌹ytt쌹쌹 sokean 
pisteen alueen auton mittaristossa, kun 
suuntavilkku on kytketty p쌹쌹lle, jotta 
kaistan vaihto sujuu turvallisesti.

Havaitsemisanturi
SVM-sivuvalvontakamera

(kamera on peilin pohjassa)
Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Sokean pisteen kuvamonitorin 
asetukset
Sokean pisteen kuva
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 kuol-
leen kulman n쌹yt쎨n p쌹쌹lle valitsemalla 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
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avustus → Kuolleen kulman turvalli-
suusj쌹rjestelm쌹 → Kuolleen kulman 
n쌹ytt쎨 ja kytke쌹 j쌹rjestelm쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
poistamalla valinnan.

Sokean pisteen kuvamonitorin 
k쌹ytt쎨
Suuntavalon vipu

Sokean pisteen kuvamonitori asettuu 
p쌹쌹lle ja pois kun suuntavalo kytket쌹쌹n 
p쌹쌹lle ja pois.

Sokean pisteen kuvamonitori

K쌹ytt쎨tilanne
僅 Kun vasen tai oikea suuntavalo kyt-

keytyy pois, my쎨s mittaristossa oleva 
kuvake sammuu.

Sammutusehdot
Sokean pisteen n쌹ytt쎨 kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista ehdoista 
t쌹yttyy:
僅 Kun suuntavalo on sammutettu.
僅 Kun varoitusvilkut kytketty p쌹쌹lle.
僅 Kun muu t쌹rke쌹 varoitus n쌹kyy mitta-

ristossa.

Sokean pisteen kuvamonitorin 
toimintah쌹iri쎨
Kun Sokean pisteen kuvamonitori ei 
toimi kunnolla tai n쌹ytt쎨 vilkkuu, tai 
kameran kuva ei n쌹y normaalisti, anna 
ammattikorjaamon tarkastaa sokean 
pisteen kuvamonitori. Kia suosittelee 

k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Kohteen todellinen et쌹isyys voi erota 

kojelaudassa n쌹ht쌹v쌹st쌹 kuvasta. 
Varmista, ett쌹 turvallisuuden varmis-
tamiseksi tarkistat suoraan auton et쌹i-
syyden.

僅 Jos objektiivin p쌹쌹ll쌹 on vierasainetta, 
sokean pisteen n쌹ytt쎨 ei ehk쌹 toimi 
normaalisti.
Pid쌹 aina kameran objektiivi puh-
taana.
쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 kemiallisia liuot-
timia, kuten vahvoja em쌹ksisi쌹 
pesuaineita tai haihtuvia orgaanisia 
liuottimia (bensiini, asetoni tms.). 
N쌹m쌹 voivat vaurioittaa kameran 
objektiivia.
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Vakionopeuss쌹쌹din (CC)

Vakionopeuss쌹쌹din (CC) (jos 
kuuluu varustukseen)

1 Vakionopeuss쌹쌹timen merkkivalo
2 Aseta nopeus
Vakionopeuss쌹쌹timell쌹 voi ajaa yli 30 
km/h (20 mph) nopeuksilla kaasupol-
jinta painamatta.

Vakionopeuss쌹쌹timen k쌹ytt쎨
Nopeuden asettaminen
1. Kiihdyt쌹 haluttuun nopeuteen, jonka 

on oltava yli 30 km/h (20 mph).

2. Paina kuljettajan avustajapainiketta 
( ) halutussa nopeudessa. Asetettu 
nopeus ja vakionopeuss쌹쌹timen 
( ) -merkkivalo syttyy kojelau-
taan.

3. Vapauta kaasupoljin.
Ajoneuvo yll쌹pit쌹쌹 asetetun nopeu-
den, vaikka kaasupoljinta ei painet-
taisi.

HUOMAA
Jyrk쌹ll쌹 kaltevalla rinteell쌹 auto voi 
hidastua tai kiihty쌹 hieman, kun ajetaan 
yl쌹m쌹keen tai alam쌹keen.

Asetetun nopeuden lis쌹쌹minen

僅 Paina ”+” -kytkint쌹 yl쎨s ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus kasvaa 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Paina (+)-kytkint쌹 yl쎨sp쌹in ja pid쌹 sit쌹 
pohjassa ja seuraa samalla asetusno-
peutta kojelaudasta. Asetusnopeus 
kasvaa l쌹himp쌹쌹n kymmeneen (vii-
den monikerta mailinopeuksilla), ja 
sitten kasvaa 10 km/h (5 mph) kerral-
laan aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.
Vapauta kytkin, kun haluttu nopeus 
on n쌹kyviss쌹, ja auto kiihdytt쌹쌹 kysei-
seen nopeuteen.

Asetetun nopeuden v쌹hent쌹mi-
nen

僅 Siirr쌹 ”–”-kytkint쌹 alas ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus v쌹henee 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Paina (-)-kytkint쌹 alasp쌹in ja pid쌹 sit쌹 
pohjassa ja seuraa samalla asetusno-
peutta mittaristosta. Asetusnopeus 
v쌹henee l쌹himp쌹쌹n kymmeneen (vii-
den monikerta mph:ina), ja sitten 
v쌹henee 10 km/h (5 mph) kerrallaan 
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aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat s쌹ilytt쌹쌹.

V쌹liaikainen kiihdytys
Jos haluat kasvattaa nopeutta tilap쌹i-
sesti, kun vakionopeuss쌹쌹din on k쌹y-
t쎨ss쌹, paina kaasupoljinta.
Voit palata asetettuun nopeuteen otta-
malla jalan pois kaasupolkimelta.
Jos painat + -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in tai - -kyt-
kint쌹 alasp쌹in, korotetulla nopeudella, 
ajonopeus asettuu kojelaudassa nykyi-
seen korotettuun nopeuteen.

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan 
keskeytt쌹minen

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminto keskey-
tyy, kun:
僅 jarrupoljinta painetaan.
僅 ( )-painiketta painetaan.
僅 Vaihde siirret쌹쌹n N (vapaa) -asen-

toon.
僅 Auton nopeus v쌹hennet쌹쌹n alle noin 

30 km/h:iin (20 mph).
僅 Auton nopeus nostetaan yli noin 190 

km/h:iin (120 mph)
僅 S쌹hk쎨isen seisontajarruj쌹rjestelm쌹n 

(EPB) k쌹ytt쎨.
僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 

on toiminnassa.
Asetettu nopeus poistuu k쌹yt쎨st쌹, mutta 
vakionopeuss쌹쌹timen ( )-merk-
kivalo j쌹쌹 palamaan.

HUOMAA
Jos matkanopeus keskeytyy tilanteessa, 
jota ei ole mainittu, anna ammattikorjaa-
mon tarkastaa auto. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan 
jatkaminen

Paina (+)- tai (-)-kytkint쌹 tai ( )-paini-
ketta.
Jos painat + -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in tai - -kyt-
kint쌹 alasp쌹in, ajoneuvon nopeus aset-
tuu kojelaudassa nykyiseen nopeuteen.
Jos painat ( )-painiketta, ajoneuvon 
nopeus palaa esiasetettuun nopeuteen.
Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 30 
km/h (20 mph), jotta vakionopeuss쌹쌹din 
voi jatkaa.

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet, ennen kuin k쌹y-
t쌹t ( ) -painiketta. Ajonopeus voi nousta 
tai laskea 쌹kki쌹, kun painat ( ) -paini-
ketta.

Vakionopeuss쌹쌹timen kytkemi-
nen pois p쌹쌹lt쌹
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Voit kytke쌹 vakionopeuss쌹쌹timen pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan avustaja-
painiketta ( ). Vakionopeuden 
( ) merkkivalo sammuu.
Kytke vakionopeuss쌹쌹din aina pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan avustaja-
painiketta , kun et k쌹yt쌹 toimintoa.

HUOMAA
Jos auto on varustettu k쌹sik쌹ytt쎨isell쌹 
nopeusrajoitusavustimella, paina ja pid쌹 
painettuna Kuljettajan avustaja-paini-
ketta vakionopeuss쌹쌹timen sammutta-
miseksi. K쌹sin ohjattava 
nopeusrajoitusavustin kuitenkin k쌹yn-
nistyy.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si vakionopeuss쌹쌹dint쌹:
僅 Sovita aina auton nopeus maasi nope-

usrajoitusten alle.
僅 Pid쌹 vakionopeuss쌹쌹din pois p쌹쌹lt쌹, 

kun toiminto ei ole k쌹yt쎨ss쌹, jotta v쌹l-
t쌹t nopeuden tahattoman asetuksen. 
Tarkista, ett쌹 vakionopeuden 
( ) -merkkivalo sammuu.

僅 Vakionopeuss쌹쌹din ei korvaa asian-
mukaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina ajaa turvalli-
sesti ja h쌹nen tulisi aina olla tietoinen 
est쌹쌹kseen odottamattomat ja 쌹killi-
set tapahtumat.

僅 Aja aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odot-
tamattomat ja 쌹killiset tapahtumat. 
Kiinnit쌹 aina huomioita tieolosuhtei-
siin.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹, kun 
auton ajaminen vakionopeudella voi 
olla vaarallista:
- Kun ajat vilkkaassa liikenteess쌹 tai 

kun liikenneolosuhteet tekev쌹t vai-
keaksi ajaa tasaisella nopeudella

- Kun ajat sateisilla, j쌹isill쌹 tai lumen 
peitt쌹mill쌹 teill쌹

- Kun ajat m쌹kisill쌹 tai tuulisilla teill쌹
- Kun ajat tuulisilla alueilla
- Kun ajat rajoitetussa n쌹kyvyydess쌹 

(voi johtua huonosta s쌹쌹st쌹, kuten 
sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹 kun 
hinaat per쌹vaunua.
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쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(SCC) (jos kuuluu varustuk-
seen)
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹dinj쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu havaitsemaan auto edess쌹 ja 
s쌹ilytt쌹m쌹쌹n haluttu nopeus ja v쌹him-
m쌹iset쌹isyys edell쌹 olevaan ajoneuvoon.

Ohituskiihdytyksen avustin
Kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on toi-
minnassa ja toiminto arvioi, ett쌹 kuljetta-
jan on tarkoitus ohittaa edess쌹쌹n oleva 
ajoneuvo, kiihdytyst쌹 avustetaan.

Ajotavan mukaan (jos kuuluu 
varustukseen)
쉁lyk쌹s vakionopeuden s쌹쌹din toimii kul-
jettajan ajotyylin perusteella, kuten tur-
vav쌹li, kiihdytys, reaktionopeus.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etututka

Etukulman tutka (jos kuuluu varustuk-
seen)

Etukameraa, etututkaa ja etukulmien 
tutkia (jos kuuluu varustukseen) k쌹yte-
t쌹쌹n havaitsemisantureina edess쌹 ole-
vien ajoneuvojen havaitsemiseksi.
Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
僅 Pid쌹 etun쌹kym쌹kamera ja etututka 

aina hyv쌹ss쌹 kunnossa, jotta vakiono-
peuss쌹쌹din olisi optimaalisessa kun-
nossa.

僅 Jos haluat lis쌹tietoja etun쌹kym쌹ka-
meran ja etututkan rajoituksista, katso 
kohtaa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-37.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
asetukset
Asetettavat ominaisuudet
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
kytkeminen p쌹쌹lle

Kytke toiminto p쌹쌹lle painamalla kuljet-
tajan avustajapainiketta ( ). Nopeus 
s쌹쌹tyy kojelaudan sen hetkiseen nopeu-
teen.
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僅 Jos edess쌹si ei ole ajoneuvoa, asetettu 
nopeus s쌹ilyy.

僅 Jos edess쌹si on ajoneuvo, nopeus voi-
daan s쌹쌹t쌹쌹 et쌹isyyden s쌹ilytt쌹mi-
seksi siihen. Jos edell쌹 oleva ajoneuvo 
kiihdytt쌹쌹, autosi kulkee tasaista 
vakionopeutta kiihdytetty쌹쌹n asetet-
tuun nopeuteen.

HUOMAA
Jos autosi nopeus on 0–30 km/h (0–20 
mph), kun painat kuljettajan avustaja-
painiketta ( ), nopeudeksi asetetaan 30 
km/h (20 mph).

Ajoneuvojen v쌹lisen et쌹isyyden 
asettaminen

Aina kun painiketta painetaan, ajoneu-
vojen v쌹linen et쌹isyys muuttuu seuraa-
vasti:

HUOMAA
僅 Jos ajat 90 km/h (56 mph) et쌹isyys 

s쌹ilytet쌹쌹n seuraavasti:
- Et쌹isyys 4 – noin 52,5 m (172 ft)
- Et쌹isyys 3 – noin 40 m (130 ft)
- Et쌹isyys 2 – noin 32,5 m (106 ft)
- Et쌹isyys 1 – noin 25 m (82 ft)

僅 Et쌹isyys s쌹쌹tyy viimeksi s쌹쌹dettyyn 
et쌹isyyteen, kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n 
uudestaan tai 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-

s쌹쌹timen toiminta keskeytet쌹쌹n v쌹li-
aikaisesti.

Asetetun nopeuden lis쌹쌹minen

Paina ”+” -kytkint쌹 yl쎨s ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus kasvaa 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.
僅 Pid쌹 +-kytkint쌹 painettuna yl쎨sp쌹in. 

Asetusnopeus kasvaa 10 km/h (5 
mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Voit asettaa nopeudeksi 200 km/h 
(120 mph).

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin k쌹y-
t쌹t ”+” -kytkint쌹. Ajonopeus voi lis쌹쌹nty쌹 
nopeasti, kun painat yl쎨s ja pid쌹t ”+” -
kytkint쌹.

Asetetun nopeuden v쌹hent쌹mi-
nen

Siirr쌹 ”–”-kytkint쌹 alas ja vapauta se heti. 
Asetusnopeus v쌹henee 1 km/h (1 mph) 
aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.
僅 Pid쌹 - -kytkint쌹 painettuna alasp쌹in. 

Asetusnopeus v쌹henee 10 km/h (5 
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mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Voit asettaa nopeudeksi 30 km/h (20 
mph).

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminnan keskeytt쌹minen

Voit keskeytt쌹쌹 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-
s쌹쌹timen toiminnan v쌹liaikaisesti paina-
malla ( ) -kytkint쌹 tai jarrupoljinta.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminnan jatkaminen

Voit jatkaa 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men toimintaa keskeytyksen j쌹lkeen pai-
namalla (+), (-) tai ( )-kytkint쌹.
僅 Jos painat + -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in tai - -

kytkint쌹 alasp쌹in, ajoneuvon nopeus 
asettuu kojelaudassa nykyiseen 
nopeuteen.

僅 Jos painat ( )-kytkint쌹, ajoneuvon 
nopeus palaa esiasetettuun nopeu-
teen.

VAROITUS
Tarkista ajo-olot, ennen kuin k쌹yt쌹t ( )-
kytkint쌹. Ajonopeus voi nousta tai laskea 
쌹kki쌹, kun painat ( )-kytkint쌹.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹

Voit kytke쌹 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men pois p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan 
avustajapainiketta ( ).

HUOMAA
Jos auto on varustettu k쌹sin ohjattavalla 
ajonopeuden rajoitusavustajalla, voit 
kytke쌹 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
pois p쌹쌹lt쌹 painamalla pitk쌹쌹n kuljetta-
jan avustajan painiketta ( ). K쌹sin ohjat-
tava ajonopeuden rajoitusavustaja 
k쌹ynnistyy kuitenkin.

Ajotilan perusteella
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din muuttaa kiih-
dytyst쌹 integroidussa ajotilan ohjaustoi-
minnossa valitun ajotilan mukaan. Katso 
oheista kaaviota.

HUOMAA
僅 Jos kaipaat lis쌹tietoja ajotilasta, katso 

osaa "Integroitu ajotilan ohjausj쌹rjes-
telm쌹" sivulla 6-31.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
kytkeydy p쌹쌹lle tai pois joissakin ajoti-
loissa, kun k쌹yt쎨n edellytykset eiv쌹t 
t쌹yty.
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僅 Jos auton varustukseen ei kuulu inte-
groitua ajotilan ohjausj쌹rjestelm쌹쌹, 
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din kiihdytt쌹쌹 
autoa normaalitasolla.

Ajotavan mukaan (jos kuuluu 
varustukseen)

A: Kuljettajan avustus
1 SCC (쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din)
2 Ajotavan mukaan
Kun auto on k쌹ynniss쌹 ja Asetukset → 
Ajoneuvo → Kuljettajan avustaja → 
SCC (Smart Cruise Control) → Ajota-
van perusteella on valittu, SCC (Smart 
Cruise Control) toimii kuljettajan ajota-
van perusteella, miss쌹 huomioidaan 
autojen v쌹li, kiihdytys, hidastus ja reak-
tioaika.
Kun SCC toimii Ajotilan mukaan -tila 
valittuna, jos painat ja pid쌹t painettuna 
Ajoneuvon et쌹isyys ( ) -painiketta, SCC 
siirtyy tilaan Ajotyylin mukaan. Kun 
SCC toimii Ajotavan mukaan -tila valit-
tuna, jos painat Ajoneuvon et쌹isyys ( ) -
painiketta, SCC siirtyy tilaan Ajotilan 
mukaan.

HUOMAA
僅 Jos auto on varustettu Ajotavan 

mukaan -toiminnolla, Ajotilan 
mukaan ja Ajotavan mukaan voi-
daan valita valitsemalla Asetukset → 
Ajoneuvo → Kuljettajan avustus → 
SCC (Smart Cruise Control).

僅 Jos Ajotavan mukaan on vallittu, SCC 
toimii valitun ajotavan mukaan.

僅 Kun SCC toimii Ajotavan mukaan -
tila valittuna, jos painat ja pid쌹t pai-
nettuna Ajoneuvon et쌹isyys ( ) -pai-
niketta, SCC siirtyy tilaan Ajotilan 
mukaan. Paina ja pid쌹 painettuna Ajo-
neuvon et쌹isyys ( ) -painiketta vaih-
taaksesi SCC:n tilaksi Ajotavan 
mukaan.

Katso ajotavan analyysi (jos kuu-
luu varustukseen)

A: Kuljettajan avustus
1 SCC (쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din)
2 Katso ajotavan analyysi
Kun auto on k쌹ynniss쌹, kuljettajan ajo-
tyylin voi tarkistaa ja kutakin ajotapaa 
voi vaihtaa manuaalisesti valitsemalla 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustus → SCC (Smart Cruise Control) 
→ Katso ajotavan analyysi.

HUOMAA
僅 Katso ajotavan analyysi n쌹kyy, kun 

Ajotavan perusteella on valittu.
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuden s쌹쌹din oppii 

kuljettajan ajotyylin vain, kun kuljet-
taja ajaa autoa.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
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A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
SCC:n 쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla 
Asetukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan 
avustus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuus ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuu-
deksi Korkea, Keskitaso, Matala tai 
Pois.
Silloinkin kun valitaan Pois, SCC:n 
쌹쌹nenvoimakkuus ei kuitenkaan 
sammu, vaan kuuluu edelleen Matala-
tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, War-
ning Volume (Varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus) s쌹ilytt쌹쌹 viimeisen asetuksen.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨tilanne
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din toimii, kun 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t.

Perustoiminto
僅 Vaihde on asennossa D (ajo)
僅 Kuljettajan ovi on suljettu
僅 EPB (s쌹hk쎨inen seisontajarru) ei ole 

p쌹쌹ll쌹
僅 Auton nopeus on k쌹ytt쎨nopeusalueen 

sis쌹ll쌹

- Kun edess쌹 ei ole ajoneuvoa: 
10~180 km/h (5~110 mph)

- kun edess쌹 on ajoneuvo: 0~180 
km/h (0~110 mph)

僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 
tai ABS on k쌹yt쎨ss쌹

僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 
tai ABS ei ohjaa ajoneuvoa

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
jarruohjaus ei toimi

僅 쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen jar-
ruohjaus ei toimi (jos kuuluu varustuk-
seen)

僅 Ajoneuvo ei ole sammuneessa tilassa 
(sammuneen tilan merkkivalo ei pala)

HUOMAA
Jos oman autosi edess쌹 ei pys쌹hdyt-
t쌹ess쌹 ole toista ajoneuvoa, toiminto 
k쌹ynnistyy jarrupoljinta painettaessa.

Ohituskiihdytyksen avustin
Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
suuntavilkku kytket쌹쌹n vasemmalle 
(ohjaus vasemmalla) tai oikealle (ohjaus 
oikealla), kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on toiminnassa ja seuraavat nopeuseh-
dot t쌹yttyv쌹t:
僅 Auton nopeus on yli 60 km/h (40 

mph)
僅 Varoitusvilkut kytketty p쌹쌹lt쌹
僅 Auton edess쌹 havaitaan toinen ajo-

neuvo
僅 Hidastus ei tarpeen turvav쌹lin s쌹ilyt-

t쌹miseksi edess쌹 ajavaan autoon

VAROITUS
僅 Kun suuntavilkku kytket쌹쌹n vasem-

malle (ohjaus vasemmalla) tai oikealle 
(ohjaus oikealla) ja edess쌹 on ajo-
neuvo, auto voi kiihdytt쌹쌹 lyhytaikai-
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sesti. Kiinnit쌹 aina huomioita 
tieolosuhteisiin.

僅 Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
ehdot on t쌹ytetty riippumatta siit쌹, 
mill쌹 puolella kotimaassasi ajetaan. 
Kun k쌹yt쌹t j쌹rjestelm쌹쌹 maissa, joissa 
ajosuunta on eri, tarkista aina maan-
tieolosuhteet.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
n쌹ytt쎨 ja ohjaus

Perustoiminto
Voit n쌹hd쌹 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men k쌹ytt쎨tilan kojelaudan Ajon avus-
taja tilasta. Katso kohta "Mittaristo" 
sivulla 5-44.
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din n쌹kyy kuten 
alla j쌹rjestelm쌹n tilasta riippuen.
僅 K쌹yt쎨n aikana

1. Onko edess쌹 ajoneuvo ja valittu 
et쌹isyystaso n쌹kyy.

2. S쌹쌹detty nopeus n쌹kyy.
3. Onko edess쌹 ajoneuvo ja valittu 

kohde-et쌹isyys n쌹kyy.
僅 Kun v쌹liaikaisesti suljettu

1. ( )-merkkivalo n쌹kyy.
2. Aiempi nopeuss쌹쌹t쎨 on varjostettu.

HUOMAA
僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon et쌹isyys 

kojelaudassa n쌹ytet쌹쌹n ajoneuvosi ja 
edess쌹 olevan ajoneuvon v쌹lisen 
todellisen et쌹isyyden mukaan.

僅 Tavoite-et쌹isyys voi vaihdetta auton 
nopeuden ja et쌹isyyden s쌹쌹d쎨n 
mukaan. Jos auto nopeus on matala, 
vaikka auton et쌹isyytt쌹 on muutettu, 
muutos kohdeajoneuvon et쌹isyy-
dess쌹 voi olla pieni.

V쌹liaikainen kiihdytys

Jos haluat kasvattaa nopeutta tilap쌹i-
sesti muuttamatta nopeuss쌹쌹t쎨쌹, kun 
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on k쌹yt쎨ss쌹, 
paina kaasupoljinta. Nopeusasetus, v쌹li-
matkataso ja tavoitev쌹limatka vilkkuvat 
kojelaudassa, kun kaasupoljinta paine-
taan tietty쌹 nopeutta suuremmassa 
nopeudessa.
Jos kaasupoljinta ei paineta riitt쌹v쌹sti, 
auto saattaa hidastaa.

VAROITUS
Ole varovainen kiihdytt쌹ess쌹si v쌹liaikai-
sesti, koska nopeutta ja et쌹isyytt쌹 ei s쌹쌹-
det쌹 automaattisesti, vaikka edess쌹si 
olisi ajoneuvo.
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Ajotyylin perusteella (jos kuuluu 
varustukseen)

A: Ajotapaan mukautuva SCC
Kun ajotyylin perusteella tapahtuva 
s쌹쌹t쎨 on k쌹yt쎨ss쌹, mittaristoon tulee 2 
sekunniksi viesti ja ajotyylin mukainen 
et쌹isyystaso ja tavoite-et쌹isyys n쌹kyv쌹t 
n쌹yt쎨ss쌹.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminta on keskeytetty

A: SCC (Smart Cruise Control) keskey-
tynyt
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din peruutetaan 
automaattisesti, kun:
僅 Auton nopeus on yli 190 km/h (120 

mph)
僅 Kun auto on pys쌹ytetty tietyn aikaa
僅 Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 

jonkin aikaa
僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen k쌹y-

t쎨n edellytykset eiv쌹t ole t쌹yttyneet

Jos 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on sul-
jettu v쌹liaikaisesti automaattisesti, koje-
lautaan tulee varoitusviesti ja 
varoitus쌹쌹ni varoittaa kuljettajaa.

VAROITUS
Kun 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toi-
minta on suljettu v쌹liaikaisesti, et쌹isyytt쌹 
edell쌹 ajavaan autoon ei pidet쌹. Kiinnit쌹 
aina huomiota tiehen, ja tarvittaessa 
paina jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hen-
t쌹miseksi, jotta turvallinen et쌹isyys s쌹i-
lyy.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
edellytykset eiv쌹t ole t쌹yttyneet

A: SCC (Smart Cruise C.) ei k쌹ytett쌹-
viss쌹
Jos vakionopeuss쌹쌹timen edellytykset 
eiv쌹t ole t쌹yttyneet, kun kuljettajan 
avustajapainiketta (), (+)-, (-)- tai ( )-
kytkint쌹 painetaan, mittaristoon tulee 
viesti ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.

Liikennetilanteessa

A: Kiihdyt쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 RES/SET-kyt-
kint쌹
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Liikenteess쌹 autosi pys쌹htyy, kun edell쌹 
oleva ajoneuvo pys쌹htyy. My쎨s jos edes-
s쌹si oleva ajoneuvo alkaa liikkua, my쎨s 
sinun autosi alkaa liikkua.
Lis쌹ksi kun auto on ollut jonkin aikaa 
pys쌹htyneen쌹, kojelautaan tulee yll쌹 ole-
van kaltainen varoitusviesti. L쌹hde aja-
maan painamalla kaasupoljinta tai 
kytkint쌹 (+), (-) tai ( ).

H쌹lytys edess쌹 olevista tieolo-
suhteista

A: Tarkkaile ymp쌹rill쌹 olevia ajoneu-
voja
Seuraavassa tilanteessa kojelautaan 
tulee varoitusviesti ja 쌹쌹nivaroitus 
varoittaa kuljettajaa liikenteest쌹 edess쌹.
僅 Ajoneuvo edess쌹 h쌹vi쌹쌹, kun 쌹lyk쌹s 

vakionopeuss쌹쌹din pit쌹쌹 yll쌹 et쌹i-
syytt쌹 edess쌹 ajavaan ajoneuvoon 
ajettaessa tietty쌹 nopeutta hitaam-
min.

僅 Kun mittaristossa n쌹kyy viesti Kiih-
dyt쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 RES/SET-kytkint쌹 
eik쌹 edess쌹 ole ajoneuvoja tai ne ovat 
kaukana ja painat (+)-, (–)- tai -kyt-
kint쌹.

VAROITUS
Kiinnit쌹 aina huomiota ajoneuvoin tai 
esteisiin, joita voi ilmet쌹 edess쌹, ja tarvit-
taessa paina jarrupoljinta ajonopeuden 
v쌹hent쌹miseksi, jotta turvallinen et쌹i-
syys s쌹ilyy.

T쎨rm쌹ysvaroitus

A: T쎨rm쌹ysvaroitus
Kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on toi-
minnassa ja edess쌹 ajavan auton kanssa 
on t쎨rm쌹ysvaara, kojelautaan tulee 
varoitusviesti ja 쌹쌹nimerkki varoittaa 
kuljettajaa. Kiinnit쌹 aina huomiota tie-
hen, ja tarvittaessa paina jarrupoljinta 
ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi, jotta tur-
vallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

VAROITUS
Seuraavissa tilanteissa 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din ei varoita kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹.
僅 Et쌹isyys edell쌹 ajavasta ajoneuvosta 

pieni ja edess쌹 olevan ajoneuvon 
nopeus on suurempi tai yht쌹 suuri 
kuin oman autosi nopeus

僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon nopeus on 
matala tai se seisoo

僅 Kaasupoljinta painetaan heti sen j쌹l-
keen, kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on kytketty p쌹쌹lle

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si 쌹lyk쌹st쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹:
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei korvaa 

varovaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja et쌹isyys edell쌹 ajavaan ajo-
neuvoon.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
havaitse yll쌹tt쌹vi쌹 ja 쌹killisi쌹 tai moni-
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mutkaisia ajotilanteita, joten kiinnit쌹 
aina huomiota ajo-olosuhteisiin ja hal-
litse autosi nopeutta.

僅 Pid쌹 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
p쌹쌹lt쌹, kun j쌹rjestelm쌹쌹 ei k쌹ytet쌹, 
jotta et vahingossa aseta nopeutta.

僅 쉁l쌹 avaa ovea, kun 쌹lyk쌹s vakionope-
uss쌹쌹din on k쌹yt쎨ss쌹, vaikka auto on 
pys쌹htynyt.

僅 Ole aina tietoinen valitusta nopeu-
desta ja ajoneuvojen v쌹lisist쌹 et쌹i-
syyksist쌹.

僅 S쌹ilyt쌹 turvallinen et쌹isyys tieolosuh-
teiden ja auton nopeuden mukaisesti. 
Jos ajoneuvojen v쌹linen et쌹isyys on 
liian lyhyt nopean ajon aikana, seu-
rauksena voi olla vakava t쎨rm쌹ys. 
Kiinnit쌹 aina huomioita tieolosuhtei-
siin edess쌹.

僅 Kun et쌹isyytt쌹 edess쌹 ajavaan ajo-
neuvoon pidet쌹쌹n yll쌹 ja edess쌹 ajava 
ajoneuvo h쌹vi쌹쌹, j쌹rjestelm쌹 voi kiih-
dytt쌹쌹 쌹kki쌹 asetettuun nopeuteen. 
Ole aina valpas odottamattomien ja 
yll쌹tt쌹vien tilanteiden varalta.

僅 Auton nopeus voi pienenty쌹 yl쌹m쌹-
ess쌹 ja suurentua alam쌹ess쌹.

僅 Ole aina varuillasi sellaisia tilanteita 
varten, joissa ajoneuvo kiilaa 쌹kki쌹 
eteen.

僅 Jos hinaat per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, ett쌹 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din sammutetaan tur-
vallisuussyist쌹.

僅 Kytke 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
p쌹쌹lt쌹, kun autoasi hinataan.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din saatetaan 
keskeytt쌹쌹, jos siihen kohdistuu voi-
makkaita s쌹hk쎨magneettisia aaltoja.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
havaitse estett쌹 edess쌹 ja voi aiheu-
tua t쎨rm쌹ys. Ennakoi aina varovaisesti 

est쌹쌹ksesi odottamattomat ja 쌹killiset 
tapahtumat.

僅 Ajoneuvot, jotka usein liikkuvat edes-
s쌹si ja vaihtavat kaistaa, voivat aiheut-
taa toiminnon reaktion viiv쌹stymisen 
tai j쌹rjestelm쌹n voi reagoida vierei-
sell쌹 kaistalla olevaan ajoneuvoon. Aja 
aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odotta-
mattomat ja 쌹killiset tapahtumat.

僅 Ole aina valpas, seuraa ymp쌹rist쎨쌹 ja 
aja varovasti, vaikka varoitusviesti쌹 ei 
n쌹y tai 쌹쌹nivaroitusta ei kuulu.

僅 Jos muita toiminnon varoituksia 
n쌹kyy tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen viesti쌹 ei 
ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 
anneta.

僅 Et ehk쌹 kuule 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-
s쌹쌹timen varoitusta, jos ymp쌹rist쎨 on 
meluisa. Kiinnit쌹 aina huomioita 
tieolosuhteisiin edess쌹.

僅 Auton valmistaja ei ole vastuussa kul-
jettajan liikennerikkomuksista tai aihe-
uttamista onnettomuuksista 
vakionopeuss쌹쌹timen ollessa toimin-
nassa.

僅 Sovita aina auton nopeus maasi nope-
usrajoitusten alle.

僅 Auton et쌹isyys, kiihdytys ja reaktiono-
peus voivat muuttua, jos kuljettajan 
ajotyyli muuttuu. Kiinnit쌹 aina huomi-
oita tieolosuhteisiin edess쌹.

HUOMIO
僅 Auto tulee ajaa riitt쌹v쌹sti, jotta kuljet-

tajan todellinen ajotyyli tulee esiin, 
kuten v쌹li muihin ajoneuvoihin, kiih-
dytys ja reaktionopeus.

僅 Ajotyylin mukaan ei ehk쌹 heijasta kul-
jettajan ajotyyli쌹 tai ajoturvallisuuteen 
vaikuttavia ajo-olosuhteita.



Ajaminen autollasi

1066

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (SCC)

僅 Jos ajat erityisolosuhteissa, kuten 
lumella, sateessa, sumussa tai jyr-
k쌹ss쌹 m쌹ess쌹, autoa ei voi ajaa kuljet-
tajan ajotyylin mukaan.

HUOMAA
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 

toimi 15 sekuntia auton uudelleen 
k쌹ynnistyksen tai etukameran tai etu-
tutkan alustuksen j쌹lkeen.

僅 Voit kuulla 쌹쌹nt쌹, kun 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din kontrolloi jarruja.

僅 Ajotyylin mukaan ei ehk쌹 heijasta kul-
jettajan ajotyyli쌹, joka ei ole ajoturval-
linen kuten nopea kiihdytys.

僅 Ajotyylin mukaan ei heijasta muita 
ajotyylej쌹 kuin ajoneuvojen v쌹li쌹, kiih-
dytyst쌹 ja reaktionopeutta.

僅 Viiksivaihdin ei toimi, kun 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din on k쌹yt쎨ss쌹.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintah쌹iri쎨

A: Tarkasta SCC (Smart Cruise Cont-
rol)
Kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei toimi 
oikein, varoitusviesti tulee n쌹kyviin ja 

( ) varoitusvalo syttyy mittaristossa. 
Anna ammattikorjaamon tarkastaa 쌹ly-
k쌹s vakionopeudens쌹쌹din. Kia suositte-
lee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
k쌹yt쎨st쌹

A: SCC (Smart Cruise Control) pois 
k쌹yt쎨st쌹. Tutka peitossa
Kun etututkan suojus tai anturi on 
lumen, sadeveden tai vierasaineen pei-
tossa, se voi heikent쌹쌹 sen havaintoky-
ky쌹 ja rajoittaa 쌹lykk쌹쌹n 
vakionopeuss쌹쌹timen toimintaa tai pois-
taa sen k쌹yt쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, mittaristossa n쌹yte-
t쌹쌹n varoitusviesti.
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din toimii nor-
maalisti, kun lumi, vesi tai vieras aine 
poistetaan.

VAROITUS
Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y kojelau-
dassa, 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 toimi kunnolla.

HUOMIO
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi 
oikein alueella (kuten avomaalla), jossa 
ei mit쌹쌹n havaittavaa, kun auto k쌹ynnis-
tet쌹쌹n.
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쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
rajoitukset
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi 
normaalisti seuraavissa olosuhteissa:
僅 Havaitsemisanturi tai sen ymp쌹rist쎨 

on likaantunut tai vaurioitunut
僅 Pesunestett쌹 ruiskutetaan jatkuvasti 

tai pyyhkij쌹 on p쌹쌹ll쌹
僅 Kameran objektiivi on saastunut s쌹vy-

tetyn, kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuuli-
lasin, vaurioituneen lasin tai 
vierasaineiden (tarra, hy쎨nteinen jne.) 
takia

僅 Tuulilasilla olevaa kosteutta ei pois-
tettu tai se on j쌹쌹tynyt tuulilasille

僅 Auringon loiste h쌹iritsee etukameran 
n쌹k쎨kentt쌹쌹

僅 Katuvalo tai l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneuvosta 
tuleva valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 tienpin-
nasta, kuten tien pinnalla olevasta 
l쌹t쌹k쎨ist쌹

僅 Etukameraa ymp쌹r쎨iv쌹 l쌹mp쎨tila on 
korkea tai matala

僅 Kojetaulun p쌹쌹lle on asennettu jokin 
esine

僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in valoisa
僅 Ymp쌹rist쎨 on hyvin pime쌹, kuten tun-

nelissa jne.
僅 Valoisuus muuttuu yht쌹kki쌹, esimer-

kiksi ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 ulos
僅 Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisi-

met eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹 tai eiv쌹t ole kirk-
kaita

僅 Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa sumussa

僅 Ajat l쌹pi h쎨yryn, savun tai varjoisan 
alueen

僅 Vain osa autosta havaitaan
僅 Edell쌹 ajavassa autossa ei ole per쌹va-

loja tai niiden paikka on ep쌹tavallinen 
jne.

僅 Ulkovaloa on v쌹h쌹n ja edess쌹 ajavan 
ajoneuvon per쌹valot eiv쌹t pala tai ne 
eiv쌹t ole kirkkaat

僅 Edell쌹 ajavan auton per쌹osa on pieni 
tai se ei n쌹yt쌹 normaalilta (se on kal-
listunut, k쌹쌹ntynyt jne.)

僅 Edell쌹 ajavan auton maavara on hyvin 
pieni tai suuri

僅 Ajoneuvo leikkaa yht쌹kki쌹 eteen
僅 Ajoneuvoasi hinataan
僅 Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
僅 Ajetaan l쌹hell쌹 metallia sis쌹lt쌹vill쌹 alu-

eilla, kuten rakennusty쎨maalla, rauta-
tiell쌹 jne.

僅 Edess쌹 on materiaalia, joka heijastaa 
eritt쌹in hyvin etututkaa, kuten suoja-
kaide, l쌹hell쌹 oleva auto jne.

僅 Etututkan l쌹hell쌹 oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla

僅 L쌹mp쎨tila etututkan ymp쌹rill쌹 on kor-
kea tai matala

僅 Ajat laajalla alueella, jolla on v쌹h쌹n 
autoja tai rakenteita (esim. autio-
maassa, niityll쌹, esikaupungissa jne.)

僅 Edess쌹 ajava auto on valmistettu 
materiaalista, joka ei heijasta etutut-
kassa

僅 Ajat moottoritien rampin l쌹hell쌹 tai tie-
maksualueella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n jne. takia.

僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo havaitaan 

my쎨h쌹쌹n
僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon eteen ilmes-

tyy yht쌹kki쌹 este
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo muuttaa yht-

쌹kki쌹 kaistaa tai hidastaa yht쌹kki쌹
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ei v쌹쌹ntynyt 

muodottomaksi
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僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa hyvin 
nopeasti tai hitaasti

僅 Kun edess쌹 on ajoneuvo, autosi vaih-
taa 쌹killisesti kaistaa pienell쌹 nopeu-
della

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on lumen pei-
tossa

僅 Ep쌹vakaa ajo
僅 Olet kiertoliittym쌹ss쌹 ja edess쌹 olevaa 

ajoneuvoa ei havaita
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹ss쌹
僅 Ajo paikoitusalueella
僅 Ajat rakennusalueella, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨-

m쌹ll쌹 tiell쌹, osittain p쌹쌹llystetyll쌹 
tiell쌹, hidastusesteen yli jne.

僅 Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiell쌹 
jne.

僅 Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja

僅 Huonot tieolosuhteet aiheuttavat liial-
lista auton t쌹rin쌹쌹 ajon aikana

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

僅 Ajetaan alueella, jossa on h쌹iritsevi쌹 
s쌹hk쎨magneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai s쌹hk쎨kohinaa

僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Kaarteilla teill쌹 쌹lyk쌹s vakionopeus-
s쌹쌹din ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoa 
samalla kaistalla ja voi kiihty쌹 s쌹쌹det-

tyyn nopeuteen. Lis쌹ksi auton nopeus 
voi hidastua nopeasti, kun edess쌹 
oleva ajoneuvo tunnistetaan 쌹killisesti.
Valitse sopiva s쌹쌹t쎨nopeus kaartei-
silla teill쌹 ja k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupol-
jinta maantien ja edess쌹 olevien ajo-
olosuhteiden mukaan.

Autosi nopeus voi hidastua viereisell쌹 
kaistalla olevan ajoneuvon takia.
Tarkista, ett쌹 ajo-olosuhteet mahdol-
listavat 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men turvallisen toiminnan ja 
tarvittaessa paina jarrupoljinta ajono-
peuden v쌹hent쌹miseksi, jotta turvalli-
nen et쌹isyys s쌹ilyy.

僅 Rinteess쌹 olevalla tiell쌹 ajaminen

Ajettaessa yl쌹m쌹keen tai alam쌹keen 
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
havaitse liikkuvaa ajoneuvoa kaistal-
lasi, ja sen takia autosi voi kiihty쌹 ase-
tettuun nopeuteen. Lis쌹ksi auton 
nopeus voi hidastua nopeasti, kun 
edess쌹 oleva ajoneuvo havaitaan 쌹kil-
lisesti.
Valitse sopiva s쌹쌹t쎨nopeus kaltevilla 
teill쌹 ja k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupoljinta 
maantien ja edess쌹 olevien ajo-olo-
suhteiden mukaan.

僅 Kaistan vaihtaminen
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[A]: Sinun autosi
[B]: Kaistaa vaihtava ajoneuvo
Kun ajoneuvo tulee kaistallesi vierei-
selt쌹 kaistalta, anturi ei havaitse sit쌹, 
ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 havaitse ajoneuvoa, kun se vaih-
taa kaistaa nopeasti. Kiinnit쌹 aina 
huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin ja 
aja turvallisesti. Hidasta ajonopeutta 
tarvittaessa painamalla jarrupoljinta 
turvallisen et쌹isyyden pit쌹miseksi.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan joitakin ajoneu-
voja kaistallasi:
- Toisessa reunassa olevat ajoneuvot
- Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 쌹killi-

sesti hidastavat ajoneuvot
- Ajoneuvot, joiden etup쌹쌹 on nous-

sut yl쎨sp쌹in raskaan kuorma takia

- Vastaantulevat ajoneuvot
- Pys쌹htyneet ajoneuvot
- Ajoneuvot, joilla on pieni takapro-

fiili, kuten per쌹vaunut
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

py쎨r쌹t ja polkupy쎨r쌹t
- Erikoisajoneuvot
- El쌹imet ja jalankulkijat

Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
pysty tunnistamaan edell쌹 ajavaa ajo-
neuvoa. Kiinnit쌹 aina huomiota tiehen 
ja ajo-olosuhteisiin ja aja turvallisesti. 
S쌹쌹d쌹 tarpeen vaatiessa ajoneuvosi 
nopeutta.
- Ajoneuvoja joilla on suurempi maa-

vara tai ajoneuvoja, joiden kuljet-
tama kuorma ty쎨ntyy ulos 
ajoneuvon takaosasta

- Ajoneuvot, joiden etup쌹쌹 on nous-
sut yl쎨sp쌹in raskaan kuorma takia

- Ohjaat autoasi
- Ajo kapealla tai mutkaisella tiell쌹
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僅 Kun auto h쌹vi쌹쌹 risteyksess쌹, autosi 
voi kiihdytt쌹쌹.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Kun edess쌹si oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹-
din ei ehk쌹 havaitse heti ajoneuvoa, 
joka nyt on edess쌹si.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Varo aina jalankulkijoita, kun autosi 
s쌹ilytt쌹쌹 et쌹isyyden edell쌹 ajavaan 
ajoneuvoon.

Navigaatioon perustuva 쌹ly-
k쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(NSCC) (jos kuuluu varustuk-
seen)
Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din auttaa s쌹쌹telem쌹쌹n auton 
nopeutta automaattisesti ajettaessa p쌹쌹-
teill쌹 (moottoriteill쌹) navigointitoimin-
non tietojen perusteella, kun 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din on toiminnassa.

HUOMAA
僅 Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 

vakionopeuss쌹쌹din on saatavana vain 
tiettyjen moottoriteiden valvotuilla liit-
tym쌹tiell쌹.
* Valvottu liittym쌹tie tarkoittaa teit쌹, 
joilla on rajoitetut sis쌹쌹nk쌹ynnit ja 
ulosk쌹ynnit, jotka mahdollistavat 
keskeytym쌹tt쎨m쌹n nopean liiken-
teen virtauksen. Vain henkil쎨autot ja 
moottoripy쎨r쌹t saavat ajaa valvo-
tuilla liittym쌹teill쌹.

僅 Muita moottoriteit쌹 voidaan lis쌹t쌹 
tulevilla navigointip쌹ivityksill쌹.

HUOMAA
Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din toimii p쌹쌹teill쌹 (tai moottori-
teill쌹) eik쌹 se toimi liit쌹nn쎨iss쌹 tai 
risteyksiss쌹.

Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus
Jos ajonopeus on korkea, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus-
toiminto hidastaa ajoneuvoa v쌹liaikai-
sesti tai rajoittaa kiihdytyst쌹, jotta voit 
ajaa autoa turvallisesti kaarteessa 
navigoinnin kaarretietojen perusteella.
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Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹
Moottoritien s쌹쌹t쎨nopeuden automaatti-
nen vaihto muuttaa automaattisesti 
쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen s쌹쌹-
t쎨nopeutta navigoinnin nopeusrajoitus-
tietojen perusteella.

Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen ase-
tukset
Asetettavat ominaisuudet

A: Kuljettajan avustus
1 Ajomukavuus
2 Automattinen nopeudenmuutos 

moottoritiell쌹
Ajoneuvon ollessa k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 
navigaatioon perustuvan 쌹lykk쌹쌹n 
vakionopeuss쌹쌹timen p쌹쌹lle valitse-
malla Asetukset → Ajoneuvo → Kuljet-
tajan avustus → Ajomukavuus→ 
Automaattinen nopeudenmuutos 
moottoritiell쌹 ja pois p쌹쌹lt쌹 perumalla 
valinnan.

HUOMAA
Kun navigaatioon perustuvassa 쌹lyk-
k쌹쌹ss쌹 vakionopeuss쌹쌹timess쌹 on 
ongelma, toimintoa ei voi asettaa ase-
tusvalikosta.

Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨tilanne
Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din on k쌹ytt쎨valmis, jos kaikki 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on toimin-

nassa
僅 Ajat valta- tai moottoritiell쌹

HUOMAA
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen k쌹y-
t쎨st쌹 on lis쌹tietoja kohdassa "쉁lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din (SCC) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-97.

Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
n쌹ytt쎨 ja ohjaus
Kun navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din toimii, se n쌹kyy n쌹y-
t쎨ss쌹 seuraavalla tavalla:

Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen val-
miustila

Jos toimintaehdot t쌹yttyv쌹t, valkoinen 
( )-merkki syttyy.
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Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
k쌹ytt쎨

Jos nopea v쌹liaikainen hidastus on tar-
peen valmiustilassa ja navigaatioon 
perustuva 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on 
toiminnassa, vihre쌹 ( )-merkki syttyy 
mittaristoon.
Jos nopeusasetuksen automaattinen 
muutto toimii, vihre쌹 ( )-merkki ja 
nopeusasetus syttyv쌹t mittaristoon ja 
kuulet 쌹쌹nivaroituksen.

VAROITUS
Varoitusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n seuraavissa 
olosuhteissa:

A: Aja varovasti
僅 Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 

vakionopeuss쌹쌹din ei pysty hidasta-
maan auton nopeutta turvalliselle 
tasolle.

HUOMAA
Moottoritien kaarre-alueen automaatti-
nen hidastus ja asetusnopeuden auto-
maattinen muutto moottoritiell쌹 
k쌹ytt쌹v쌹t samaa ( )-merkki쌹.

Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastus
僅 Ajoneuvo hidastaa maantiell쌹 (tai 

moottoritiell쌹) edess쌹 olevasta kaar-
teesta riippuen ja kaarteesta poistu-
misen j쌹lkeen ajoneuvo kiihdytt쌹쌹 
쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen ase-
tettuun nopeuteen.

僅 Ajoneuvon hidastusaika voi vaihdella 
ajoneuvon nopeudesta ja kaarteen 
suuruudesta riippuen. Mit쌹 nopeam-
min ajetaan, sit쌹 aiemmin hidastus 
alkaa.

Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹
僅 Nopeusasetuksen automaattinen 

muutto moottoritiell쌹 toimii, kun 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen nopeus-
asetus ja p쌹쌹tien (moottoritien) 
nopeusrajoitus vastaavat toisiaan.

僅 Kun nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹 on k쌹yt쎨ss쌹 ja 
p쌹쌹tien (moottoritien) nopeusrajoitus 
muuttuu, 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
asettaa sen automaattisesti uudeksi 
nopeusasetukseksi.

僅 Jos 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
asetettu nopeus poikkeaa nopeusra-
joituksesta, nopeusasetuksen auto-
maattinen muutto moottoritiell쌹 on 
valmiustilassa.

僅 Jos nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹 on mennyt val-
miustilaan, koska ajetaan pikkuteill쌹, 
toiminto alkaa toimia uudestaan, kun 
palataan p쌹쌹tielle nopeutta asetta-
matta.

僅 Jos nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹 on siirretty val-
miustilaan painamalla jarrupoljinta, 
voit k쌹ynnist쌹쌹 toiminnon uudelleen 
painamalla ( )-kytkint쌹.

OCV051173L

OCV051118L



113

6

6

Ajaminen autollasi Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (NSCC)

僅 Nopeusasetuksen automaattinen 
muutto moottoritiell쌹 ei toimi mootto-
riteiden liittymiss쌹 tai p쌹쌹teiden riste-
yksiss쌹.

HUOMAA
僅 Nopeusasetuksen automaattinen 

muutto moottoritiell쌹 toimii vain p쌹쌹-
teiden (tai moottoriteiden) nopeusra-
joitusten perusteella. Se ei toimi 
nopeusvalvontakameroiden perus-
teella.

僅 Kun Moottoritien s쌹쌹t쎨nopeuden 
automaattinen vaihto toimii, auto kiih-
dytt쌹쌹 tai hidastaa automaattisesti, 
kun p쌹쌹teiden (tai moottoriteiden) 
nopeusrajoitus muuttuu.

僅 Moottoritien s쌹쌹t쎨nopeuden auto-
maattisen vaihtotoiminnon maksimi-
s쌹쌹t쎨nopeus on 140 km/h (90 mph).

僅 Jos uuden tien nopeusrajoitusta ei ole 
p쌹ivitetty navigaatiossa, Moottoritien 
s쌹쌹t쎨nopeuden automaattinen vaihto 
-toiminto ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Jos nopeusyksikk쎨 on s쌹쌹detty muu-
hun kuin maassa k쌹ytett쌹v쌹쌹n nope-
usyksikk쎨쎨n, Moottoritien 
s쌹쌹t쎨nopeuden automaattinen vaihto 
-toiminto ei ehk쌹 toimi kunnolla.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Navigaatioon perustuvan 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen rajoi-
tukset
Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi normaalisti 
seuraavissa olosuhteissa:
僅 Navigaatio ei toimi kunnolla

僅 Karttatietoja ei v쌹litet쌹 tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n ep쌹normaalin toiminnan 
vuoksi

僅 Nopeusrajoituksia ja tietoja ei ole p쌹i-
vitetty navigaatiossa

僅 Kartan tiedoissa ja tien todellisissa tie-
doissa on eroa, koska reaaliaikaiset 
GPS-tiedoissa tai karttatiedoissa on 
eroja

僅 Navigaatio etsi reitti쌹 ajon aikana
僅 GPS-signaalit ovat estyneet esim. tun-

nelin alueella
僅 Tie, joka jakaantuu kahdeksi tai use-

ammaksi tieksi ja liittyy yhteen takai-
sin

僅 Kuljettaja poikkeaa navigaatiossa s쌹쌹-
detylt쌹 reitilt쌹

僅 Reitti쌹 kohteeseen muutetaan tai 
perutaan s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 navigaattoria 
uudelleen

僅 Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle

僅 Android Auto tai Car Play on toimin-
nassa

僅 Navigaatio ei havaitse auton asemaa 
(esim: korotetut tiet, mm. ylikulkusillat 
yleisten teiden vierell쌹 tai l쌹hell쌹 sijait-
sevat rinnakkaiset tiet)

僅 Navigaatiota p쌹ivitet쌹쌹n ajossa
僅 Navigaatiota ollaan aloittamassa 

uudestaan ajossa
僅 Jollain osilla nopeusrajoitus vaihtuu 

tieolosuhteiden mukaisesti
僅 Ajat rakenteilla olevalla tiell쌹
僅 Ajat tiell쌹, jota valvotaan
僅 S쌹쌹 on huono, rankkasade, sakea 

lumisade jne.
僅 Ajat tiell쌹, jolla on jyrkki쌹 mutkia
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[1]: Aseta reitti, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, 
[4]: P쌹쌹tie, [5]: Mutkainen tieosuus
僅 Kun navigaatioon asennetun reitin 

(sivutie) ja ajoreitin (valtatie) v쌹lill쌹 on 
ero, Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto ei ehk쌹 
toimi, ennen kuin ajoreitti tunniste-
taan p쌹쌹tieksi.

僅 Kun auton ajoreitti tunnistetaan p쌹쌹-
tieksi, koska p쌹쌹teill쌹 pysyt쌹쌹n navi-
gaatioreitin sijasta, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus 
on k쌹yt쎨ss쌹. Kaarteen et쌹isyydest쌹 ja 
auton nopeudesta riippuen auton 
hidastus ei ehk쌹 ole riitt쌹v쌹쌹 ja hidas-
tus voi tapahtua nopeasti.

[1]: P쌹쌹tie, [2]: Sivutie, [3]: Ajoreitti, [4]: 
Aseta reitti, [5]: Mutkainen tieosuus
僅 Kun navigaatioon asennetun reitin 

(valtatie) ja ajoreitin (sivutie) v쌹lill쌹 on 
ero, Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto toimii 
p쌹쌹tien kaarretietojen perusteella.

僅 Kun arvioidaan, ett쌹 ajat pois reitilt쌹 
moottorin liittym쌹n tai risteyksen 
kautta Moottoritien kaarre-alueen 
automaattinen hidastustoiminto ei 
toimi.

[1]: Ajoreitti, [2]: Sivutie, [3]: Mutkainen 
tieosuus, [4]: P쌹쌹tie
僅 Jos navigaatioon ei ole m쌹쌹ritetty 

kohdetta, Moottoritien kaarre-alueen 
automaattinen hidastustoiminto toi-
mii p쌹쌹tien kaarretietojen perusteella.

僅 Vaikka l쌹hdet p쌹쌹tielt쌹, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidas-
tustoiminto voi toimia v쌹liaikaisesti 
moottoritien kaarteen navigointitieto-
jen perusteella.

VAROITUS
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei korvaa 

turvallista ajotapaa, vaan se on muka-
vuustoiminto. Pid쌹 katseesi aina tiess쌹 
ja kuljettaja on vastuussa liikennerik-
komusten v쌹ltt쌹misest쌹.

僅 Navigaation nopeusrajoitus voi poi-
keta tien todellisesta nopeusrajoituk-
sesta. Kuljettaja on vastuussa 
maantien nopeusrajoitusten seuran-
nasta ja noudattamisesta.

僅 Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din peruutetaan auto-
maattisesti, kun poistut maantielt쌹 (tai 
moottoritielt쌹) tai valtatielt쌹. Kiinnit쌹 
aina ajon aikana huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

僅 Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi, 
koska edell쌹 ajaa autoja, ja muiden 
ajo-olosuhteiden takia. Kiinnit쌹 aina 
ajon aikana huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin.
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僅 Jos hinaat per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, ett쌹 navigaa-
tioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din sammutetaan tur-
vallisuussyist쌹.

僅 Kun ajat l쌹pi tiemaksupisteen tai ajat 
maantiell쌹 (tai moottoritiell쌹), navi-
gaatioon perustuva 쌹lyk쌹s vakionope-
uss쌹쌹din toimii ensimm쌹isen kaistan 
perusteella. Jos vaihdat kaistaa, toi-
minto ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Auto kiihdytt쌹쌹, jos kuljettaja painaa 
kaasupoljinta, kun navigaatioon 
perustuva 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on toiminnassa. Toiminto ei t쌹ll쎨in 
hidasta autoa. Jos kaasupoljinta ei 
paineta riitt쌹v쌹sti, auto saattaa hidas-
taa.

僅 Jos kuljettaja kiihdytt쌹쌹 ja vapauttaa 
kaasupolkimen, kun navigaatioon 
perustuva 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on toiminnassa, auto ei ehk쌹 hidastu 
riitt쌹v쌹sti tai voi hidastua nopeasti tur-
valliseen nopeuteen.

僅 Jos kaarre on liian tiukka tai loiva, 
navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi.

HUOMAA
僅 Mittariston ja navigaation nopeustie-

dot voivat erota.
僅 Aikaero on mahdollinen navigaation 

ohjauksen ja navigaatioon perustuvan 
쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toi-
minnan alkamisen ja loppumisen 
v쌹lill쌹.

僅 Jos ajat 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men nopeusasetusta hitaammin, kiih-
dytyst쌹 voi rajoittaa edess쌹 oleva 
kaarreosuus.

僅 Jos navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din on toiminnassa, 
kun ajat pois p쌹쌹tielt쌹 liittym쌹ss쌹, ris-

teyksess쌹, lepoalueelle jne., toiminto 
ei ehk쌹 toimi jonkin aikaa.

僅 Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 hidasta 
tarpeeksi tieolosuhteiden takia, kuten 
ep쌹tasainen tienpinta, kapeat kaistat 
jne.
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Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA)
Kaistan seuraamisavustaja on suunni-
teltu tunnistamaan kaistamerkinn쌹t ja/
tai tiell쌹 kulkevat ajoneuvot sek쌹 autta-
maan kuljettajaa ohjaamaan niin, ett쌹 
auto pysyy kaistamerkint쎨jen v쌹liss쌹.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n havaintoantu-
rina seuraamaan kaistamerkint쎨j쌹 ja 
edess쌹 ajavia ajoneuvoja.
Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.

Kaistan seuraamisavustajan ase-
tukset
Asetettavat ominaisuudet

Kaistan seuraamisavustajan kyt-
keminen p쌹쌹lle/pois

Kun auto on k쌹ynniss쌹, kytke kaistan 
seuraamisavustaja p쌹쌹lle painamalla 
lyhyesti ohjauspy쎨r쌹n Kaista-ajon avus-
tin -painiketta. Kojelautaan syttyy har-
maa tai vihre쌹 ( )-merkkivalo.
Kytke toiminto pois painamalla paini-
ketta uudelleen.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
K쌹det poissa -varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuutta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ja vaih-
tamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, 
Keskitaso, Matala tai Pois.
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Kuitenkin vaikka jos Pois on valittu, 
K쌹det poissa -varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus ei sammu vaan kuuluu edel-
leen Matala-tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

Kaistan seuraamisavustajan 
k쌹ytt쎨
Varoitus ja kontrolli

Kaistan seuraamisavustaja

Jos edess쌹 oleva ajoneuvo ja/tai molem-
mat kaistamerkinn쌹t havaitaan ja ajo-
neuvosi nopeus on alle 180 km/h 
(110 mph), kaistan seuraamisavustaja 
auttaa keskitt쌹m쌹쌹n ajoneuvon kaistalle 
auttamalla ohjausta. Vihre쌹 merkkivalo 
( ) syttyy mittaristossa.

HUOMIO
Kun ohjausta ei avusteta, vihre쌹 ( ) 
merkkivalo alkaa vilkkua ja muuttuu har-
maaksi.

K쌹det poissa -varoitus

A: Pid쌹 kiinni ohjauspy쎨r쌹st쌹
Jos kuljettaja ottaa k쌹tens쌹 pois ohjaus-
py쎨r쌹lt쌹 usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti ilmestyy ja kuuluu vaiheittainen 
varoitus쌹쌹ni.
僅 Ensimm쌹inen vaihe: Varoitusviesti
僅 Toinen vaihe: Varoitusviesti (punainen 

ohjauspy쎨r쌹) ja varoitus쌹쌹ni

A: Kaistan seuranta-avustin (LFA) sul-
jettu
Jos kuljettaja ei edelleenk쌹쌹n aseta 
k쌹si쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹lle k쌹det poissa -
varoituksen j쌹lkeen, n쌹kyviin tulee varoi-
tusviesti ja kaistan seuraamisavustaja-
j쌹rjestelm쌹n toiminta peruutetaan 
automaattisesti.

VAROITUS
僅 Ohjauspy쎨r쌹n avustus ei aktivoidu, 

jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidet쌹쌹n eritt쌹in 
tukevasti tai se k쌹쌹nnet쌹쌹n tietyn 
asteen yli.

僅 Kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
kaiken aikaa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti ja pit쌹쌹 
se kaistallaan.

僅 K쌹det poissa -varoitus voi ilmesty쌹 
my쎨h쌹쌹n tieolosuhteista riippuen. 
Pid쌹 aina k쌹tesi ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 
aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidell쌹쌹n hyvin 
kevyell쌹 otteella, K쌹det poissa -varoi-
tus voi silti tulla n쌹kyviin, koska kais-
tan seuraamisavustaja ei ehk쌹 
tunnista, ett쌹 kuljettajan k쌹det ovat 
ohjauspy쎨r쌹ll쌹.
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僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det poissa -varoitus ei ehk쌹 toimi 
oikein.

HUOMAA
僅 Lis쌹tietoja kaistaseurannan avustajan 

asettamisesta tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹ss쌹, katso tarkat tiedot Navigoinnin 
pikaviiteoppaasta.

僅 Kun molemmat kaistamerkinn쌹t 
havaitaan, kojelaudalla n쌹ht쌹v쌹t kais-
taviivat muuttuvat harmaasta valkoi-
seksi.

Kaistamerkint쌹쌹 ei havaita

Kaistamerkint쌹 havaitaan

僅 Mittariston kuvat ja v쌹rit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mitta-
ristoon valitun teeman perusteella.

僅 Jos kaistamerkint쎨j쌹 ei havaita, Kais-
tan seuraamisavustajan ohjauspy쎨r쌹n 
hallinta voidaan rajoittaa riippuen 
siit쌹, onko edess쌹 ajoneuvo tai sen 
ajo-olosuhteista.

僅 Vaikka kaistan seuraamisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi hallita 
ohjauspy쎨r쌹쌹.

僅 Ohjauspy쎨r쌹 voi tuntua raskaam-
malta tai kevyemm쌹lt쌹, kun Kaistan 

seuraamisavustaja avustaa ohjaus-
py쎨r쌹쌹 verrattuna tilanteeseen, jossa 
j쌹rjestelm쌹 ei avusta.

Kaistan seuraamisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Kaistan seuraamisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨

A: Tarkista kaistan seuranta-avustin 
(LFA)
Kun kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
oikein, n쌹kyy usean sekunnin ajan viesti 
ja p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy mittaris-
tossa. Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Kaistan seuraamisavustajan rajoi-
tukset

VAROITUS
Lis쌹tietoja kaistan seuraamisavustajan 
varotoimista, katso "Kaistanpitoavustin 
(LKA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 
6-55.
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Moottoritieavustin (HDA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Perustoiminto

Moottoritieavustin on suunniteltu havait-
semaan edess쌹 olevia ajoneuvoja ja 
kaistoja, s쌹ilytt쌹m쌹쌹n et쌹isyys edess쌹 
olevaan ajoneuvoon, s쌹ilytt쌹m쌹쌹n ase-
tettu nopeus ja pit쌹m쌹쌹n ajoneuvo kais-
tan keskell쌹 ajaessasi maantiell쌹 (tai 
moottoritiell쌹).

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin (jos kuuluu varustukseen)

Moottoritien kaistanvaihtoavustin aut-
taa vaihtamaan kaistaa siihen suuntaan, 
johon kuljettaja siirt쌹쌹 suuntavilkun, jos 
toiminto katsoo. ett쌹 kaistanvaihto on 
mahdollista.

HUOMAA
僅 Moottoritieavustin on saatavana vain 

tiettyjen moottoriteiden valvotuilla liit-
tym쌹tiell쌹 (lukuunottamatta eritasoliit-
tym쌹쌹/risteyst쌹)
* Valvottu liittym쌹tie tarkoittaa teit쌹, 
joilla on rajoitetut sis쌹쌹nk쌹ynnit ja 
ulosk쌹ynnit, jotka mahdollistavat 

keskeytym쌹tt쎨m쌹n nopean liiken-
teen virtauksen. Vain henkil쎨autot ja 
moottoripy쎨r쌹t saavat ajaa valvo-
tuilla liittym쌹teill쌹.

僅 Muita moottoriteit쌹 voidaan lis쌹t쌹 
tulevilla navigointip쌹ivityksill쌹.

Havaitsemisanturi
Etukamera

Etututka

Etukulman tutka (jos kuuluu varustuk-
seen)

Takakulmatutka
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Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

HUOMIO
Jos haluat lis쌹tietoja havaintoantureista, 
katso osaa "etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-37.

Moottoritieavustimen asetukset
Asetettavat ominaisuudet
Perustoiminto

A: Kuljettajan avustus
1 Ajomukavuus
2 HDA (moottoritieavustin)
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Ajomukavuus ottaaksesi kunkin toimin-
non k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹.
僅 Jos HDA (Moottoritieavustin) on 

valittu, se auttaa pit쌹m쌹쌹n turvav쌹li쌹 
edess쌹 ajavaan ajoneuvoon, s쌹ilytt쌹-
m쌹쌹n vakionopeutta ja pit쌹m쌹쌹n ajo-
neuvon keskell쌹 kaistaa.

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin (jos kuuluu varustukseen)
Jos Moottoritien kaistanvaihtoavustin 
on valittu, se auttaa kuljettajaa vaihta-
maan kaistaa.

HUOMAA
僅 Kun Moottoritieavustimen valinta on 

peruttu, Moottoritien kaistanvaih-

toavustimelle tehty쌹 asetusta ei voi 
muuttaa.

僅 Jos toiminnoissa on ongelmia, asetuk-
sia ei voi vaihtaa. Anna valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
tarkastaa toiminto.

僅 Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, toi-
minnot s쌹ilytt쌹v쌹t viimeisimm쌹n ase-
tuksensa.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi muuta ase-
tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
moottoritieavustimen varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla Ase-
tukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan avus-
tus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus 
ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi 
Korkea, Keskitaso, Matala tai Pois.
Silloinkin kun valitaan Pois, varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus ei kytkeydy pois 
p쌹쌹lt쌹, vaan kuuluu edelleen Matala-
tasolla.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
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telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

Moottoritieavustimen k쌹ytt쎨
Perustoiminto
Moottoritieavustimen n쌹ytt쎨 ja 
ohjaus
Moottoritieavustimen k쌹ytt쎨tilan n쌹kee 
kojelaudan Driving Assist (Ajon avustaja) 
-n쌹kym쌹st쌹. Katso kohta "LCD-n쌹ytt쎨" 
sivulla 5-46.
Moottoritieavustin n쌹kyy kuten alla toi-
minnon tilasta riippuen.

K쌹ytt쎨tila

Valmiustila

1 Moottoritieavustimen merkkivalo, 
onko edess쌹 ajoneuvo ja valittu et쌹i-
syystaso n쌹kyy.
僅 Moottoritieavustimen merkkivalo

- Vihre쌹: K쌹ytt쎨tila
- Harmaa: Valmiustila
- Valkoinen vilkkuu: Kaasu paine-

tussa tilassa
2 S쌹쌹detty nopeus n쌹kyy.
3 Kaistan seuraamisavustajan merkki-

valo n쌹kyy.

4 Onko edess쌹 ajoneuvo ja ajoneuvo-
jen tavoitev쌹limatka n쌹kyy.

5 Onko kaista havaittu vai ei n쌹yt쎨ss쌹.

HUOMAA
僅 Jos kaipaat lis쌹tietoja n쌹yt쎨st쌹, katso 

osaa "쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(SCC) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-97.

僅 Jos kaipaat lis쌹tietoja n쌹yt쎨st쌹, katso 
osaa "Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA)" sivulla 6-116.

Moottoritieavustin toiminnassa
Ajaessasi k쌹ytett쌹viss쌹 olevalla tiell쌹 
paina Kuljettajan avustus -painiketta 
ottaaksesi k쌹ytt쎨쎨n moottoritieavusti-
men.
Moottoritieavustin toimii kun saavut val-
tateille tai maanteille (moottoriteille) ja 
kaikki seuraavat toimintaehdot ovat 
t쌹yttyneet:
僅 Kaistan seuraamisavustaja on toimin-

nassa
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on toimin-

nassa

HUOMAA
僅 Ajettaessa maanteill쌹 (tai moottori-

teill쌹), jos 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
alkaa toimia, Moottoritieavustin akti-
voituu.

僅 Kun saavut valtateille tai maanteille 
(moottoriteille), moottoritien ajoavus-
taja ei k쌹ynnisty, jos kaistan seuraa-
misavustajaj쌹rjestelm쌹 on 
sammutettu, vaikka 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din on toiminnassa.
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K쌹ynnistys uudelleen pys쌹hdyk-
sen j쌹lkeen.

A: Kiihdyt쌹 k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 RES/SET-kyt-
kint쌹
Kun moottoritieavustin on toiminnassa, 
autosi pys쌹htyy, jos edell쌹 oleva ajo-
neuvo pys쌹htyy. Jos edess쌹si oleva ajo-
neuvo l쌹htee liikkeelle 30 sekunnin 
kuluessa pys쌹htymisen j쌹lkeen, my쎨s 
sinun autosi l쌹htee liikkeelle. Kun auto 
on ollut pys쌹htyneen쌹 noin 30 sekuntia, 
mittaristoon tulee viesti Kiihdyt쌹 k쌹yt-
t쌹m쌹ll쌹 RES/SET-kytkint쌹. L쌹hde aja-
maan painamalla kaasupoljinta tai 
kytkint쌹 (+), (-) tai ( ).

K쌹det poissa -varoitus

A: Pid쌹 kiinni ohjauspy쎨r쌹st쌹
Jos kuljettaja ottaa k쌹tens쌹 pois ohjaus-
py쎨r쌹lt쌹 usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti ilmestyy ja kuuluu vaiheittainen 
varoitus쌹쌹ni.
僅 Ensimm쌹inen vaihe: Varoitusviesti
僅 Toinen vaihe: Varoitusviesti (punainen 

ohjauspy쎨r쌹) ja varoitus쌹쌹ni

A: Moottoritieavustin (HDA) suljettu
Jos kuljettaja ei edelleenk쌹쌹n aseta 
k쌹si쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹lle k쌹det poissa -
varoituksen j쌹lkeen, n쌹kyviin tulee varoi-
tusviesti ja mottoritieavustin ja kaistan-
vaihtoavustimen toiminta peruutetaan 
automaattisesti.

Nopeusrajoitus

A: K쌹det eiv쌹t ole ohjauspy쎨r쌹ll쌹. 
Ajonopeutta rajoitetaan
Kun moottoritieavustimen valinta on 
peruuntunut K쌹det poissa -varoituksen 
takia, ajonopeutta rajoitetaan. Kun 
Ajonopeuden rajoitustoiminto on k쌹yn-
niss쌹, mittaristoon tulee varoitus ja 쌹쌹ni-
merkki soi keskeytym쌹tt쌹.

Ajo kaistan yhdell쌹 puolella (jos 
kuuluu varustukseen)

Kun auton nopeus on yli 60 km/h (40 
mph), jos l쌹hell쌹si ajaa auto, autosi 
ohjausta vied쌹쌹n vastakkaiseen suun-
taan suhteessa toiseen autoon ajoturval-
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lisuuden takaamiseksi. Jos oman 
ajokaistasi kummallakin puolella on 
autoja, ohjaus ei suuntaa kaistan vastak-
kaiselle puolelle.

Moottoritieavustin valmiustilassa
Kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din keskey-
tet쌹쌹n v쌹liaikaisesti kun moottoritie-
avustin on toiminnassa, 
moottoritieavustin siirtyy valmiustilaan. 
T쌹ll쎨in kaistan seuraamisavustaja toimii 
normaalisti.

HUOMAA
僅 Ajonopeuden rajoitus rajoittaa nopeu-

tesi alle 60 km/h (40 mph). T쌹ll쎨in 
auto hidastaa edess쌹 olevan ajoneu-
von takia. Kun auto on hidastunut, se 
ei voi kiihdytt쌹쌹 automaattisesti.

僅 Ajonopeuden rajoitin keskeytyy seu-
raavissa olosuhteissa:
- Kun kuljettaja tarttuu taas ohjaus-

py쎨r쌹쌹n
- Kun kuljettaja aktivoi Kaistanseu-

ranta-avustimen painamalla Kaista-
ajoavustin-painiketta

- Kun 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men kytkint쌹 +, -, tai ( ) -kytkint쌹 
painetaan, tai kaasu- tai jarrupol-
jinta painetaan.

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin (jos kuuluu varustukseen)
N쌹ytt쎨 ja hallinta
Moottoritien kaistavaihtoavustimen 
k쌹ytt쎨tilan n쌹kee kojelaudan Driving 
Assist (Ajon avustaja) -n쌹kym쌹st쌹. Katso 
kohta "LCD-n쌹ytt쎨" sivulla 5-46.
Moottoritien kaistan vaihtoavustimen 
toiminto n쌹ytet쌹쌹n alla olevan kuvan 
mukaisesti toiminnon tilasta riippuen.

Valmis/toimii

Valmiustilassa/suljettu

1 Moottoritien kaistanvaihtoavustimen 
merkkivalo
僅 Vihre쌹 ( ) p쌹쌹ll쌹: Valmiustila
僅 Vihre쌹 ( ) vilkkuu: K쌹yt쎨n tila
僅 Harmaa ( ), p쌹쌹ll쌹: Valmiustila
僅 Valkoinen ( ) vilkkuu: Suljettu 

tila (n쌹ytet쌹쌹n vain tiettyn쌹 aikana)
2 Kaistaviiva

Kaistaviiva n쌹ytet쌹쌹n samanlaisena 
kuin Moottoritien kaistanvaihtoavusti-
men merkkivalo (1). Kaistan havaitse-
misen k쌹ytett쌹vyys n쌹ytet쌹쌹n 
valmiustilassa.

3 Vihre쌹 nuoli ja varjo
Vihre쌹 nuoli n쌹kyy, kun m쌹쌹r쌹tty aika 
on kulunut toiminnon alkamisesta, ja 
se jatkuu siihen saakka, kun kaistan-
vaihto on tehty.

4 Viesti
僅 Viesti n쌹kyy, kun toiminto ei toimi, 

vaikka suuntavilkun vipua k쌹yte-
t쌹쌹n.

僅 Viesti ilmoittaa, kun toiminto on 
peruttu k쌹yt쎨n aikana.
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Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tajan aktivoiminen

A: Ota kaistanvaihtoavustin k쌹ytt쎨쎨n 
painamalla OK-painiketta
1 Vahvista
Moottoritien kaistanvaihtoavustin akti-
voituu, kun kaikki seuraavat ehdot on 
t쌹ytetty.
僅 Kuljettajan avustaja- ja kaista-ajoa-

vustinpainiketta k쌹ytet쌹쌹n kytkem쌹쌹n 
moottoritieavustin p쌹쌹lle.

僅 OK-painiketta painetaan ohjauspy-
r쌹ll쌹, kun mittariston viesti pyyt쌹쌹 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n moottoritien kaistanvaih-
toavustinta.

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin on valmis toimintaan
Kun moottoritieavustin on toiminnassa, 
toiminto on valmis toimimaan, kun kaikki 
seuraavat ehdot on t쌹ytetty:
僅 Moottoritieavustin on toiminnassa
僅 Kaistan seuraamisavustaja on toimin-

nassa
僅 Ajoneuvo autosi takana havaitaan 

useammin kuin kerran, kun auto on 
k쌹ynnistetty

僅 Autosi nopeus on yli 80 km/h (50 
mph)

僅 K쌹det poissa -varoitus ei n쌹y mittaris-
tossa

僅 Varoitusvilkku on ON

HUOMAA
僅 Kun kaistanvaihtotoiminto on kytketty 

p쌹쌹lle (merkkivaloa palaa), kaistan 
seuraamisavustajaa ei peruta, vaikka 
suuntavilkku tai h쌹t쌹valo vilkkuu.

僅 Kaistan seuraamisavustaja sammuu 
automaattisesti, kun ajat seuraavissa 
olosuhteissa:
- Yksi ajokaista
- Tie ilman rakenteita, kuten keskiko-

roke, kaiteet jne.
- Tiell쌹 edess쌹 on jalankulkija tai py쎨-

r쌹ilij쌹
僅 Kun toiminto on valmistilassa ja auton 

nopeus on alle 75 km/h (45 mph), toi-
minto siirtyy valmiustilaan.

VAROITUS
Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin 
sammuu k쌹yt쎨n aikana, ohjausavustin 
kekeyyy hetkeksi. Noudata aina varovai-
suutta ajon aikana.

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin toimii

Moottoritien kaistanvaihtoavustin toimii, 
kun ty쎨nn쌹t suuntavilkun vipua yl쎨s tai 
alas B-asentoon, kun toiminto on val-
miustilassa (( )-merkkivalo on vihre쌹) 
ja kaikki seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Kuljettaja pit쌹쌹 k쌹tt쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹ll쌹
僅 Kaistanvaihtosuunnassa ei ole t쎨r-

m쌹ysvaraa
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僅 Kaistanvaihtosuunnassa on yksinker-
tainen katkoviiva

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustimen 
tai kuolen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustimen varotuksia ei ole

僅 Autoa ajetaan kaistan keskell쌹 (ei tule 
ajaa kaistan reunalla)

僅 Tie, jolla ajat tai jolla aiot vaihtaa kais-
taa on sellainen, ett쌹 toiminto voi toi-
mia

HUOMAA
僅 Kun suuntavilkun vipu asetetaan 

asentoon A, moottoritien kaistanvaih-
toavustin toimii. Kun suuntavilkku lai-
tetaan neutraaliin asentoon, 
moottoritien kaistanvaihtosavustimen 
toiminta lakkaa ennen kaistalle siirty-
mist쌹.
Moottoritien kaistavaihtosavustimen 
toimintaa ei peruta kaistalle tulon j쌹l-
keen vaan silloin, kun kaistanvaihto 
on suoritettu, se katkeaa ja k쌹쌹nty-
missignaali sammuu.

僅 Kun suuntavilkku on laitettu B-asen-
toon m쌹쌹r쌹tyksi ajaksi, vihre쌹 nuoli 
tulee n쌹ytt쎨쎨n. Silloin, vaikka vipu 
vapautetaan ja se palaa alkuper쌹iseen 
asentoon, kaistanvaihtoa avustetaan 
edelleen.

僅 Kun toiminto suorittaa kaistanvaih-
don, suuntavilkun merkkivalo vilkkuu, 
vaikka suuntavilkun vipua ei pidet쌹, ja 
se sammuu, kun kaistan vaihto on 
tehty.

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin valmiustilassa
Moottoritien kaistanvaihtoavustin on val-
miustilassa, kun jokin valmiustilan 
ehdoista ei t쌹yty tai siirryt tai ajat seu-
raavilla teill쌹:

僅 Tie m쌹쌹r쌹tyll쌹 et쌹isyydell쌹 tietulliase-
masta p쌹쌹tiell쌹 (tai moottoritiell쌹)

僅 Maantie edess쌹 p쌹쌹ttyy ilman ulos-
menoa tai liittym쌹쌹

僅 Tiell쌹 on tiukkoja kaarteita
僅 Kapeakaistainen tie
僅 Rakenteilla oleva tie

Moottoritien kaistanvaihtoavus-
tin peruttu
Toiminto peruuntuu, kun:
僅 Suuntavilkku on kytketty kaistanvaih-

don vastakkaiselle puolelle
僅 Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n nopeasti

VAROITUS
僅 Toiminnon ollessa k쌹yt쎨ss쌹 se 

peruuntuu, jos jokin seuraavista 
tapahtuu:
- Moottoritien kuljettajan avustaja on 

sammutettu
- Kaistanvaihtoavustaja tai 쌹lyk쌹s 

ajonopeudens쌹쌹din on sammutettu 
tai peruttu v쌹liaikaisesti

- Hands-off -viesti n쌹kyy mittaris-
tossa

- Suuntavilkku on laitettu A-asentoon
- Varoitusvilkku on kytketty p쌹쌹lle
- Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusti-

men tai kuolleen kulman t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustimen varoituksia 
on n쌹yt쎨ll쌹

- Seuraavalla kaistalla havaitaan t쎨r-
m쌹ys, vaikka etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustimen tai kuolleen kulman 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustimen 
varoituksia ei ole

- Tulet rakenteilla olevalla tiell쌹
- Kaistanvaihdon kohdekaista h쌹vi쌹쌹
- Kaistanvaihdon kohdekaistaa ei 

havaita
- Suuntavilkuissa on vika
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- Moottoritien kaistanvaihdon avus-
tustoiminto on sammutettu (toi-
minto sammutetaan 
asetusvalikossa, kun tie muuttuu 
kaksikaistaiseksi, edess쌹 on risteys 
tai jalkak쌹yt쌹v쌹, tiell쌹 ei ole raken-
teita, kuten keskikoroketta, kaiteita 
jne. tai ajokaistalla on jalankulkija 
tai py쎨r쌹ilij쌹.)

- Ajoneuvosi nopeus on alle 75 km/h 
(45 mph)

僅 Kun toiminto on k쌹yt쎨ss쌹 ja se 
peruuntuu ajo-osuhteuista riippuen 
ajoneuvo voi ajaa ajokaistan keskelle 
tai ohjausavustin voi lakata toimi-
masta. Kiinnit쌹 aina ajon aikana huo-
miota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Toiminto ei ehk쌹 toimi normaalisti, jos 
maanteill쌹 on jalankulkijoita tai py쎨-
r쌹ilij쎨it쌹, kuten risteyksess쌹 tai suoja-
tiell쌹. Kiinnit쌹 aina ajon aikana 
huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Moottoritieavustimen toiminta-
h쌹iri쎨 ja rajoitukset
Moottoritieavustimen toiminta-
h쌹iri쎨

A: Tarkista moottoritieavustin (HDA)

A: Tarkista kaistanvaihtoavustimen 
toiminto
Kun moottoritieavustin ei toimi oikein, 
varoitusviesti ilmestyy n쌹kyviin ja keltai-
nen ( )-merkkivalo syttyy kojelautaan. 
Tarkastakaa moottoritien ajoapu 
ammattitaitoisessa korjaamossa. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-

nasta ja ajoturvallisuudesta.
僅 Pid쌹 aina k쌹tesi ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 

aikana.
僅 Moottoritieavustin on vain t쌹yden-

t쌹v쌹 kuljettajaa avustava toiminto. Se 
ei ole t쌹ydellinen autonominen ajoj쌹r-
jestelm쌹. Tarkista aina tieolosuhteet ja 
ryhdy tarvittaessa varotoimiin.

僅 Pid쌹 katseesi aina tiess쌹 ja kuljettaja 
on vastuussa liikennerikkomusten 
v쌹ltt쌹misest쌹. Auton valmistaja ei ole 
vastuussa kuljettajan liikennerikko-
muksista tai aiheuttamista onnetto-
muuksista.

僅 Moottoritieavustin ei ehk쌹 voi havaita 
kaikkia liikennetilanteita. Toiminto ei 
ehk쌹 havaitse mahdollisia t쎨rm쌹yksi쌹 
rajoitusten takia. Ole aina selvill쌹 j쌹r-
jestelm쌹n rajoituksista. Toiminto ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse esteit쌹, joihin 
auto voi t쎨rm쌹t쌹. N쌹it쌹 ovat muun 
muassa ajoneuvot, moottoripy쎨r쌹t, 
polkupy쎨r쌹t, jalankulkijat, kaiteet, tul-
liportit, m쌹쌹rittelem쌹tt쎨m쌹t esineet ja 
rakenteet.
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僅 Moottoritieavustimen toiminta lakkaa 
automaattisesti seuraavissa tilan-
teissa:
- Ajettaessa tiell쌹, jolla toiminto ei 

toimi, kuten lev쌹hdysalueilla, liitty-
miss쌹, risteyksiss쌹 jne.

- Navigointi ei toimi kunnolla, kun 
sit쌹 p쌹ivitet쌹쌹n tai se on k쌹ynnisty-
m쌹ss쌹

僅 Moottoritieavustin voi toimia yll쌹tt쌹en 
tai sammua ymp쌹rist쎨st쌹 tai tieolo-
suhteista riippuen (navigointitiedot)

僅 Kaistan seuraamisavustajan toiminta 
saattaa keskeyty쌹 tilap쌹isesti, kun 
etun쌹kym쌹kamera ei havaitse kais-
toja kunnolla tai K쌹det poissa -varoi-
tus on p쌹쌹ll쌹.

僅 Et ehk쌹 kuule moottoritieavustimen 
varoitusta, jos ymp쌹rist쎨 on meluisa.

僅 Jos autoa ajetaan liian suurella nopeu-
della kaarteessa, auto voi siirty쌹 toi-
selle puolelle tai poistua ajokaistalta.

僅 Jos hinaat per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, ett쌹 moottori-
tieavustin sammutetaan 
turvallisuussyist쌹.

僅 K쌹det poissa -varoitus voi ilmesty쌹 
enemmin tai my쎨hemmin riippuen 
tieolosuhteista tai siit쌹, miten pitelet 
ohjauspy쎨r쌹쌹. Pid쌹 aina k쌹tesi 
ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon aikana.

僅 Oman turvallisuutesi takia lue omista-
jan k쌹sikirja, ennen kuin k쌹yt쌹t moot-
toritieavustinta.

僅 Moottoritieavustin ei toimi, kun auto 
k쌹ynnistet쌹쌹n tai havaitsemisantu-
reita tai navigointilaitetta alustetaan.

Moottoritieavustimen rajoitukset
Moottoritieavustin ja moottoritien kais-
tan vaihtaminen ei ehk쌹 toimi normaa-

listi tai ei lainkaan seuraavissa 
olosuhteissa:
僅 Kartan tiedoissa ja tien todellisissa tie-

doissa on eroa, koska navigaattoria 
p쌹ivitet쌹쌹n

僅 Kartan tiedoissa ja tien todellisissa tie-
doissa on eroa, koska reaaliaikaiset 
GPS-tiedoissa tai karttatiedoissa on 
eroja

僅 Kun tietoviihdej쌹rjestelm쌹 on ylikuor-
mitettu eri toimintojen yht쌹aikaisen 
suorittamisen takia, kuten reitinhaku, 
videotoisto, 쌹쌹nitunnistus jne.

僅 GPS-signaalit ovat estyneet esim. tun-
nelin alueella

僅 Kuljettaja poistuu reitilt쌹 tai reitti쌹 
kohteeseen muutetaan tai perutaan 
s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 navigaattoria uudelleen 
(mukaan lukien TPEG-muutos)

僅 Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle

僅 Android Auto tai Car Play on toimin-
nassa

僅 Navigaatio ei havaitse auton asemaa 
(esim: korotetut tiet, mm. ylikulkusillat 
yleisten teiden vierell쌹 tai l쌹hell쌹 sijait-
sevat rinnakkaiset tiet)

僅 Kaistan valkoista katkoviivaa tai tien 
reunaa ei voida havaita

僅 Tiell쌹 on v쌹liaikaisia rajoituksia tiet쎨i-
den jne. takia.

僅 Tiell쌹 ei ole rakenteita, kuten keskiko-
roke, kaiteet jne.

僅 Kaistanvaihtosuunnassa on vaihteleva 
kaista

HUOMAA
Etukameran ja etututkan rajoituksista on 
lis쌹tietoja kohdassa "etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-37.
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Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 (RVM) 
(jos kuuluu varustukseen)

Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 n쌹ytt쌹쌹 auton 
takana olevan alueen auttaakseen pys쌹-
k쎨inniss쌹 ja peruuttamisessa.

Havaitsemisanturi
Takakamera

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

Takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n asetukset
Kameran asetukset

Voit muuttaa takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n ase-
tuksia painamalla s쌹쌹t쎨kuvaketta ( ) 
n쌹yt쎨ll쌹 tai valitsemalla Asetukset →

Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus → Kameran 
asetukset.
僅 N쌹yt쎨n sis쌹lt쎨: Vaihtaaksesi takan쌹-

kym쌹n asetusta pys쌹k쎨intiavustuksen 
kanssa.

僅 N쌹yt쎨n asetukset: Vaihtaaksesi n쌹y-
t쎨n kirkkautta ja kontrastia.

Laajenna takakameran k쌹ytt쎨쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus → Kameran 
asetukset→ N쌹yt쌹 sis쌹lt쎨→ Pid쌹 taka-
kamera p쌹쌹ll쌹 ottaaksesi kunkin toimin-
non k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹.

Takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painike

Voit kytke쌹 takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n p쌹쌹lle 
tai pois painamalla pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-
painiketta (1).

Takan쌹kym쌹

K쌹ytt쎨tilanne
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista ehdoista 
t쌹yttyy:

OCV041043L_2
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僅 Vaihde siirret쌹쌹n R (peruutus) -asen-
toon.

僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-
naminen, kun P (pys쌹k쎨inti) -vaihde 
on valittuna

僅 N쌹kym쌹kuvakkeen painaminen 
takayl쌹n쌹kym쌹n ollessa n쌹yt쎨ll쌹

Sammutusehdot
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen uudelleen, kun P (pys쌹k쎨inti) 
-vaihde on valittuna takan쌹kym쌹n 
ollessa n쌹yt쎨ll쌹.

僅 Vaihde vaihdetaan asennosta R 
(peruutus) asentoon P (pys쌹k쎨inti).

HUOMAA
Takan쌹kym쌹쌹 ei voi kytke쌹 pois p쌹쌹lt쌹, 
kun vaihde on asennossa R (peruutus).

Laajennettu takan쌹kym쌹 -toi-
minto
Laajennettu takan쌹kym쌹 -toiminto s쌹i-
lytt쌹쌹 auton takan쌹kym쌹n vaihdettaessa 
vaihde R (peruutus) -asennosta N 
(vapaa) -asentoon tai D (ajo) -asentoon 
auttaakseen sinua pys쌹k쎨im쌹쌹n turvalli-
sesti.

K쌹ytt쎨tilanne
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 s쌹ilyy, kun jokin 
seuraavista ehdoista t쌹yttyy:
僅 Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon N (vapaa) tai D 
(ajo).

僅 Ajoneuvon nopeus on alle noin 10 km/
h (6 mph).

Sammutusehdot
Laajennettu takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista 
ehdoista t쌹yttyy:
僅 Auton nopeus on yli noin 10 km/h (6 

mph).
僅 Painetaan pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹paini-

ketta (1).
僅 Vaihdetaan P (pys쌹k쎨inti) -vaihteelle.

Takan쌹kym쌹 ajettaessa

Kuljettaja pystyy tarkistamaan takan쌹-
kym쌹n n쌹yt쎨st쌹 ajon aikana, jolloin se 
auttaa turvallisessa ajossa.

K쌹ytt쎨tilanne
Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹ytt쎨-painiketta (1) 
vaihteen ollessa asennossa D (ajo) tai N 
(vapaa), niin ajon takan쌹kym쌹 ilmestyy 
n쌹ytt쎨쎨n.

Sammutusehdot
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 ajon aikana kyt-
keytyy pois p쌹쌹lt쌹, kun jokin seuraavista 
ehdoista t쌹yttyy:
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
painikkeen (2) painaminen.

僅 Vaihdetaan P (pys쌹k쎨inti) -vaihteelle.

Toiminnon k쌹ytt쎨
Jos auto on R (peruutus) -asennossa 
takan쌹kym쌹ajon aikana, n쌹ytt쎨 vaihtuu 
takan쌹kym쌹쌹n pys쌹k쎨intiopastuksella.

OCV051196L
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Takayl쌹n쌹kym쌹

Takayl쌹n쌹kym쌹 n쌹ytt쌹쌹 et쌹isyyden 
autoon tai takana olevaan esineeseen 
pys쌹k쎨innin aikana.
Paina takayl쌹n쌹kym쌹painiketta kytke쌹k-
sesi p쌹쌹lle takayl쌹n쌹kym쌹n.

Takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n toiminta-
h쌹iri쎨 ja rajoitukset
Takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n toiminta-
h쌹iri쎨
Kun takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 ei toimi kun-
nolla tai n쌹ytt쎨 vilkkuu, tai kameran 
kuva ei n쌹y normaalisti, Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/
huoltokumppanilla.

Takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n rajoitukset

VAROITUS
僅 Takan쌹kym쌹kamera ei kata auton 

taka-aluetta t쌹ysin. Kuljettajan on aina 
tarkistettava takaosan alue omin sil-
miin sis쌹- ja ulkopeilin avulla ennen 
pys쌹k쎨inti쌹 tai peruuttamista.

僅 Kohteen todellinen et쌹isyys voi erota 
n쌹yt쎨ss쌹 n쌹ht쌹v쌹st쌹 kuvasta. Var-
mista, ett쌹 turvallisuuden varmistami-
seksi tarkistat suoraan auton 
et쌹isyyden.

僅 Pid쌹 aina takakameran linssi puh-
taana. Jos vierasaine peitt쌹쌹 objektii-
vin, se voi heikent쌹쌹 kameran 
suorituskyky쌹, jolloin takan쌹kym쌹n 
n쌹ytt쎨 ei ehk쌹 toimi normaalisti. 쉁l쌹 
kuitenkaan k쌹yt쌹 kemiallisia liuotti-
mia, kuten vahvoja em쌹ksisi쌹 pesuai-

neita tai haihtuvia orgaanisia 
liuottimia (bensiini, asetoni tms.). 
N쌹m쌹 voivat vaurioittaa kameran 
objektiivia.

OCV051197L
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Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjes-
telm쌹 (SVM) (jos kuuluu varus-
tukseen)

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹 voi aut-
taa pys쌹k쎨inniss쌹 antamalla kuljettajalle 
mahdollisuuden n쌹hd쌹 auton ymp쌹rille.

Havaitsemisanturi

僅 1: SVM-etukamera
僅 2, 3: SVM-sivukamera (ulkopuolisen 

taustapeilin alla)
僅 4: SVM-takan쌹kym쌹kamera
Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
asetukset
Kameran asetukset

Voit muuttaa takan쌹kym쌹n n쌹yt쎨n ase-
tuksia painamalla s쌹쌹t쎨kuvaketta ( ) 
n쌹yt쎨ll쌹 tai valitsemalla Asetukset →
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus → Kameran 
asetukset.
僅 N쌹yt쌹 sis쌹lt쎨: Yl쌹n쌹kym쌹n pys쌹k쎨in-

tiavustuksen, takan쌹kym쌹n pys쌹-
k쎨intiavustuksen ja 
pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
asetusten muuttamiseen.

僅 N쌹yt쎨n asetukset: Vaihtaaksesi n쌹y-
t쎨n kirkkautta ja kontrastia.

Yl쌹n쌹kym쌹n pys쌹k쎨intiavustus
Etuyl쌹n쌹kym쌹

Takayl쌹n쌹kym쌹

Pys쌹k쎨intiavustus n쌹kyy ymp쌹rist쎨n 
valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n oikealla 
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puolella, kun Etu- tai takayl쌹n쌹kym쌹n 
pys쌹k쎨intiavustus on valittuna.

Takan쌹kym쌹n pys쌹k쎨intiavustus

Kun Takan쌹kym쌹n pys쌹k쎨intiavustus 
on valittuna, pys쌹k쎨intiohjeet n쌹kyv쌹t 
Takan쌹kym쌹ss쌹.

HUOMAA
Takan쌹kym쌹n pys쌹k쎨intiavustuksen 
vaakatason ohjauksen takan쌹kym쌹 
n쌹ytt쌹쌹 et쌹isyyden 0,5 m (1,6 jalkaa), 
1 m (3,3 jalkaa) ja 2,3 m (7,6 jalkaa) 
p쌹쌹ss쌹 autosta.

Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoitus

Kun Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoitus 
valitaan, pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoitus 
n쌹kyy ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
yl쌹n쌹kym쌹n n쌹yt쎨n oikealla puolella.

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
automaattinen aktivointi
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus → Ymp쌹rist쎨n 
valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n auto-
maattinen aktivointi ottaaksesi kunkin 
toiminnon k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹.

HUOMAA
Katso lis쌹tietoja Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹r-
jestelm쌹n automaattinen aktivointi -toi-
minnosta kohdasta "Ymp쌹rist쎨n 
valvontaj쌹rjestelm쌹n automaattinen 
aktivointi" sivulla 6-132.

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painike

Kytke ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹 
p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹 painamalla pys쌹-
k쎨inti/n쌹kym쌹- painiketta (1).

Etun쌹kym쌹

Etun쌹kym쌹 n쌹kyy n쌹yt쎨ll쌹, kun vaihde 
on N (vapaa) tai D (ajo) -asennossa. Etu-
n쌹kym쌹 sis쌹lt쌹쌹 yl쌹n쌹kym쌹n, etun쌹ky-
m쌹n, sivun쌹kym쌹n ja 3D-n쌹kym쌹n. 
My쎨s muut n쌹kym쌹tilat voidaan valita 
painamalla ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestel-
m쌹n n쌹yt쎨n n쌹kym쌹kuvakkeita.

K쌹ytt쎨tilanne
Etun쌹kym쌹 -toiminto kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
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僅 Vaihto asennosta R (peruutus) asen-
toon N (vapaa) tai D (ajo) ja auton 
nopeus on alle noin 10 km/h (6 mph).

僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹ytt쎨painikeen (1) paina-
minen, kun vaihde on D (ajo) tai N 
(vapaa) -asennossa, ja auton nopeus 
on alle 10 km/h (6 mph).

僅 Kun valitaan Asetukset → Ajoneuvo 
→ Kuljettajan avustaja → Pys쌹k쎨in-
titurvallisuus → Ymp쌹rist쎨n valvon-
taj쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n 
automaattinen aktivointi, eteenp쌹in 
suunnatun pys쌹k쎨intiet쌹isyyden 
varoitustoiminto varoittaa kuljettajaa 
auton ollessa D-vaihteella.

Sammutusehdot
Etun쌹kym쌹-toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Paina pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painiketta (1) 

tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n painiketta 
(2).

僅 Kun auton nopeus on yli 10 km/h (6 
mph).

僅 Paina tietoviihdej쌹rjestelm쌹n jotakin 
painiketta (2), niin n쌹ytt쎨 vaihtaa tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle.

僅 Vaihtaminen asentoon P (pys쌹k쎨inti).

HUOMAA
Jos ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹 kyt-
ket쌹쌹n p쌹쌹lt쌹 pois ajettaessa yli 10 km/h 
(6 mph) nopeudella, hidastaminen alle 
10 km/h (6 mph) nopeuteen ei kytke 
ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹쌹 uudel-
leen p쌹쌹lle.

Takan쌹kym쌹
Takan쌹kym쌹toiminto n쌹kyy n쌹yt쎨ll쌹, 
kun vaihde on R (peruutus) tai P (pys쌹-
k쎨inti) -asennossa. Takan쌹kym쌹 sis쌹lt쌹쌹 
yl쌹n쌹kym쌹n, takan쌹kym쌹n, sivun쌹ky-

m쌹n ja 3D-n쌹kym쌹n. My쎨s muut n쌹ky-
m쌹tilat voidaan valita painamalla 
ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n 
n쌹kym쌹kuvakkeita.

K쌹ytt쎨tilanne
Takan쌹kym쌹-toiminto kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihdetaan asentoon R (peruutus).
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen, kun P (pys쌹k쎨inti) -asento 
on valittuna.

Sammutusehdot
Takan쌹kym쌹-toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Vaihto asennosta R (peruutus) asen-

toon P (pys쌹k쎨inti).
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen, kun P (pys쌹k쎨inti) -asento 
on valittuna.

HUOMAA
Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n painikkeen (2) 
painaminen ei kytke takan쌹kym쌹쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹, kun vaihde on R (peruutus) -
asennossa.

Takan쌹kym쌹 ajettaessa
Kuljettaja pystyy tarkistamaan takan쌹-
kym쌹n n쌹yt쎨st쌹 ajon aikana, jolloin se 
auttaa turvallisessa ajossa.

K쌹ytt쎨tilanne
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 ajon aikana kyt-
keytyy p쌹쌹lle, kun jokin seuraavista 
ehdoista t쌹yttyy:
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen, kun auton nopeus on yli 10 
km/h (6 mph).
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僅 N쌹kym쌹kuvakkeen painaminen 
ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨ss쌹, kun ajoneuvon nopeus on alle 
10 km/h (6 mph).

Sammutusehdot
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 kytkeytyy ajon 
aikana pois p쌹쌹lt쌹, kun seuraavat ehdot 
t쌹yttyv쌹t:
僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painikkeen (1) pai-

naminen tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
painikkeen (2) painaminen.

僅 Vaihtaminen asentoon P (pys쌹k쎨inti).
僅 Toisen n쌹kym쌹kuvakkeen painami-

nen ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
n쌹yt쎨ss쌹, kun ajoneuvon nopeus on 
alle 10 km/h (6 mph).

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨
Kun ymp쌹rist쎨n쌹kym쌹 ei toimi kunnolla 
tai n쌹ytt쎨 vilkkuu tai kameran kuva ei 
n쌹y normaalisti, suosittelemme k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n 
rajoitukset
僅 N쌹ytt쎨 saattaa n쌹ky쌹 ep쌹normaalina 

ja kuvake tulee n쌹kyviin vasemmassa 
yl쌹osassa seuraavissa olosuhteissa:
- Takaluukku on auki.
- Kuljettajan tai etumatkustajan ovi 

on avattu.
- Ulkotaustapeili on taitettu.

VAROITUS
僅 Katso aina autosi ymp쌹rille ennen sen 

siirt쌹mist쌹 mihink쌹쌹n suuntaan. Siten 
voit varmistaa, ett쌹 tiell쌹 ei ole esineit쌹 
tai esteit쌹. Se mit쌹 n쌹et n쌹yt쎨ll쌹 voi 

erota auton todellisesta sijaintipai-
kasta.

僅 Kohteen todellinen et쌹isyys voi erota 
n쌹yt쎨ss쌹 n쌹ht쌹v쌹st쌹 kuvasta. Var-
mista, ett쌹 turvallisuuden varmistami-
seksi tarkistat suoraan auton 
et쌹isyyden.

僅 ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu k쌹ytett쌹v쌹ksi tasaisella 
pinnalla. T쌹st쌹 johtuen, mik쌹li k쌹ytt쎨 
tapahtuu teill쌹, joissa on korkeuden 
ep쌹s쌹쌹nn쎨llisyyksi쌹, kuten reunuksia 
ja nopeust쎨yssyj쌹, kuva n쌹yt쎨ll쌹 ei 
ehk쌹 n쌹yt쌹 oikealta.

僅 Pid쌹 aina kameran objektiivi puh-
taana. Jos kameran linssi on vieraan 
aineksen peitossa, se voi heikent쌹쌹 
kameran toimintaa ja ymp쌹rist쎨n val-
vontaj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi nor-
maalisti. 쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 
kemiallisia liuottimia, kuten vahvoja 
em쌹ksisi쌹 pesuaineita tai haihtuvia 
orgaanisia liuottimia (bensiini, asetoni 
tms.). N쌹m쌹 voivat vaurioittaa kame-
ran objektiivia.

HUOMAA
僅 Kun takan쌹kym쌹 ajettaessa on p쌹쌹ll쌹, 

se pysyy p쌹쌹ll쌹 ajonopeudesta riippu-
matta.

僅 Kun takan쌹kym쌹 ajettaessa on p쌹쌹ll쌹 
peruutuksessa, n쌹ytt쎨 esitt쌹쌹 takan쌹-
kym쌹n.
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Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(RCCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja on tarkoitettu havait-
semaan sokeasta pisteest쌹 tulevat ajo-
neuvot oman ajoneuvosi peruuttaessa, 
ja varoittamaan kuljettajaa varoitusvies-
tin ja varoitus쌹쌹nen avulla, ett쌹 t쎨rm쌹ys 
on v쌹lit쎨n. Lis쌹ksi jarrutusta avustetaan 
est쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹ys.

[A]: Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roituksen toiminta-alue
[B]: Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan toiminta-alue

HUOMIO
Varoituksen aika voi vaihdella l쌹hesty-
v쌹n ajoneuvon nopeudesta riippuen.

Havaitsemisanturi
Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMAA
Lis쌹tietoja takakulmatutkan varotoimen-
piteist쌹, katso "Kuolleen kulman t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin (BCA) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-61.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan ase-
tukset
Asetettavat ominaisuudet

Riste쌹v쌹n liikenteen takaturvalli-
suus

A: Kuljettajan avustus
1 Pys쌹k쎨intiturvallisuus
2 Riste쌹v쌹n liikenteen takaturvalli-

suus
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit kytke쌹 ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan p쌹쌹lle ja pois valitsemalla 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustaja → Pys쌹k쎨intiturvallisuus → 
Riste쌹v쌹n liikenteen takaturvallisuus.

VAROITUS
Aina kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n, riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja kytkeytyy automaattisesti 
p쌹쌹lle. Jos kuitenkin valitaan Pois-vaih-
toehto moottorin k쌹ynnistyksen j쌹lkeen, 
kuljettajan tulee aina olla selvill쌹 ymp쌹-
rist쎨st쌹 ja ajaa turvallisesti.
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Varoituksen ajastus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen ajastus
2 Normaali
3 My쎨h쌹inen
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa Ris-
te쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan varoituksen aktivointiajastusta 
valitsemalla Asetukset→ Ajoneuvo→ 
Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajoitus.
Uudessa ajoneuvossa Varoituksen ajoi-
tus -asetus on Normaali. Jos vaihdat 
varoituksen ajoitusta, muiden kuljetta-
jan avustusj쌹rjestelmien varoitusaika voi 
my쎨s muuttua.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla Ase-
tukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan avus-

tus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus 
ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi 
Korkea, Keskitaso, Matala tai Pois.
Kun varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus kyt-
ket쌹쌹n pois, ohjauspy쎨r쌹n t쌹rin쌹 kytke-
t쌹쌹n p쌹쌹lle.
Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta, muiden kuljettajan avustusj쌹rjes-
telmien varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi 
muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen ja varoituk-

sen 쌹쌹nenvoimakkuuden asetusva-
linta koskee kaikkia takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintoja.

僅 Vaikka Normaali-varoitusajoitus on 
valittu, niin auton l쌹hestyess쌹 suurella 
nopeudella kuolleen kulman alueelta, 
alustava varoituksen aktivoitumisaika 
voi vaikuttaa my쎨h쌹iselt쌹.

僅 Valitse varoitusajastukseksi My쎨h쌹i-
nen, kun liikenne on rauhallista ja 
ajonopeus on hiljainen.

HUOMAA
Jos auto k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, Varoi-
tuksen ajoitus ja Varoituksen 쌹쌹nenvoi-
makkuus s쌹ilytt쌹v쌹t viimeisen 
asetuksen.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
k쌹ytt쎨
Varoitus ja kontrolli
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja antaa varoituksia ja 
kontrolloi autoa t쎨rm쌹ystasosta riippuen
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 H쌹t쌹jarrutus
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僅 Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

T쎨rm쌹ysvaroitus

僅 Toiminto varoittaa kuljettajaa vasem-
malta / oikealta l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneu-
vosta seuraavasti: ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu ja 
kojelautaan ilmestyy varoitus. 
Samaan aikaan kuulet varoitus쌹쌹nen 
ja ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee. Jos takan쌹ky-
m쌹n n쌹ytt쎨 on toiminnassa, my쎨s tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitus. (jos kuuluu varustukseen)

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Vaihde vaihdetaan asentoon R 

(peruutus) ja ajoneuvon nopeus on 
alle 8 km/h (5 mph)

- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 25 
metrin (82 jalan) p쌹쌹ss쌹 ajoneuvosi 
sokean pisteen alueella

- Sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyv쌹n ajo-
neuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

HUOMAA
Jos k쌹ytt쎨olosuhteet t쌹yttyv쌹t, varoitus 
aktivoituu aina, kun ajoneuvo l쌹hestyy 
vasemmalta tai oikealta, vaikka oman 
ajoneuvosi nopeus olisi 0 km/h (0 mph).

H쌹t쌹jarrutus

A: H쌹t쌹jarrutus
僅 J쌹rjestelm쌹 varoittaa kuljettajaa 

vasemmalta/oikealta l쌹hestyv쌹st쌹 
ajoneuvosta seuraavasti: ulkopuoli-
sen taustapeilin varoitusvalo vilkkuu 
ja kojelautaan ilmestyy varoitusviesti. 
Samaan aikaan kuulet varoitus쌹쌹nen 
ja ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee. Jos takan쌹ky-
m쌹n n쌹ytt쎨 on toiminnassa, my쎨s tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitus. (jos kuuluu varustukseen)
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僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Vaihde vaihdetaan asentoon R 

(peruutus) ja ajoneuvon nopeus on 
alle 8 km/h (5 mph)

- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 1,5 
metrin (5 jalan) p쌹쌹ss쌹 ajoneuvosi 
sokean pisteen alueella

- Vasemmalta ja oikealta l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

僅 H쌹t쌹jarrutuksen yhteydess쌹 t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja auttaa est쌹-
m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen sokean pisteen 
alueella l쌹hestyv쌹n ajoneuvon kanssa.

VAROITUS
Jarrunhallinta p쌹쌹ttyy:
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on havaitsemis-

alueen ulkopuolella
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo ohittaa ajoneu-

vosi takaa
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo ei aja autoasi 

kohti
僅 L쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus hidas-

tuu
僅 Kuljettaja painaa jarrupoljinta riitt쌹-

v쌹ll쌹 voimalla

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

A: Aja varovasti

僅 Kun ajoneuvo pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarru-
tuksella, kojelaudassa n쌹kyy varoitus-
viesti. Oman turvallisuutensa t쌹hden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ymp쌹rist쎨.
- Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy, jos auto on 

pys쌹ytetty h쌹t쌹jarrutuksen avulla 
noin 2 sekunnin aikana.

- H쌹t쌹jarrutuksen aikana toiminnon 
jarrunhallinta peruuntuu automaat-
tisesti, kun kuljettaja painaa jarru-
poljinta liiallisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun k쌹y-
t쌹t riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajaa:
僅 Oman turvallisuutesi vuoksi, aseta 

asetuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt 
auton turvalliseen paikkaan.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti on n쌹ht쌹viss쌹 tai kuuluu varoi-
tus쌹쌹ni, riste쌹v쌹n liikenteen 
takaturvallisuus -toiminnon varoitus-
viesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 varoitu-
s쌹쌹nt쌹 ehk쌹 kuulu.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule riste쌹v쌹n liikenteen taka-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 akti-
voidu, jos kuljettaja v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹yk-
sen painamalla jarrupoljinta.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takaturvallisuus-
toiminnon aikana ajoneuvo voi pys쌹h-
ty쌹 쌹killisesti aiheuttaen matkustajien 
loukkaantumisen ja irtonaisten tava-
roiden siirtymisen. Pid쌹 turvavy쎨 aina 
kiinnitettyn쌹 ja irtonaiset esineet tur-
vallisesti tallessa.

僅 Vaikka riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toimin-
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nassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii normaalisti.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei toimi kaikissa 
tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 kaikkia t쎨r-
m쌹yksi쌹.

僅 Kun riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja on toimin-
nassa, toiminnon jarrutuksen ohjaus 
peruuntuu automaattisesti kuljettajan 
painaessa liikaa kaasupoljinta.

僅 Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja saattaa varoittaa 
kuljettajaa my쎨h쌹쌹n tai olla varoitta-
matta ollenkaan.

僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajaan. Pid쌹 ennemminkin turval-
linen jarrutusmatka ja v쌹henn쌹 
ajonopeutta tai pys쌹yt쌹 auto paina-
malla tarvittaessa jarrupoljinta.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 tarkoituksella ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajaa ihmisiin, el쌹imiin, 
esineisiin jne. Se voi aiheuttaa vaka-
van vamman tai kuoleman.

HUOMIO
Riippuen ESC:n (S쌹hk쎨inen ajovakauden 
hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi kunnolla.
Saadaan vain varoitus, kun:
僅 ESC:n (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) varoitusvalo on p쌹쌹ll쌹
僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 

on kytketty eri toimintoon

HUOMAA
Jos riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja auttaa jarrutuksessa, 
kuljettajan pit쌹쌹 heti painaa jarrua ja tar-
kistaa auton ymp쌹rist쎨.
僅 Jarrunhallinta p쌹쌹ttyy, kun kuljettaja 

painaa jarrupoljinta riitt쌹v쌹ll쌹 voi-
malla.

僅 Kun vaihde on siirretty asentoon R 
(peruutus), jarrujen ohjaus toimii taas, 
kun ajoneuvo l쌹hestyy oikealta tai 
vasemmalta.

HUOMAA
Kuvat tai v쌹rit saattavat n쌹ky쌹 eri tavalla 
mittariston tai teeman ominaisuuksista 
riippuen.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintah쌹iri쎨

A: Tarkista riste쌹v쌹n liikenteen taka-
turvallisuusj쌹rjestelm쌹
Kun riste쌹v쌹n liikenteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei toimi oikein, varoi-
tusviesti tulee n쌹kyviin ja p쌹쌹varoitus-
valo ( ) syttyy mittaristoon. Tarkastuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaamon toi-
mesta. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.
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A: Tarkista sivupeilin varoitusvalo
Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, varoitusviesti tulee 
n쌹kyviin ja p쌹쌹varoitusvalo ( ) syttyy 
ryhm쌹쌹n. Tarkastuta j쌹rjestelm쌹 ammat-
tikorjaamon toimesta. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja poissa 
k쌹yt쎨st쌹

A: Takana kulkevan riste쌹v쌹n liiken-
teen turvaj쌹rjestelm쌹 pois k쌹yt쎨st쌹. 
Tutka peitossa
Kun takakulmatutkan tai taka-anturin 
ymp쌹r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 vie-
rasaine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen 
toimintakyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintaa tai poistaa 
sen k쌹yt쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, mittaristossa n쌹yte-
t쌹쌹n varoitusviesti. Mutta se ei ole Ris-
te쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintah쌹iri쎨.

Toiminnon toiminta palautuu normaaliin, 
kun t쌹llainen vierasaine tai per쌹vaunu 
tms. poistetaan. Pid쌹 se aina puhtaana.
Jos toiminto ei toimi normaalisti vierasai-
neiden poistamisen j쌹lkeen, vie ajo-
neuvo tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti쌹 tai -valoa ei n쌹y 

mittaristossa, riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi oikein 
alueella tai saastunut (esimerkiksi: 
avoimella maalla), miss쌹 ei havaita 
mit쌹쌹n, kun ajoneuvo k쌹ynnistet쌹쌹n.

HUOMIO
Sammuta riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja, kun haluat 
asentaa per쌹vaunun, kuljetusv쌹lineen 
jne. Poista per쌹vaunu, kuljetusv쌹line 
jne., kun haluat k쌹ytt쌹쌹 riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jaa.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
rajoituksia
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajatoiminto ei ehk쌹 toimi 
normaalilla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
tilanteissa:
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 on 

isoja puita tai pitk쌹 ruohikko
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 tiet 

ovat m쌹r쌹t
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僅 L쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus on 
suuri tai pieni

Jarrunhallinta ei ehk쌹 toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilan-
teissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiell쌹, ep쌹tasaisella tiell쌹 
tai betonilaatoituksella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n jne. takia.

僅 Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

僅 Jarruja on korjattu
僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin on toi-

minnassa (jos kuuluu varustukseen)

HUOMAA
Lis쌹tietoja takakulmatutkan rajoituksista, 
katso "Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin (BCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-61.

VAROITUS
僅 Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 

l쌹hell쌹

[A]: Rakenne
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja voi toimia rajoite-
tusti ajaessasi l쌹hell쌹 ajoneuvoa tai 
rakennetta eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
havaitse sokeasta pisteest쌹 l쌹hesty-
v쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in tapahtuu, toi-
minto ei ehk쌹 varoita kuljettajaa tai 
hallitse jarruja tarvittaessa.

Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.

僅 Kun auto on monimutkaisessa pys쌹-
k쎨intiymp쌹rist쎨ss쌹

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoja, jotka ovat pys쌹k쎨ity-
m쌹ss쌹 autosi viereen, tai l쌹htev쌹t par-
kista (esimerkiksi: ajoneuvo l쌹htee 
autosi vierest쌹, pys쌹k쎨i tai l쌹htee 
takapuolelta, autoasi l쌹hestyv쌹 ajo-
neuvo tekee k쌹쌹nn쎨ksen jne.). Jos 
n쌹in tapahtuu, toiminto voi varoittaa 
kuljettajaa ja hallita jarruja tarpeetto-
masti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.

僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity vinopys쌹-
k쎨intiin

[A]: Ajoneuvo
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toiminto voi rajoit-
tua peruuttaessasi vinottain eik쌹 se 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse kuolleesta kul-
masta l쌹hestyv쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in 
tapahtuu, toiminto ei ehk쌹 varoita kul-
jettajaa tai hallitse jarruja tarvittaessa.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.
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僅 Kun ajoneuvo on rinteess쌹 tai l쌹hell쌹 
sit쌹

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan voi rajoittua, kun 
ajoneuvo on yl쌹- tai alam쌹ess쌹 tai 
l쌹hell쌹 sit쌹 eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
havaitse kuolleesta kulmasta l쌹hesty-
v쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in tapahtuu, toi-
minto ei ehk쌹 varoita kuljettajaa tai 
hallitse jarruja tarvittaessa.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.

僅 Siirrytt쌹ess쌹 pys쌹k쎨intitilaan kun vie-
ress쌹 on rakenne

[A]: Rakenne, [B]: Sein쌹
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat ohitse peruu-
tuspys쌹k쎨innin aikana paikoitusruu-
tuun, jossa on takasein쌹 tai muu 
rakenne takana tai sivulla. Jos n쌹in 
tapahtuu, toiminto voi varoittaa kuljet-
tajaa ja hallita jarruja tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.

僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity taakse-
p쌹in

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat takaa ohitse 
peruutuspys쌹k쎨innin aikana paikoi-
tusruutuun. Jos n쌹in tapahtuu, toi-
minto voi varoittaa kuljettajaa ja 
hallita jarruja tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹 peruuttaes-
sasi.

VAROITUS
僅 Hinatessasi per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaa. 
Toiminto saattaa horjuttaa ajoneuvoa.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 쌹killi-
sesti, jos sit쌹 h쌹iritsev쌹t voimakkaat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 15 
sekunnin ajan auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen tai takakulmatutkien alustuk-
sen aikana.
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Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyys-
varoitus (PDW) (jos kuuluu 
varustukseen)
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
varoittaa kuljettajaa, jos auton peruutta-
essa havaitaan henkil쎨, el쌹in tai este tie-
tyll쌹 et쌹isyydell쌹.

Havaitsemisanturi
Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen asetukset
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Voit s쌹쌹t쌹쌹 peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen 쌹쌹nenvoimakkuutta 
valitsemalla Asetukset → Ajoneuvo → 
Kuljettajan avustus → Varoituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus ja vaihtamalla 

쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, Keski-
taso, Matala tai Pois.

HUOMAA
僅 Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoi-

makkuutta, muiden kuljettajan avus-
tusj쌹rjestelmien 
varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi muut-
tua.

僅 Mutta vaikka Pois on valittuna, peruu-
tuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroituksen 
쌹쌹nenvoimakkuus ei kuitenkaan 
sammu, vaan kuuluu edelleen 
Matala-tasolla.

Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituk-
sen automaattinen aktivointi
Voit valita pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoi-
tuksen olevan p쌹쌹ll쌹 hitaissa nopeuk-
sissa. Jos haluat k쌹ytt쌹쌹 
Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen auto-
maattinen aktivointi -toimintoa, valitse 
moottorin k쌹ydess쌹 tietoviihdej쌹rjestel-
m쌹n Asetukset-valikosta Asetukset → 
Ajoneuvo → Kuljettajan avustaja → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus → Pys쌹k쎨intie-
t쌹isyyden varoituksen automaattinen 
aktivointi.

HUOMAA
Jos Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi on valittuna, 
pys쌹k쎨intiturvallisuuspainikkeen merk-
kivalo ( ) palaa edelleen.
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Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨intiturvallisuuspainike (jos 
kuuluu varustukseen)

Kytke peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroituk-
sen painiketta ( ).
僅 Kun peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-

roitus on pois p쌹쌹lt쌹 (painikkeen 
merkkivalo ei pala) ja vaihdat asen-
toon R (peruutus), peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus kytkeytyy 
automaattisesti p쌹쌹lle.

僅 Jos vaihdat vaihteen R (peruutus) -
asentoon, Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus ei kytkeydy pois p쌹쌹lt쌹, 
vaikka painaisit Pys쌹k쎨intiturvallisuus 
( ) -painiketta oman turvallisuutesi 
vuoksi.

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
toimii seuraavissa olosuhteissa.
僅 Siirr쌹 vaihde R (peruutus) -asentoon.
僅 Auton nopeus on alle 10 km/h (6 

mph).

Toiminnan ilmaisimet ja varoituk-
set

僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹쌹n aina, 
kun ultra쌹쌹nianturi havaitsee henki-
l쎨n, el쌹imen tai kohteen havainto-
alueellaan. Lis쌹ksi, kuuluu 
varoitus쌹쌹ni.

僅 Kun kaksi tai useampia esineit쌹 havai-
taan samaan aikaan, l쌹hinn쌹 olevasta 
annetaan 쌹쌹nivaroitus.

僅 Et쌹isyys esineest쌹 voidaan havaita eri 
tavalla, kun esteet eiv쌹t ole anturin 
edess쌹.

僅 Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta ajoneuvosta.

Peruutuspys쌹k쎨innin varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨 ja varotoimet
Peruutuspys쌹k쎨innin varoituk-
sen toimintah쌹iri쎨
Kun auto on k쌹ynnistetty ja vaihde siirre-
t쌹쌹n asentoon R (peruutus), 쌹쌹nimerkki 
ilmoittaa kerran, ett쌹 peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus toimii kunnolla.
Kuitenkin jos yksi tai useampi seuraa-
vista seikoista ilmenee, tarkista, ett쌹 ult-
ra쌹쌹nianturi ei ole vahingoittunut tai 
j쌹rjestelm쌹 estetty vierailla materiaa-
leilla. Jos se ei viel쌹k쌹쌹n toimi asianmu-
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Et쌹isyys esineest쌹 Varoitusvalo 
peruutettaessa Varoitus쌹쌹ni

60–120 cm (24–48 
tuumaa)

Summeri piippaa 
katkonaisesti

30–60 cm (12–24 
tuumaa) Piippaa useammin

30 cm:n (12 tuu-
maa) sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti
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kaisesti, Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huolto-
kumppanilla.
僅 Varoitus쌹쌹nt쌹 ei kuulu.
僅 Summeri soi jaksottaisesti.
僅 Varoitusviesti n쌹kyy kojelaudalla.

A: Ultra쌹쌹nianturin vika tai anturi pei-
tossa

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen rajoitukset
僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-

tus ei ehk쌹 toimi normaalilla tavalla, 
kun:
- Anturiin on j쌹쌹tynyt kosteutta 

(peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus toimii normaalisti, kun se 
sulaa).

- Anturin p쌹쌹ll쌹 on vierasaineita, 
kuten lunta tai vett쌹. (Peruutuspy-
s쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus toimii 
normaalisti, kun vierasaineet pois-
tetaan.)

- S쌹쌹 on eritt쌹in kuuma tai kylm쌹
- Anturi tai anturikokoonpano pure-

taan
- Anturin pintaa on painettu voimak-

kaasti tai siihen kohdistui isku 
kovalla esineell쌹

- Anturin pinta naarmutettiin ter쌹-
v쌹ll쌹 esineell쌹

- Antureille tai niiden ymp쌹rist쎨쎨n 
ruiskutetaan suoraan korkeapaine-
vedell쌹

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tusj쌹rjestelm쌹ss쌹 saattaa ilmet쌹 toi-
mintah쌹iri쎨 seuraavissa tilanteissa:
- Voimakas sade tai vesisuihku osuu 

autoon
- Anturien pinnalla juoksee vett쌹
- Toisen auton anturit vaikuttavat 

autoon
- Anturi on lumen peitossa
- Ajetaan ep쌹tasaisella pinnalla, sora-

tiell쌹 tai pensaikossa
- Ultra쌹쌹niaaltoja tuottavia laitteita, 

on l쌹hell쌹 anturia
- Rekisterikilpi ei ole tavanomaisella 

paikalla
- Auton puskurin korkeutta tai ultra-

쌹쌹ni-anturin asennusta on muu-
tettu

- Laitteistojen tai lis쌹varusteiden liit-
t쌹minen ultra쌹쌹niantureiden ymp쌹-
rille

僅 Anturi ei ehk쌹 havaitse seuraavia esi-
neit쌹:
- Ter쌹v쌹t tai kapeat esineet, kuten 

k쎨ydet, ketjut tai ohuet tolpat.
- Esineet, jotka absorboivat anturin 

taajuutta, kuten vaatteet, sienim쌹i-
set materiaalit tai lumi.

- Esineet, jotka ovat lyhyempi쌹 kuin 
100 cm (40 tuumaa) ja kapeampia 
kuin 14 cm (6 tuumaa) l쌹pimital-
taan.

- Jalankulkijat, el쌹imet tai kohteet, 
jotka ovat hyvin l쌹hell쌹 ultra쌹쌹nian-
tureita

VAROITUS
僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-

tus on t쌹ydent쌹v쌹 toiminto. Peruutus-
pys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus -
toimintoon voi vaikuttaa useat tekij쌹t 
(mukaan luettuna ymp쌹rist쎨n olosuh-
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teet). On kuljettajan vastuulla aina tar-
kistaa takan쌹kym쌹 ennen pys쌹k쎨inti쌹 
ja sen aikana.

僅 Ajoneuvosi takuu ei kata ajoneuvon 
onnettomuuksia ja vahinkoja, jotka 
aiheutuvat peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen toimintah쌹iri쎨st쌹.

僅 Ole varuillasi, kun ajat erilaisten estei-
den, jalankulkijoiden ja erityisesti las-
ten l쌹hettyvill쌹. Anturit eiv쌹t ehk쌹 
havaitse joitakin esineit쌹 n쌹iden et쌹i-
syyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki n쌹m쌹 voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

僅 Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
merkkivalo ei toimi auton nopeudesta 
tai esteen muodosta johtuen.

僅 Jos eteen-/taaksep쌹in pys쌹k쎨intiet쌹i-
syyden varoitus tarvitsee korjausta, 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huoltokumppa-
nilla.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus (PDW) 
(jos kuuluu varustukseen)
Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus varoittaa kuljettajaa, jos 
auton liikkuessa eteenp쌹in tai peruutta-
essa havaitaan henkil쎨, el쌹in tai este tie-
tyll쌹 et쌹isyydell쌹 ultra쌹쌹nianturista.

Havaitsemisanturi
Etupuolen ultra쌹쌹nianturi

Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroituksen asetukset
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
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3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Voit s쌹쌹t쌹쌹 eteenp쌹in suunnatun tai 
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroituk-
sen 쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuus ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuu-
deksi Korkea, Keskitaso, Matala tai 
Pois.

HUOMAA
僅 Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoi-

makkuutta, muiden kuljettajan avus-
tusj쌹rjestelmien 
varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi muut-
tua.

僅 Silloinkin kun valitaan Pois, eteenp쌹in 
suunnatun/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ei 
kuitenkaan sammu, vaan kuuluu edel-
leen Matala-tasolla.

Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituk-
sen automaattinen aktivointi
Voit valita pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoi-
tuksen olevan p쌹쌹ll쌹 hitaissa nopeuk-
sissa. Jos haluat k쌹ytt쌹쌹 
Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen auto-
maattinen aktivointi -toimintoa, valitse 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 Asetuk-
set → Ajoneuvo → Kuljettajan avus-
taja → Pys쌹k쎨intiturvallisuus → 
Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi.

HUOMAA
Jos Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi on valittuna, 
pys쌹k쎨intiturvallisuuspainikkeen merk-
kivalo ( ) palaa edelleen.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroituksen k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨intiturvallisuuspainike

Kytke peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 
pys쌹k쎨intiturvallisuuden painiketta ( ).
僅 Kun eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 

et쌹isyysvaroitus on pois p쌹쌹lt쌹 (pai-
nikkeen merkkivalo palaa) ja vaihdat 
asentoon R (peruutus), eteenp쌹in/
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus kytkeytyy automaattisesti p쌹쌹lle.

僅 Jos vaihdat vaihteen R (peruutus) -
asentoon, Eteenp쌹in/Peruutuspys쌹-
k쎨innin et쌹isyysvaroitus ei kytkeydy 
pois p쌹쌹lt쌹, vaikka painaisit Pys쌹k쎨in-
titurvallisuus ( ) -painiketta oman 
turvallisuutesi vuoksi.

Eteenp쌹in suunnatun pys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus
Eteenp쌹in suunnatun pys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus toimii kun jokin seuraavista 
ehdoista t쌹yttyy.
僅 Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon D (ajo)
僅 Vaihde on D (aja) -asennossa ja Pys쌹-

k쎨intiturvallisuuspainikkeen ( ) 
merkkivalo on p쌹쌹ll쌹

僅 Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi on valit-
tuna Asetukset-valikossa, ja vaihde on 
D-asennossa

僅 Toiminto varoittaa kuljettajaa, kun 
Asetukset → Ajoneuvo → Kuljettajan 
avustaja → Pys쌹k쎨intiturvallisuus → 
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Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi on valit-
tuna tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 ja 
vaihde on asennossa D

僅 Auton nopeus on alle 10 km/h (6 mph)

HUOMAA
僅 Eteenp쌹in suunnatun pys쌹k쎨innin 

varoitus ei toimi, kun auton nopeus 
ylitt쌹쌹 10 km/h (6 mph), vaikka toi-
minto on p쌹쌹ll쌹 (pys쌹k쎨intiturvalli-
suuspainikkeen merkkivalo palaa). 
Eteenp쌹in suunnatun pys쌹k쎨innin 
varoitus toimii uudelleen, kun auton 
nopeus laskee alle 10 km/h (6 mph).

僅 Kun auton nopeus eteenp쌹in on yli 30 
km/h (18 mph), eteenp쌹in suunnatun 
pys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus poiste-
taan k쌹yt쎨st쌹 (Pys쌹k쎨intiturvallisuus-
painikkeen merkkivalo sammuu). 
Vaikka ajaisit uudelleen alle 10 km/h 
(6 mph) nopeudella, eteenp쌹in suun-
natun pys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus ei 
kytkeydy p쌹쌹lle automaattisesti.

Toiminnan ilmaisimet ja varoituk-
set

僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨lle aina, kun ultra쌹쌹nianturi 

havaitsee henkil쎨n, el쌹imen tai koh-
teen havaintoalueellaan. Lis쌹ksi, kuu-
luu varoitus쌹쌹ni.

僅 Kun kaksi tai useampia esineit쌹 havai-
taan samaan aikaan, l쌹hinn쌹 olevasta 
annetaan 쌹쌹nivaroitus.

僅 Et쌹isyys esineest쌹 voidaan havaita eri 
tavalla, kun esteet eiv쌹t ole anturin 
edess쌹.

僅 Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta ajoneuvosta.

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
toimii kun jokin seuraavista ehdoista 
t쌹yttyy.
僅 Vaihde on siirretty R (peruutus) -asen-

toon.
僅 Auton nopeus eteenp쌹in on alle 10 

km/h (6 mph).

HUOMAA
Kun ajoneuvon nopeus taaksep쌹in kul-
kiessa on alle 10 km/h (6 mph), sek쌹 
edess쌹 ett쌹 takana olevat ultra쌹쌹niantu-
rit tunnistavat esineit쌹. Edess쌹 olevat ult-
ra쌹쌹nianturit voivat kuitenkin havaita 
vain 60 cm (24 tuuman) sis쌹ll쌹 olevat 
ihmiset, el쌹imet tai esineet.

Toiminnan ilmaisimet ja varoituk-
set

Et쌹isyys esineest쌹 Varoitusvalo ajet-
taessa eteenp쌹in Varoitus쌹쌹ni

60–100 cm (24–40 
tuumaa)

Summeri piippaa 
katkonaisesti

30–60 cm (12–24 
tuumaa) Piippaa useammin

30 cm:n (12 tuu-
maa) sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti

Et쌹isyys esineest쌹 Varoitusvalo 
peruutettaessa Varoitus쌹쌹ni

60–120 cm (24–48 
tuumaa)

Summeri piippaa 
katkonaisesti

30–60 cm (12–24 
tuumaa) Piippaa useammin
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僅 Vastaava merkkivalo syttyy mittaris-
toon tai tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨lle aina, kun ultra쌹쌹nianturi 
havaitsee henkil쎨n, el쌹imen tai koh-
teen havaintoalueellaan. Lis쌹ksi, kuu-
luu varoitus쌹쌹ni.

僅 Kun kaksi tai useampia esineit쌹 havai-
taan samaan aikaan, l쌹hinn쌹 olevasta 
annetaan 쌹쌹nivaroitus.

僅 Et쌹isyys esineest쌹 voidaan havaita eri 
tavalla, kun esteet eiv쌹t ole anturin 
edess쌹.

僅 Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta ajoneuvosta.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroituksen toimintah쌹i-
ri쎨 ja varotoimet
Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitusj쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨
Kun auto on k쌹ynnistetty ja vaihde siirre-
t쌹쌹n asentoon R (peruutus), 쌹쌹nimerkki 
ilmoittaa kerran, ett쌹 eteenp쌹in/peruu-
tuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus toimii 
normaalisti.
Kuitenkin jos yksi tai useampi seuraa-
vista seikoista ilmenee, tarkista, ett쌹 ult-
ra쌹쌹nianturi ei ole vahingoittunut tai 
j쌹rjestelm쌹 estetty vierailla materiaa-
leilla. Jos se ei viel쌹k쌹쌹n toimi asianmu-
kaisesti, Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetulla Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huolto-
kumppanilla.
僅 Varoitus쌹쌹nt쌹 ei kuulu.
僅 Summeri soi jaksottaisesti.
僅 Varoitusviesti n쌹kyy kojelaudalla.

A: Ultra쌹쌹nianturin vika tai anturi pei-
tossa

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroituksen rajoitukset
僅 Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-

syysvaroitus ei ehk쌹 toimi normaalilla 
tavalla kun:
- Anturiin on j쌹쌹tynyt kosteutta 

(eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus toimii normaalisti, 
kun se sulaa).

- Anturin p쌹쌹ll쌹 on vierasaineita, 
kuten lunta tai vett쌹. (Eteenp쌹in/
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus toimii normaalisti, kun vierasai-
neet poistetaan.)

- S쌹쌹 on eritt쌹in kuuma tai kylm쌹
- Anturi tai anturikokoonpano pure-

taan
- Anturin pintaa on painettu voimak-

kaasti tai siihen kohdistui isku 
kovalla esineell쌹

- Anturin pinta naarmutettiin ter쌹-
v쌹ll쌹 esineell쌹

- Antureille tai niiden ymp쌹rist쎨쎨n 
ruiskutetaan suoraan korkeapaine-
vedell쌹

僅 Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitusj쌹rjestelm쌹ss쌹 saattaa 
ilmet쌹 toimintah쌹iri쎨 seuraavissa 
tilanteissa:
- Voimakas sade tai vesisuihku osuu 

autoon
- Anturien pinnalla juoksee vett쌹

30 cm:n (12 tuu-
maa) sis쌹ll쌹 Piippaa jatkuvasti

Et쌹isyys esineest쌹 Varoitusvalo 
peruutettaessa Varoitus쌹쌹ni
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- Toisen auton anturit vaikuttavat 
autoon

- Anturi on lumen peitossa
- Ajetaan ep쌹tasaisella pinnalla, sora-

tiell쌹 tai pensaikossa
- Ultra쌹쌹niaaltoja tuottavia laitteita, 

on l쌹hell쌹 anturia
- Rekisterikilpi ei ole tavanomaisella 

paikalla
- Auton puskurin korkeutta tai ultra-

쌹쌹ni-anturin asennusta on muu-
tettu

- Laitteistojen tai lis쌹varusteiden liit-
t쌹minen ultra쌹쌹niantureiden ymp쌹-
rille

僅 Anturi ei ehk쌹 havaitse seuraavia esi-
neit쌹:
- Ter쌹v쌹t tai kapeat esineet, kuten 

k쎨ydet, ketjut tai ohuet tolpat.
- Esineet, jotka absorboivat anturin 

taajuutta, kuten vaatteet, sienim쌹i-
set materiaalit tai lumi.

- Esineet, jotka ovat lyhyempi쌹 kuin 
100 cm (40 tuumaa) ja kapeampia 
kuin 14 cm (6 tuumaa) l쌹pimital-
taan.

- Jalankulkijat, el쌹imet tai kohteet, 
jotka ovat hyvin l쌹hell쌹 ultra쌹쌹nian-
tureita

VAROITUS
僅 Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-

syysvaroitus on t쌹ydent쌹v쌹 toiminto. 
Useat tekij쌹t voivat vaikuttaa eteen-
p쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen toimintaan (kuten 
ymp쌹rist쎨n olosuhteet). On kuljettajan 
vastuulla aina tarkistaa etu- ja takan쌹-
kym쌹 ennen pys쌹k쎨inti쌹 ja sen 
aikana.

僅 Autosi takuu ei kata ajoneuvon onnet-
tomuuksia ja vahinkoja, tai matkusta-

jille aiheutuvia vammoja, jotka 
aiheutuvat eteen-/peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroituksen virheellisen 
toiminnan takia.

僅 Ole varuillasi, kun ajat erilaisten estei-
den, jalankulkijoiden ja erityisesti las-
ten l쌹hettyvill쌹. Anturit eiv쌹t ehk쌹 
havaitse joitakin esineit쌹 n쌹iden et쌹i-
syyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki n쌹m쌹 voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

僅 Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoituksen 
merkkivalo ei toimi auton nopeudesta 
tai esteen muodosta johtuen.

僅 Jos eteen-/taaksep쌹in pys쌹k쎨intiet쌹i-
syyden varoitus tarvitsee korjausta, 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹/huoltokumppa-
nilla.
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Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin 
(PCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)
Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja varoittaa kuljettajaa tai 
avustaa jarrutuksessa, jotta ihmisiin ja 
esteisiin t쎨rm쌹ysvaaraa voidaan v쌹hen-
t쌹쌹 peruutettaessa.

Havaitsemisanturi
Takakamera

Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan asetukset
Pys쌹k쎨intiturvallisuus

A: Kuljettajan avustus
1 Pys쌹k쎨intiturvallisuus

2 Takaosan aktiivinen avustinj쌹rjes-
telm쌹

3 Vain takavaroitus
4 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, valitse tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Pys쌹k쎨intiturvallisuus ottaaksesi kun-
kin toiminnon k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹.
僅 Takaosan aktiivinen avustinj쌹rjes-

telm쌹: Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja varoittaa 
kuljettajaa ja tehostaa jarrutusta, kun 
v쌹lit쎨n t쎨rm쌹ys jalankulkijaan tai 
esteeseen uhkaa.

僅 Vain takavaroitus: Peruutuspys쌹-
k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja varoittaa kuljettajaa, kun v쌹lit쎨n 
t쎨rm쌹ys jalankulkijaan tai esteeseen 
uhkaa. Jarrutusavustaja ei aktivoidu.

僅 Pois: Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja kytkeytyy pois 
k쌹yt쎨st쌹.

Kytkeminen p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹

Paina ja pid쌹 painettuna Pys쌹k쎨intitur-
vallisuus( ) -painiketta yli 2 sekuntia 
kytke쌹ksesi Takaosan aktiivisen turva-
j쌹rjestelm쌹n tai Vain takavaroituksen 
p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.

OCV041044L
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Varoituksen ajastus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen ajastus
2 Normaali
3 My쎨h쌹inen
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan varoituksen aktivointiajas-
tusta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen ajoitus.
僅 Normaali: K쌹yt쌹 normaalissa ajoym-

p쌹rist쎨ss쌹. Jos toiminto toimii liian 
herk쌹sti, aseta varoitusajaksi My쎨h쌹i-
nen.

僅 My쎨h쌹inen: Varoituksen ajoitus toimii 
hitaasti.

HUOMAA
Jos vaihdat varoituksen ajatusta, muiden 
kuljettajan apuj쌹rjestelmien varoitus-
aika voi muuttua.

Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa

4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuutta valitsemalla Asetukset→ 
Ajoneuvo→ Kuljettajan avustus → 
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus ja vaih-
tamalla 쌹쌹nenvoimakkuudeksi Korkea, 
Keskitaso, Matala tai Pois.

HUOMAA
僅 Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoi-

makkuutta, muiden kuljettajan avus-
tusj쌹rjestelmien 
varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi muut-
tua.

僅 Silloinkin kun valitaan Pois, 쌹쌹nenvoi-
makkuus ei kytkeydy pois p쌹쌹lt쌹, 
vaan kuuluu edelleen Matala-tasolla.

Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨tilanne
Jos Aktiiviset avustinj쌹rjestelm쌹t tai 
Vain varoitus on valittu asetusvalikossa, 
peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin k쌹ynnistyy, kun seuraavat 
ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Takaluukku on suljettu
僅 Vaihde on siirretty R (peruutus) -asen-

toon
僅 Auton nopeus on alle 10 km/h (6 mph)
僅 Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 

v쌹ltt쌹misavustajan komponentit, 
kuten takakamera ja takapuolen ultra-
쌹쌹nianturi, ovat normaalissa kun-
nossa

Kun Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja aktivoituu, kojelautaan 
ilmestyy viiva ajoneuvon kuvan taakse.

OCV041587L
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HUOMAA
Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja toimii vain kun vaihde vaih-
detaan asentoon R (peruutus). Voit 
k쌹ynnist쌹쌹 peruutuspys쌹k쎨innin t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan uudelleen 
vaihdamalla toiselta vaihteelta vaih-
teelle R (peruutus).

Takaosan aktiivinen avustinj쌹r-
jestelm쌹
Jos peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja havaitsee t쎨rm쌹ysvaa-
ran jalankulkijan tai esineen kanssa, toi-
minto varoittaa kuljettajaa 쌹쌹nimerkill쌹 
ja mittariston varoitusviestill쌹. Kun taka-
n쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 on toiminnassa, tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitus. Varoitus sammuu, kun kuljet-
taja vaihtaa asentoon P (pys쌹k쎨inti), N 
(vapaa) tai D (ajo).
Jos peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja havaitsee v쌹litt쎨m쌹n 
t쎨rm쌹ysvaaran auton takana olevan 
jalankulkijan tai esineen kanssa, toiminto 
auttaa jarrutuksessa. Kuljettajan on 
oltava varuillaan, sill쌹 jarrutehostimen 
toiminta lakkaa 5 minuutin kuluessa. Jar-
rujen ohjaus loppuu my쎨s, kun:
僅 Vaihde on siirretty asentoon P (pys쌹-

k쎨inti) tai D (ajo).
僅 Kuljettaja painaa jarrupoljinta riitt쌹-

v쌹ll쌹 voimalla.

HUOMAA
Jos jarrutusavustaja on toiminut noin 5 
minuuttia, s쌹hk쎨inen seisontajarru EPB 
k쌹ynnistyy samanaikaisesti.

Vain takavaroitus
Jos peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja havaitsee t쎨rm쌹ysvaa-
ran jalankulkijan tai esineen kanssa, toi-
minto varoittaa kuljettajaa 쌹쌹nimerkill쌹 
ja mittariston varoitusviestill쌹. Kun taka-
n쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 on toiminnassa, tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
varoitus. Jarrutusavustaja ei aktivoidu. 
Varoitus sammuu, kun vaihde siirret쌹쌹n 
asentoon P (pys쌹k쎨inti), N (vapaa) tai D 
(ajo).

Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan toiminta-
h쌹iri쎨 ja rajoitukset
Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintah쌹iri쎨

A: Tarkasta pys쌹k쎨innin turvallisuus-
j쌹rjestelm쌹
Kun peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja tai muut siihen liittyv쌹t 
j쌹rjestelm쌹t eiv쌹t toimi kunnolla, varoi-
tusviesti n쌹kyy kojelaudassa ja toiminto 
sammuu automaattisesti.
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

OCV051185L
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Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja pois k쌹yt쎨st쌹

Takakamera

Takakameraa k쌹ytet쌹쌹n havaintoantu-
rina seuraamaan. Jos kameran linssi on 
vieraan aineen, kuten lumen tai sadeve-
den peitossa, se voi heikent쌹쌹 kameran 
toimintaa ja peruutuspys쌹k쎨innin t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 
normaalisti. Pid쌹 aina kameran objek-
tiivi puhtaana.

Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Takap쌹쌹n ultra쌹쌹nianturit sijaitsevat 
takapuskurin sis쌹ll쌹 ja havaitsevat 
esteit쌹 taka-alueella. Jos anturit ovat on 
vieraan aineen, kuten lumen tai sadeve-
den peitossa, se voi heikent쌹쌹 anturin 
toimintaa ja peruutuspys쌹k쎨innin t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 
normaalisti. Pid쌹 aina takapuskuri puh-
taana.
Mittaristoon tulee varoitusviesti jos jokin 
seuraavista tilanteista ilmenee:

Takakamera

A: Kameran vika tai kamera peitossa

Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

A: Ultra쌹쌹nianturin vika tai anturi pei-
tossa
僅 Takakameraa tai takapuolen ultra쌹쌹-

niantureita peitt쌹쌹 esimerkiksi lumen 
tai sadeveden tapainen vierasaine.

僅 S쌹쌹 on huono, rankkasade, sakea 
lumisade jne.

Jos n쌹in tapahtuu Peruutuspys쌹k쎨inti-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi sam-
mua tai toimia virheellisesti. Tarkista, 
ett쌹 takakamera ja takapuolen ultra쌹쌹-
nianturit ovat puhtaita.

Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan rajoitukset
Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei ehk쌹 avusta jarrutuksessa 
tai varoita kuljettajaa, vaikka jalankulki-
joita tai esineit쌹 on alueella, seuraavissa 
olosuhteissa:
僅 Auton on asennettu j쌹lkimarkkinoilta 

hankittuja laitteita tai lis쌹varusteita
僅 Auto on ep쌹vakaa onnettomuuden tai 

muun syyn takia
僅 Puskurin korkeutta tai takapuolen ult-

ra쌹쌹nianturin asennusta on muutettu

OCV041044L
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僅 Takakamera tai takapuolen ultra쌹쌹-
nianturi(t) ovat vahingoittuneet

僅 Takakamera tai takapuolen ultra쌹쌹-
nianturi(t) ovat vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden jne. peitossa.

僅 Takan쌹kym쌹kamera on valonl쌹hteen 
h쌹ik쌹isem쌹 tai s쌹쌹 on huono, rankka-
sade, tihe쌹 sumu tai lumisade jne.

僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in valoisa tai pime쌹
僅 Ulkol쌹mp쎨tila on hyvin korkea tai 

hyvin matala
僅 Tuuli on liian kovaa (yli 20 km/h (12 

mph)) tai se puhaltaa takapuskuriin 
kohtisuoraan

僅 Kohteita, jotka aiheuttavat voimakasta 
melua, kuten ajoneuvojen 쌹쌹nimerkit, 
쌹쌹nekk쌹쌹t moottoripy쎨r쌹t tai kuorma-
autojen ilmajarrut, on autosi l쌹hell쌹

僅 Autosi l쌹hell쌹 on taajuudeltaan hyvin 
samankaltainen ultra쌹쌹nianturi

僅 Jalankulkijoita on vaikea havaita seu-
raavissa olosuhteissa:
- Maakorkeuden ero auton ja jalan-

kulkijan v쌹lill쌹
- Jalankulkijan kuvaa takakame-

rassa ei voi erottaa taustasta
- Jalankulkija on l쌹hell쌹 auton taka-

reunaa
- Jalankulkija ei seiso suorassa
- Jalankulkija on joka liian lyhyt tai 

pitk쌹, jotta peruutuspys쌹k쎨innin 
t쎨rm쌹yksen eston avustin voisi 
havaita t쌹m쌹n

- Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 
vaatteita, jotka sulautuvat helposti 
taustaan, t쌹m쌹 tekee tunnistamisen 
vaikeaksi

- Jalankulkija k쌹ytt쌹쌹 vaatteita, jotka 
eiv쌹t heijasta ultra쌹쌹niaaltoja kovin 
hyvin

僅 Esineen koko, paksuus, korkeus tai 
muoto ei heijasta ultra쌹쌹niaaltoja 

kovin hyvin (esim. salko, pensas, reu-
nakivi, vaunut, sein쌹n reuna jne.)

僅 Jalankulkija tai esine liikkuu
僅 Jalankulkija tai esine on hyvin l쌹hell쌹 

auton takap쌹쌹t쌹
僅 Jalankulkijan tai esineen takana on 

sein쌹
僅 Esine ei ole autosi takap쌹쌹n keskell쌹
僅 Esine ei ole samassa linjassa takapus-

kurin kanssa
僅 Tie on liukas tai kalteva
僅 Kuljettaja peruuttaa autoa heti siirret-

ty쌹쌹n vaihteen asentoon R (peruutus)
僅 Kuljettaja kiihdytt쌹쌹 tai py쎨ritt쌹쌹 

autoa
Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin voi varoittaa kuljettajaa tar-
peettomasti tai avustaa jarrutuksessa, 
vaikka jalankulkijoita tai esineit쌹 ei ole 
alueella, seuraavissa olosuhteissa:
僅 Auton on asennettu j쌹lkimarkkinoilta 

hankittuja laitteita tai lis쌹varusteita
僅 Auto on ep쌹vakaa onnettomuuden tai 

muun syyn takia
僅 Puskurin korkeutta tai takapuolen ult-

ra쌹쌹nianturin asennusta on muutettu
僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-

kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

僅 Takakamera tai takapuolen ultra쌹쌹-
nianturi(t) ovat vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden jne. peitossa.

僅 Kuviota tiell쌹 pidet쌹쌹n virheellisesti 
jalankulkijana

僅 Varjo tai valo heijastuu maasta
僅 Jalankulkijat tai esineet ovat auton 

ajoreitin ymp쌹rill쌹
僅 Kohteita, jotka aiheuttavat voimakasta 

melua, kuten ajoneuvojen 쌹쌹nimerkit, 
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쌹쌹nekk쌹쌹t moottoripy쎨r쌹t tai kuorma-
autojen ilmajarrut, on autosi l쌹hell쌹

僅 Auto peruuttaa kohti kapeaa reitti쌹 tai 
pys쌹k쎨intiruutua.

僅 Auto peruuttaa kohti ep쌹tasaista tien-
pintaa, kuten p쌹쌹llyst쌹m쌹t쎨n tie, sora, 
kumpu, nyppyl쌹 jne.

僅 Auton per쌹쌹n on asennettu per쌹-
vaunu tai teline

僅 Autosi l쌹hell쌹 on taajuudeltaan hyvin 
samankaltainen ultra쌹쌹nianturi

VAROITUS
僅 Ole aina 쌹쌹rimm쌹isen tarkkaavainen, 

kun ajat. Kuljettaja on vastuussa jarru-
jen hallinnasta ja ajoturvallisuudesta.

僅 Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja liikenteeseen riippumatta siit쌹, 
onko varoituksia p쌹쌹ll쌹 tai ei.

僅 T쎨rm쌹yksen est쌹miseksi katso aina 
autosi ymp쌹rille ennen sen liikutta-
mista varmistaaksesi, ett쌹 jalankulki-
joita tai esteit쌹 ei ole.

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toiminta voi vaih-
della tietyiss쌹 tilanteissa. Jos auton 
nopeus ylitt쌹쌹 4 km/h (2 mph), peruu-
tuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja antaa t쎨rm쌹ysavustusta 
vain, kun toiminto havaitsee jalankul-
kijoita. Katsele aina ymp쌹rillesi ja ole 
tarkkaavainen, kun peruutat autoasi.

僅 Takapuolen ultra쌹쌹nianturit eiv쌹t 
ehk쌹 havaitse joitakin esineit쌹 n쌹iden 
et쌹isyyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki n쌹m쌹 voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi tai toi-
mii aiheetta tieolosuhteista ja ymp쌹-
rist쎨st쌹 riippuen.

僅 쉁l쌹 luota vain peruutuspys쌹k쎨innin 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaan. Se 

voi aiheuttaa ajoneuvon vaurioitumi-
sen tai henkil쎨vahinkoja.

僅 Pid쌹 takakamera ja ultra쌹쌹ni-anturit 
aina puhtaina.

僅 Takakameran objektiivia ei saa puh-
distaa happamilla tai em쌹ksisill쌹 puh-
distusaineilla. K쌹yt쌹 vain mietoa 
saippuaa tai neutraalia pesuainetta, ja 
huuhtele perusteellisesti vedell쌹.

僅 쉁l쌹 suihkuta takakameraa tai taka-
puolen ultra쌹쌹niantureita tai niiden 
ymp쌹rist쎨쌹 suoraan korkeapainepe-
surilla. Se voi aiheuttaa takakameran 
tai takapuolen ultra쌹쌹nianturin toi-
mintah쌹iri쎨n.

僅 쉁l쌹 laita tavaroita, kuten puskuritar-
roja tai puskurin suojia takakameran 
tai takapuolen ultra쌹쌹nianturien 
l쌹helle tai maalaa puskuria. T쌹m쌹 
saattaa heikent쌹쌹 peruutuspys쌹k쎨in-
nin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
toimintaa.

僅 Takakameraa tai takapuolen ultra쌹쌹-
nianturien komponentteja ei saa kos-
kaan irrottaa tai kolhia.

僅 Takakameraan tai takapuolen ultra쌹쌹-
niantureihin ei saa kohdistaa liiallista 
voimaa. Toiminto ei toimi kunnolla, jos 
takakamera tai takapuolen ultra쌹쌹-
nianturi(t) on v쌹쌹nnetty v쌹kisin v쌹쌹-
r쌹쌹n linjaan. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹miseksi tapahtuvan 
쌹killisen jarrutuksen aikana voi kuulua 
melua.

僅 Jos muita varoitus쌹쌹ni쌹 kuuluu, kuten 
turvavy쎨n varoitus쌹쌹ni, peruutuspy-
s쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
tajan varoitus쌹쌹ni ei ehk쌹 kuulu.

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 



157

6

6

Ajaminen autollasi 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin (RSPA)

oikein, kun puskuri on vaurioitunut, se 
vaihdettu tai sit쌹 on korjattu.

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi nor-
maalisti, jos sit쌹 h쌹iritsev쌹t voimak-
kaat s쌹hk쎨magneettiset aallot.

僅 Jos kuuntelet auton 쌹쌹nentoistoj쌹rjes-
telm쌹쌹 suurella teholla peruutuspys쌹-
k쎨intit쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoitus쌹쌹ni ei ehk쌹 kuulu.

僅 Riippuen ESC:n (S쌹hk쎨inen ajovakau-
den hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi kunnolla.
Saadaan vain varoitus, kun:
- ESC:n (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) varoitusvalo on p쌹쌹ll쌹
- ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) on kytketty eri toimintoon

HUOMAA
Peruutuspys쌹k쎨intit쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja voi havaita jalankulkijan tai 
esineen, kun:
僅 Jalankulkija seisoo auton takana
僅 Auton taakse keskelle on pys쌹k쎨ity 

suurikokoinen este, kuten ajoneuvo

쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin 
(RSPA) (jos kuuluu varustuk-
seen)
쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin auttaa kul-
jettajaa ajoneuvon antureiden avulla 
pys쌹k쎨im쌹쌹n ja poistumaan pys쌹k쎨inti-
paikoista ajoneuvon ulkopuolelta etsi-
m쌹ll쌹 automaattisesti pys쌹k쎨intipaikkoja 
sek쌹 ohjaamalla ohjauspy쎨r쌹쌹, ajoneu-
von nopeutta ja vaihteistoa.

僅 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨inti쌹 ja et쌹k쌹ytt쎨쌹 
voi k쌹ytt쌹쌹 auton ulkopuolelta 쌹ly-
avaimella.

僅 Et쌹pys쌹k쎨inti쌹 tai 쌹lyk쌹st쌹 pys쌹k쎨in-
ti쌹 voi k쌹ytt쌹쌹 auton sis쌹puolelta 쌹ly-
avaimella.

Toiminto Kuvaus

Et쌹k쌹ytt쎨

Auton et쌹ohjaus eteenp쌹in/taaksep쌹in

쉁lyk쌹s pys쌹-
k쎨inti tai 쌹lyk쌹s 
et쌹pys쌹k쎨inti

Kohtisuora peruutuspys쌹k쎨inti

Taskupys쌹k쎨inti

쉁lyk쌹s poistu-
minen

L쌹ht쎨 taskupys쌹k쎨innist쌹 eteenp쌹in
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僅 Et쌹pys쌹k쎨inti tai 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨int쌹 
auttaa kuljettaa rinnakkais- ja tasku-
pys쌹k쎨intiperuutuksessa.

僅 쉁lyk쌹s poistumistoiminto auttaa kul-
jettajaa eteenp쌹in tapahtuvassa rin-
nakkainpys쌹k쎨innist쌹 poistumisessa.

僅 Kun 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin on 
toiminnassa, pys쌹k쎨intiet쌹isyyden 
varoitus ja ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjes-
teml쌹 ovat my쎨skin toiminnassa. 
Katso lis쌹tietoja osasta "Eteenp쌹in/
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus (PDW) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-146ja "Ymp쌹rist쎨n valvonta-
j쌹rjestelm쌹 (SVM) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-131.

Havaitsemisanturi
Etupuolen ultra쌹쌹nianturi

Etusivun ultra쌹쌹nianturit

Takasivun ultra쌹쌹nianturit

Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yll쌹 olevasta kuvasta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan pura havaitsemisanturia 

tai anturikokoonpanoa ja v쌹lt쌹 siihen 
kohdistuvia iskuja.

僅 Jos havaintoanturi on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme, ett쌹 annat 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa autosi.

僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin voi toimia 
virheellisesti, jos auton puskurin kor-
keus tai ultra쌹쌹nianturin asennusta on 
muutettu tai se on vahingoittunut. 
Kaikki muualla kuin tehtaalla asenne-
tut laitteet tai varusteet voivat my쎨s 
h쌹irit쌹 anturin toimintaa.

僅 Kun anturi on j쌹쌹tynyt tai lian tai 
veden tukkima, anturi alkaa ehk쌹 toi-
mia vasta, kun tahrat poistetaan peh-
me쌹ll쌹 liinalla.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹, naarmuta tai iske ultra쌹쌹-
nianturia. Anturi voi vaurioitua.

僅 쉁l쌹 suihkuta ultra쌹쌹niantureita tai nii-
den ymp쌹rist쎨쌹 suoraan korkeapaine-
pesurilla.
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쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
asetukset
Asetettavat ominaisuudet
Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus

A: Kuljettajan avustus
1 Varoituksen 쌹쌹nenvoimakkuus
2 Korkea
3 Keskitasa
4 Matala
5 Pois k쌹yt쎨st쌹
Kun auto on k쌹ynniss쌹, voit muuttaa 
쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen varoi-
tuksen 쌹쌹nenvoimakkuutta valitsemalla 
Asetukset→ Ajoneuvo→ Kuljettajan 
avustus → Varoituksen 쌹쌹nenvoimak-
kuus ja vaihtamalla 쌹쌹nenvoimakkuu-
deksi Korkea, Keskitaso, Matala tai 
Pois.

HUOMAA
僅 Jos vaihdat varoituksen 쌹쌹nenvoi-

makkuutta, muiden kuljettajan avus-
tusj쌹rjestelmien 
varoitus쌹쌹nenvoimakkuus voi muut-
tua.

僅 Silloinkin kun Pois on valittu, toimin-
non varoitus쌹쌹nenvoimakkuus ei kyt-
keydy pois p쌹쌹lt쌹, vaan kuuluu 
edelleen Matala-tasolla.

OCV041562L
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쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen k쌹ytt쎨
쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨innin painike

Pys쌹k쎨inti/n쌹ytt쎨-painike, Pys쌹k쎨intitutkan painike 쉁lyavain

Paikka Nimi Symboli Kuvaus

Ajoneuvon sis쌹-
puoli

Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹pai-
nike

僅 Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painiketta ja pid쌹 painettuna asettaaksesi 
쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen p쌹쌹lle. Lis쌹ksi, Eteenp쌹in/Peruutuspy-
s쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus asettuu automaattisesti p쌹쌹lle.
(Toiminnot saattavat kuitenkin poiketa tilanteen mukaan. Kustakin toi-
minnosta on lis쌹tietoja seuraavilla sivuilla toiminnon kuvauksessa.)

僅 Paina ja pid쌹 painettuna pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 -painiketta, kun 쌹lyk쌹s 
pys쌹k쎨inti tai poistuminen on k쌹yt쎨ss쌹 toiminnon suorittamiseksi.

Pys쌹k쎨intiturvallisuus-
painike

僅 Voit kytke쌹 쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen pois p쌹쌹lt쌹 painamalla 
pys쌹k쎨intiturvallisuuspainiketta, kun toiminto on p쌹쌹ll쌹.

쉁lyavain

Et쌹k쌹ynnistyspainike

僅 Voit et쌹k쌹ynnist쌹쌹 auton painamalla et쌹k쌹ynnistyspainiketta ovien luki-
tuksen j쌹lkeen auton ollessa sammutettuna.

僅 Kun et쌹k쌹ytt쎨 on toiminnassa, voit poistaa toiminnon k쌹yt쎨st쌹 paina-
malla et쌹k쌹ynnistyspainiketta.

Eteenp쌹in painike 僅 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨inti쌹 k쌹ytett쌹ess쌹 toiminto tukee peruutuspys쌹k쎨in-
ti쌹 painiketta painettaessa riippumatta siit쌹, kumpaa suuntapainiketta 
painetaan.

僅 Et쌹k쌹ytt쎨toiminnossa auto liikkuu painikkeen suuntaan, kun sit쌹 paine-
taan.

Taaksep쌹in-painike

OCV051088L_2 OGL3051095
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Et쌹k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨j쌹rjestys
Et쌹k쌹ytt쎨 toimii seuraavassa j쌹rjestyk-
sess쌹:
1. Valmistautuminen et쌹siirt쌹miseen 

eteen- ja taaksep쌹in
2. Et쌹siirt쌹minen eteen- ja taaksep쌹in

1. Valmistautuminen et쌹siirt쌹mi-
seen eteen- ja taaksep쌹in
Et쌹k쌹ytt쎨toimintoa voi k쌹ytt쌹쌹 kahdella 
tavalla.

Tapa (1): Toiminnon k쌹ytt쌹minen 
auton ollessa sammutettuna

1. Paina tietyn matkan sis쌹ll쌹 ajoneu-
vosta 쌹lyavaimen oven lukituspaini-
ketta ( ) ja lukitse kaikki ovet.

2. Paina et쌹k쌹ynnistyspainiketta ( ) 
noin 4 sekunnin ajan, kunnes auto 
k쌹ynnistyy.

* Lis쌹tietoja koskien ajoneuvon et쌹k쌹yn-
nistyst쌹, katso osa "Lukitseminen/luki-
tuksen avaaminen/et쌹k쌹ynnistys/
et쌹pys쌹k쎨inti 쌹lyavaimella" sivulla 5-6.

Tapa (2): Toiminnon k쌹ytt쌹minen 
auton ollessa k쌹ynniss쌹

A: ET쉁siirt쌹minen eteenp쌹in/taakse-
p쌹in...
1 1. Avaa kuljettajan turvavy쎨.
2 2. Poistu autosta (pid쌹 avain) ja 

sulje ovet
3 3. Pid쌹 PYS쉁K싋INTI-painiketta pai-

nettuna auton avaimesta.
1. Pys쌹k쎨i auto sen paikan eteen, jossa 

haluat k쌹ytt쌹쌹 et쌹k쌹ytt쎨toimintoa, ja 
siirr쌹 vaihde asentoon P (pys쌹k쎨inti).

2. Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painiket-
ta ja pid쌹 painettuna asettaaksesi 
쉁lykk쌹쌹n pys쌹k쎨intiavustajan p쌹쌹lle. 
Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle 
ilmestyy viesti Et쌹ohjauksessa.

3. Poistu ajoneuvosta 쌹lyavain hallussasi 
ja sulje kaikki ovet.

HUOMAA
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 on 

valittava Hyv쌹ksyn ja tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n on toimittava asianmukai-
sesti, jotta et쌹k쌹ytt쎨toiminto toimisi 
hyvin.

僅 Menetelm쌹쌹 (2) voi k쌹ytt쌹쌹, kun autoa 
on ajettu yli 5 km/h (3 mph) nopeu-
della.

僅 Kun taskupys쌹k쎨inti on tehty 쌹lyk-
k쌹쌹ll쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustimella, et쌹-
k쌹ytt쎨toimintoa voi k쌹ytt쌹쌹 
menetelm쌹ss쌹 (2).

OCV051089L_2
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2. Et쌹k쌹ytt쎨

1. Paina pitk쌹쌹n 쌹lyavaimen eteenp쌹in- 
( ) tai taaksep쌹in ( ) -painiketta.
僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ohjaa 

automaattisesti ohjauspy쎨r쌹쌹, ajo-
neuvon nopeutta ja vaihteen vaih-
toa. Ajoneuvo liikkuu painetun 
painikkeen suunnan mukaisesti.

僅 Jos vapautat painikkeen, kun et쌹-
k쌹ytt쎨toiminto on k쌹yt쎨ss쌹, auto 
pys쌹htyy ja toiminnon ohjaus kes-
keytyy. Toiminto aktivoituu uudel-
leen, kun painiketta painetaan taas 
ja pidet쌹쌹n se painettuna.

2. Pid쌹 painettuna eteenp쌹in ( ) tai 
taaksep쌹in ( ) -painiketta, kunnes 
auto saavuttaa tavoitesijainnin.

3. Kun et쌹ohjaus on valmis, nouse 
autoon 쌹lyavain mukanasi, tai paina 
쌹lyavaimen et쌹k쌹ynnistys ( ) -paini-
ketta auton ulkopuolella.
僅 Viesti tulee tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 

n쌹yt쎨lle. Auto vaihtaa automaatti-
sesti P (pys쌹k쎨inti) -asentoon ja 
kytkee seisontajarrun.

僅 Kun et쌹k쌹ynnistys-painiketta ( ) 
painetaan, auto sammuu. Jos kul-
jettaja on autossa, se pysyy ON-
asennossa.

HUOMAA
僅 Et쌹k쌹yt쎨ll쌹 autoa voidaan ohjata 

et쌹n쌹 auton ulkopuolella olevalla 쌹ly-
avaimella.

僅 Tarkista, ett쌹 kaikki 쌹lyavaimet ovat 
ajoneuvon ulkopuolella, kun k쌹yt쌹t 
et쌹k쌹ytt쎨toimintoa.

僅 쉁lyk쌹s et쌹k쌹ytt쎨toiminto toimii vain, 
kun 쌹lyavain on 4 m (13 jalan) et쌹isyy-
dell쌹 ajoneuvoon n쌹hden. Jos auto ei 
liiku, kun 쌹lyavaimen eteenp쌹in- tai 
taaksep쌹in-painiketta painetaan, tar-
kista et쌹isyys autoon ja paina paini-
ketta uudelleen.

僅 쉁lyavaimen havaitsemisalue voi vaih-
della ymp쌹rist쎨st쌹 riippuen, ja siihen 
vaikuttavat radioaallot, kuten l쌹hetys-
torni, l쌹hetysasema jne.

僅 Kun autoa et쌹ohjataan eteenp쌹in 
menetelm쌹ll쌹 (1), se tunnistetaan 
poistumistilanteeksi ja ajoneuvo liik-
kuu 4 metrin (13 jalan) matkan tarkis-
taakseen ajoneuvon ymp쌹rill쌹 olevat 
jalankulkijat, el쌹imet tai esineet. Vah-
vistuksen j쌹lkeen ohjauspy쎨r쌹쌹 ohja-
taan edess쌹 olevista olosuhteista 
riippuen.

僅 Kun autoa et쌹ohjataan eteenp쌹in 
menetelm쌹ll쌹 (2), se tunnistetaan 
pys쌹k쎨intitilanteeksi ja ohjauspy쎨r쌹쌹 
voidaan heti ohjata, edess쌹 olevista 
olosuhteista riippuen, auttamaan 
pys쌹k쎨intitilaan p쌹쌹syss쌹 ja ajoneu-
von kohdistamisessa. Suorituskyky voi 
kuitenkin heiket쌹 riippuen ajoneuvon 
ymp쌹rill쌹 olevista jalankulkijoista, el쌹i-
mist쌹, esineiden muodosta, sijainnista 
jne.

僅 Jos autoa et쌹ohjataan taaksep쌹in, 
sek쌹 menetelm쌹 (1) ett쌹 (2) k쌹쌹nt쌹v쌹t 
ohjauspy쎨r쌹n ensin suoraan ja liikut-
tavat sitten ajoneuvoa vain suoraan.

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 et쌹k쌹ytt쎨toimintoa vain, kun 

kaikki matkustajat ovat poistuneet 
ajoneuvosta.

OCV051091L
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僅 Ennen autosta poistumista ja ovien 
lukitsemista sulje ikkunat ja katto-
luukku ja varmista, ett쌹 auto on sam-
mutettu.

僅 Jos auton akku on tyhj쌹 tai 쌹lykk쌹쌹ss쌹 
et쌹pys쌹k쎨intiavustimessa tapahtuu 
toimintah쌹iri쎨 pys쌹k쎨it쌹ess쌹 kapeaan 
pys쌹k쎨intitilaan, et쌹k쌹ytt쎨toiminto ei 
toimi. Pys쌹k쎨i ajoneuvo aina riitt쌹v쌹n 
leve쌹쌹n tilaan, jotta p쌹쌹set sis쌹쌹n tai 
ulos ajoneuvosta.

僅 Huomaa, ett쌹 joistakin pys쌹k쎨intipai-
koista ei ehk쌹 voi poistua et쌹k쌹ytt쎨-
toiminnolla.

僅 Pys쌹k쎨innin j쌹lkeen ymp쌹rist쎨 voi 
muuttua ymp쌹r쎨ivien ajoneuvojen 
liikkeest쌹 johtuen. T쌹ll쎨in et쌹toiminto 
ei ehk쌹 toimi.

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
k쌹ytt쎨tila

HUOMAA
僅 H쌹t쌹vilkkuja ei ehk쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 riip-

puen asuinmaasi s쌹쌹d쎨ksist쌹.
僅 Jos 쌹lyavain ei ole ajoneuvon toi-

minta-alueen sis쌹ll쌹 (noin 4 m 
(13 jalkaa)), 쌹lyavaimen merkkivalo ei 
syty eik쌹 vilku. K쌹yt쌹 쌹lyavainta sen 
toiminta-alueella.

Et쌹k쌹ytt쎨toiminnon poistaminen 
k쌹yt쎨st쌹 toiminnan aikana
僅 Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -paini-

ketta, tai vaihda vaihde muualle kuin 
asentoon P (pys쌹k쎨inti), kun tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨 opastaa mene-
telm쌹쌹 2 k쌹ytt쌹v쌹쌹 kuljettajaa.

僅 Paina pys쌹k쎨intiturvallisuuspaini-
ketta ( ) tai valitse tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Peruuta.

僅 Paina 쌹lyavaimen et쌹k쌹ynnistys ( ) -
painiketta samalla, kun ajoneuvoa 
ohjataan et쌹toiminnolla. Et쌹k쌹ytt쎨toi-
minto kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹. T쌹ll쎨in 
auto sammuu.

僅 Istu ajoneuvoon 쌹lyavain hallussasi. 
Et쌹k쌹ytt쎨toiminto kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹. T쌹ll쎨in auto pysyy k쌹ynniss쌹.

Toiminto keskeytyy seuraavissa 
tilanteissa, kun:
Kun et쌹k쌹ytt쎨toiminto keskeytet쌹쌹n, 
auto pys쌹htyy. Toimintoa voidaan jat-
kaa, jos olosuhde, jonka vuoksi toiminto 
keskeytyi, lakkaa.
僅 Ajoneuvon kulkusuunnassa on jalan-

kulkija, el쌹in tai esine
僅 Ovi tai takaluukku on auki
僅 Eteenp쌹in- ( ) tai taaksep쌹in ( ) -

painiketta ei paineta jatkuvasti
僅 Painetaan samanaikaisesti 쌹lyavai-

men useita n쌹pp쌹imi쌹
僅 쉁lyavainta ei k쌹ytet쌹 4 metrin 

(13 jalan) et쌹isyydell쌹 autosta
僅 Toisen 쌹lyavaimen painiketta paine-

taan ohjaavan 쌹lyavaimen ohella 
(lukuun ottamatta k쌹ynnistyspainike)

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja tai Riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
toiminnassa kun ajoneuvoa ohjataan 
taaksep쌹in.

K쌹ytt쎨tila 쉁lyavaimen LED H쌹t쌹vilkut

Hallinnassa Vihre쌹 LED vilkkuu 
jatkuvasti -

Tauko Punainen LED vilk-
kuu jatkuvasti Vilkkuu

Pois k쌹yt쎨st쌹
Punainen LED 

palaa 4 sekuntia ja 
sammuu

Vilkkuu 3 kertaa ja 
sammuu

Tehty
Vihre쌹 LED palaa 4 
sekuntia ja sam-

muu

Vilkkuu 1 kerran ja 
sammuu
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僅 Auto liikkuu 7 m (22 jalan), kun 쌹ly-
avaimen painiketta painetaan et쌹-
k쌹ytt쎨toiminnon ollessa k쌹yt쎨ss쌹 
(enimm쌹isajomatka painikkeen pai-
nallusta kohden)

Toiminto peruutetaan seuraa-
vissa tilanteissa, kun:
Kun et쌹k쌹ytt쎨toiminto peruutetaan, ajo-
neuvo pys쌹htyy automaattisesti, siirt쌹쌹 
vaihteen asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja kyt-
kee s쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) 
p쌹쌹lle.
僅 Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
僅 Vaihdetaan vaihdetta ajoneuvon liik-

kuessa
僅 Aktivoidaan EPB (s쌹hk쎨inen seisonta-

jarru) ajoneuvon liikkuessa
僅 Auton konepelti on avattu
僅 Jarru- tai kaasupoljinta painetaan kun 

kaikki ovet ovat suljettuja
僅 쉁lyavain on ajoneuvon ulkopuolella 

kun jarrupoljinta painetaan kuljetta-
jan oven ollessa auki

僅 Tapahtuu nopea kiihdytys
僅 Ajoneuvo luiskahtaa
僅 Py쎨r쌹 jumiutuu esteen takia eik쌹 voi 

liikkua
僅 Noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia on 

kulunut siit쌹, kun et쌹k쌹ytt쎨toiminto 
otettiin k쌹ytt쎨쎨n

僅 Tien jyrkkyys ylitt쌹쌹 toiminta-alueen
僅 Toiminto keskeytet쌹쌹n yli 1 minuutin 

ajaksi
僅 Ajoneuvon kulkema kokonaismatka 

on ylitt쌹nyt 14 m (45 jalan) et쌹k쌹ytt쎨-
toiminnon k쌹ytt쎨쎨noton j쌹lkeen

僅 Ohjauspy쎨r쌹, vaihteenvalitsin, jarru-
tus ja ajon-ohjaimet eiv쌹t toimi nor-
maalilla tavalla

僅 쉁lyavaimessa on ongelma tai 쌹lyavai-
men pariston virta on v쌹hiss쌹

僅 ABS-, TCS- tai ESC-j쌹rjestelm쌹 aktivoi-
tuu liukkaan tieolosuhteen vuoksi

僅 Varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹n h쌹lytys lau-
keaa

僅 Latausluukku avautuu

쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti, 쌹lyk쌹s et쌹py-
s쌹k쎨inti
K쌹ytt쎨j쌹rjestys
Pys쌹k쎨intitoiminto toimii seuraavassa 
j쌹rjestyksess쌹:
1. Pys쌹k쎨intiin valmistautuminen
2. Paikoitustilan etsint쌹
3. Valitse paikoitusk쌹ytt쎨 ja k쌹ytt쎨tapa
4. 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti
5. 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti

1. Pys쌹k쎨intiin valmistautuminen

1. Kun auto on k쌹ynniss쌹, paina jarru-
poljinta ja laita vaihde asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) tai D (ajo).

2. Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painiketta 
( ) ja pid쌹 painettuna asettaaksesi 
쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
p쌹쌹lle.

HUOMAA
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ss쌹 on 

valittava Hyv쌹ksyn ja tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n on toimittava asianmukai-
sesti, jotta pys쌹k쎨intitoiminto toimisi 
hyvin.

OCV051092L
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僅 Jos ajat yli 5 km/h (3 mph) auto k쌹yn-
niss쌹, voit k쌹ytt쌹쌹 pys쌹k쎨intitoimin-
toa, kun vaihde on asennossa N 
(vapaa).

2. Paikoitustilan etsint쌹

A: Etsit쌹쌹n pys쌹k쎨intipaikkaa..
1 Aja hitaasti eteenp쌹in (hitaammin 

kuin 20 km/h).
Aja hitaasti eteenp쌹in noin 100 cm (40 
tuuman) et쌹isyydell쌹 pys쌹k쎨idyist쌹 ajo-
neuvoista. Auto etsii pys쌹k쎨intipaikkaa 
pys쌹k쎨idyn auton sivulta tai edest쌹/
takaa.
Kun pys쌹k쎨intipaikan etsiminen on val-
mis, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n 
tulee viesti. Valitse pys쌹k쎨intityyppi 
ilmestyy ja valittu pys쌹k쎨intipaikka tulee 
ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n moni-
torin yl쌹n쌹ytt쎨kuvaan.

HUOMAA
僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin etsii 

pys쌹k쎨intipaikkoja, jotka ovat paikoi-
tettujen ajoneuvon vieress쌹 tai joiden 
edess쌹 ja takana on paikoitettu ajo-
neuvo.

僅 Kun etsit pys쌹k쎨intipaikkaa ja auton 
nopeus on yli 20 km/h (12 mph), tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
kehotus ajaa hitaammin. Kun auton 
nopeus ylitt쌹쌹 30 km/h (18 mph), 
pys쌹k쎨intitoiminto keskeytyy.

僅 Pys쌹k쎨intipaikan etsiminen loppuu 
vasta, kun tilaa on riitt쌹v쌹sti auton 
pys쌹k쎨imiseen ja my쎨s siirt쌹miseen.

僅 Vaikka 쌹쌹nimerkki ilmoittaisi, ett쌹 
pys쌹k쎨intipaikan etsiminen on p쌹쌹tty-
nyt, sen voi perua heti ymp쌹rist쎨st쌹 
riippuen.

HUOMAA
僅 Jos et쌹isyys on alle 50 cm (20 tuu-

maa) tai yli 150 cm (59 tuumaa), 쌹ly-
k쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei ehk쌹 
pysty etsim쌹쌹n pys쌹k쎨intipaikkaa.

[A]: Paikoitustilan etsint쌹
僅 Se et pid쌹 riitt쌹v쌹쌹 v쌹li쌹 paikoitettuun 

autoon, pys쌹k쎨intipaikan haun teho 
voi k쌹rsi쌹.

僅 Vaikka paikoitukseen haetaan vinopy-
s쌹k쎨intipaikkaa, paikoitusta ei avus-
teta normaalilla tavalla.

僅 Jos ultra쌹쌹nianturi toimii ep쌹normaa-
lilla tavalla tai ymp쌹rist쎨 vaikuttaa sii-
hen, pys쌹k쎨intitoiminto ei ehk쌹 pystyy 
l쎨yt쌹m쌹쌹n paikoitustilaa, vaikka sel-
lainen on, tai se voi hakea paikkaa, 
joka ei sovi paikoitukseen.

OCV041152L
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3. Valitse paikoitusk쌹ytt쎨 ja k쌹yt-
t쎨tapa

1. Pys쌹k쎨intityyppi – kohtisuora 
peruutus (vasen/oikea), taskupe-
ruutus (oikea/vasen)

A: Valitse pys쌹k쎨intityyppi
1 Pys쌹k쎨intityyppi voidaan valita vain 

paikoillaan seist쌹ess쌹.
Kun auto on pys쌹ytetty painamalla jarru-
poljinta, valitse haluttu paikoitustyyppi 
koskettamalla tietoviihden쌹ytt쎨쌹.

HUOMAA
僅 Jos ajat edelleen pys쌹htym쌹tt쌹, kun 

paikoitustyypin valintan쌹ytt쎨 tulee 
n쌹ytt쎨쎨n, 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti avustin 
palaa edelliseen vaiheeseen ja hakee 
paikoitustilaa.

僅 Jos pys쌹k쎨intitoiminto on peruttu 
vahingossa painamalla pys쌹k쎨inti/
n쌹kym쌹 ( ) painiketta ennen pys쌹-
k쎨intityypin valintaa, voit palata pys쌹-
k쎨intityypin valintaan painamalla ja 
pit쌹m쌹ll쌹 painettuna painiketta ennen 
auton sammuttamista.

VAROITUS
Ennen pys쌹k쎨intityypin valintaa kuljetta-
jan on tarkistettava, onko pys쌹k쎨intitila 
sopiva.
Jos 쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
etsim쌹 paikka on kapea tai ei sovi pys쌹-
k쎨intiin, 쌹l쌹 valitse pys쌹k쎨intityyppi쌹 ja 
l쌹hde etsim쌹쌹n toista paikkaa.

2. K쌹ytt쎨tapa – 쌹lyk쌹s pys쌹k쎨inti, 
et쌹pys쌹k쎨inti

A: K쌹ytt쎨ohje
1 ET쉁pys쌹k쎨inti
2 쉁LYK쉁S pys쌹k쎨inti
Kun olet valinnut pys쌹k쎨innin tyypin, tie-
toviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨 ohjaa sinua 
쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨inti- tai 쌹lykk쌹쌹n 
pys쌹k쎨intitoiminnon avulla. Noudata 
쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen k쌹yt-
t쎨ohjeita.

HUOMAA
僅 Toimintaohjeet n쌹kyv쌹t kunkin valitun 

toiminnon n쌹yt쎨ll쌹.
僅 쉁l쌹 ota jalkaa jarrulta pys쌹k쎨intitoi-

minnon ohjauksen aikana. Kun auto 
liikkuu, 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin 
sammuu.

HUOMAA

A: 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti
1 Ota k쌹det pois ohjauspy쎨r쌹lt쌹.
2 Pid쌹 PYS쉁K싋INTI-painiketta pai-

nettuna.
Jos 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei voi 
aktivoida 쌹lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intitoimin-
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toja, vain 쌹lyk쌹s pys쌹k쎨intiohjaus n쌹kyy 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

4. 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti

1. Paina pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹( ) -paini-
ketta, kun auto pys쌹ytet쌹쌹n paina-
malla jarrupoljinta.

2. Vapauta jarrupoljin pit쌹en samalla 
pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -painiketta 
painettuna.
僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ohjaa 

automaattisesti ohjauspy쎨r쌹쌹, ajo-
neuvon nopeutta ja vaihteen vaih-
toa.

僅 Jos et paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹pai-
niketta, auto pys쌹htyy ja j쌹rjestel-
m쌹n ohjaus keskeytyy. Toiminto 
aktivoituu uudelleen, kun Pys쌹-
k쎨inti/n쌹kym쌹-painiketta painetaan 
taas ja pidet쌹쌹n se painettuna.

3. Pid쌹 pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -paini-
ketta painettuna, kunnes auto saavut-
taa halutun pys쌹k쎨intikohdan.
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n 

tulee viesti, joka ilmoittaa, ett쌹 
pys쌹k쎨inti on valmis. Auto vaihtaa 
automaattisesti P (pys쌹k쎨inti) -
asentoon ja kytkee seisontajarrun.

4. Jos auton paikkaa tai asemaa t쌹ytyy 
vaihtaa, vie pys쌹k쎨inti loppuun k쌹sin.

HUOMAA
僅 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨intitoiminto ei toimi, jos 

ovi on auki tai turvavy쎨 ei ole kiinni.
僅 Pys쌹k쎨intipaikan merkkivalo n쌹kyy 

ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨ss쌹 ja pysyy n쌹kyviss쌹 siihen asti, 
kun auto menee pys쌹k쎨intipaikkaan 
ensi kertaa 쌹lykk쌹쌹ss쌹 pys쌹k쎨intitoi-
minnossa.

僅 Auton nopeutta voi s쌹쌹dell쌹 paina-
malla jarrupoljinta, kun 쌹lyk쌹s pys쌹-
k쎨intitoiminto on toiminnassa. Auto ei 
kuitenkaan kiihdy, vaikka kaasupol-
jinta painetaan.

僅 Pys쌹k쎨intiymp쌹rist쎨st쌹 riippuen, jos 
pys쌹ytin pys쌹ytt쌹쌹 auton, pys쌹k쎨inti 
on ehk쌹 suoritettu.

5. 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti

A: Et쌹pys쌹k쎨inti
1 1. Avaa kuljettajan turvavy쎨.
2 2. Poistu autosta (pid쌹 avain) ja 

sulje ovet
3 3. Pid쌹 PYS쉁K싋INTI-painiketta pai-

nettuna auton avaimesta.
1. Vaihda P (pys쌹k쎨inti) -vaihteelle.
2. Poistu ajoneuvosta 쌹lyavain muka-

nasi, ja sulje kaikki ovet.
3. Paina pitk쌹쌹n 쌹lyavaimen eteenp쌹in- 

( ) tai taaksep쌹in ( ) -painiketta.
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僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ohjaa 
automaattisesti ohjauspy쎨r쌹쌹, ajo-
neuvon nopeutta ja vaihteen vaih-
toa.

僅 Jos et paina eteenp쌹in- ( ) tai 
taaksep쌹in ( ) -painiketta, auto 
pys쌹htyy ja toiminnon ohjaus kes-
keytyy. Toiminto aktivoituu uudel-
leen, kun painiketta painetaan taas 
ja pidet쌹쌹n se painettuna.

4. Pid쌹 쌹lyavaimen eteenp쌹in ( ) tai 
taaksep쌹in ( ) -painiketta painettuna, 
kunnes pys쌹k쎨inti on valmis.
僅 Kun auto saavuttaa pys쌹k쎨intiasen-

non, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt-
t쎨쎨n tulee viesti, ett쌹 paikoitus on 
tehty. Auto vaihtaa automaattisesti 
asentoon P (pys쌹k쎨inti), kytkee 
s쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) ja 
sammuttaa auton.

5. Jos auton paikkaa tai asemaa t쌹ytyy 
vaihtaa, vie pys쌹k쎨inti loppuun k쌹sin.

HUOMAA
僅 Kun k쌹yt쌹t 쌹lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨inti-

avustajan, varmista, ett쌹 kaikki 쌹ly-
avaimet ovat auton ulkopuolella.

僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustaja-toi-
minto toimii vain, kun 쌹lyavain on 4 m 
(13 jalan) sis쌹ll쌹 ajoneuvoon n쌹hden. 
Jos auto ei liiku, kun 쌹lyavaimen 
eteenp쌹in- tai taaksep쌹in-et쌹paini-
ketta painetaan, tarkista et쌹isyys 
autoon ja paina painiketta uudelleen.

僅 쉁lyavaimen havaitsemisalue voi vaih-
della ymp쌹rist쎨st쌹 riippuen, ja siihen 
vaikuttavat radioaallot, kuten l쌹hetys-
torni, l쌹hetysasema jne.

僅 Pys쌹k쎨intipaikan merkkivalo n쌹kyy 
ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨ss쌹 ja pysyy n쌹kyviss쌹 siihen asti, 
kun auto menee pys쌹k쎨intipaikkaan 

ensi kertaa et쌹-쌹lypys쌹k쎨intitoimin-
nossa.

僅 Pys쌹k쎨intiymp쌹rist쎨st쌹 riippuen, jos 
pys쌹ytin pys쌹ytt쌹쌹 auton, pys쌹k쎨inti 
on ehk쌹 suoritettu.

VAROITUS
僅 Kun k쌹yt쌹t 쌹lyk쌹st쌹 pys쌹k쎨intipaik-

kaan ajaminen/poistuminen -et쌹toi-
mintoa, varmista, ett쌹 kaikki 
matkustajat ovat poistuneet ajoneu-
vosta.

僅 Kun lopetat tai sammutat 쌹lykk쌹쌹n 
et쌹pys쌹k쎨intitoiminnon, ennen ajo-
neuvosta poistumista ja ovien lukitse-
mista sulje ikkunat ja kattoluukku ja 
varmista, ett쌹 auto on sammutettu.

쉁lyk쌹s pys쌹k쎨intiavustaja -toi-
minto

K쌹ytt쎨tila Suuntavalo

Hallinnassa Pys쌹k쎨intisuunnan suuntavilkku vilkkuu, 
kunnes ensimm쌹inen peruutus on tehty.

K쌹ytt쎨tila 쉁lyavaimen LED
H쌹t쌹vil-
kut Suuntavalo

Hallin-
nassa

Vihre쌹 LED 
vilkkuu jatku-
vasti

-

Pys쌹k쎨intisuunnan 
suuntavilkku vilkkuu, 
kunnes ensimm쌹inen 
peruutus on tehty.

Tauko
Punainen LED 
vilkkuu jatku-
vasti

Vilkkuu -

Pois k쌹y-
t쎨st쌹

Punainen LED 
palaa 4 
sekuntia ja 
sammuu

Vilkkuu 
3 kertaa 
ja sam-
muu

-

Tehty

Vihre쌹 LED 
palaa 4 
sekuntia ja 
sammuu

Vilkkuu 1 
kerran ja 
sam-
muu

-
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HUOMAA
僅 H쌹t쌹vilkkuja ei ehk쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 riip-

puen asuinmaasi s쌹쌹d쎨ksist쌹.
僅 Jos 쌹lyavain ei ole ajoneuvon toi-

minta-alueen sis쌹ll쌹 (noin 4 m (13 jal-
kaa)), 쌹lyavaimen merkkivalo ei syty 
eik쌹 vilku. K쌹yt쌹 쌹lyavainta sen toi-
minta-alueella.

Et쌹ohjattu pys쌹k쎨intipaikkaan 
ajaminen/poistuminen -toimin-
non poistaminen k쌹yt쎨st쌹 toimin-
nan aikana
僅 Paina pys쌹k쎨intiturvallisuuspaini-

ketta ( ) tai valitse tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 Peruuta 
sammuttaaksesi.

僅 Paina pys쌹k쎨intiturvallisuus ( ) -pai-
niketta Paikoitustilan etsinn쌹ss쌹 ja 
valitse Pys쌹k쎨intityypin vaihe.

僅 Vaihda vaihde asentoon R (peruutus) 
Paikoitustilan etsint쌹-, Pys쌹k쎨intityy-
pin valinta- ja Valitse toimintatila -vai-
heissa.

僅 Kun 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨intiavustaja -toi-
minto on toiminnassa, paina jarrupol-
jinta pys쌹ytt쌹쌹ksesi auton. T쌹ll쎨in EPB 
(elektroninen seisontajarru) ei kyt-
keydy.

僅 Kun 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨intiavustaja -toi-
minto on toiminnassa, paina 쌹lyavai-
men et쌹k쌹ynnistys ( ) painiketta.

HUOMAA
Istu ajoneuvoon 쌹lyavain hallussasi. 쉁ly-
k쌹s et쌹pys쌹k쎨intitoiminto poistuu k쌹y-
t쎨st쌹. T쌹ll쎨in auto pysyy k쌹ynniss쌹.

Pys쌹k쎨intitoiminnon toimintatila

Toiminto keskeytyy seuraavissa 
tilanteissa, kun:
Kun Et쌹ohjattu pys쌹k쎨intitoiminto kes-
keytet쌹쌹n, ajoneuvo pys쌹htyy. Toimin-
toa voidaan jatkaa, jos olosuhde, jonka 
vuoksi toiminto keskeytyi, lakkaa.
僅 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti

- Ajoneuvon kulkusuunnassa on 
jalankulkija, el쌹in tai esine

- Ovi tai takaluukku on auki
- Kuljettajan turvavy쎨t쌹 ei ole kiinni-

tetty
- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-

t쌹misavustaja tai riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja on toiminnassa 
kun autoa ohjataan taaksep쌹in

- Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -painiketta 
painetaan jatkuvasti

- Auto pys쌹ytet쌹쌹n painamalla jarru-
poljinta

僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti
- Ajoneuvon kulkusuunnassa on 

jalankulkija, el쌹in tai esine
- Ovi tai takaluukku on auki
- Eteenp쌹in- ( ) tai taaksep쌹in ( ) -

painiketta ei paineta jatkuvasti
- Painetaan samanaikaisesti 쌹lyavai-

men useita n쌹pp쌹imi쌹
- 쉁lyavainta ei k쌹ytet쌹 4 metrin 

(13 jalan) et쌹isyydell쌹 autosta
- Toisen 쌹lyavaimen painiketta pai-

netaan ohjaavan 쌹lyavaimen ohella
- Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹lt-

t쌹misavustaja tai riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja on toiminnassa 
kun autoa ohjataan taaksep쌹in
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Toiminto peruutetaan seuraa-
vissa tilanteissa, kun:
僅 쉁lyk쌹s pys쌹k쎨inti

Kun 쌹lypys쌹k쎨intitoiminto peruute-
taan, ajoneuvo pys쌹htyy automaatti-
sesti, siirt쌹쌹 vaihteen asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) ja kytkee s쌹hk쎨isen sei-
sontajarrun (EPB) p쌹쌹lle.
- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
- Vaihdetaan vaihdetta ajoneuvon 

liikkuessa
- Aktivoidaan EPB (s쌹hk쎨inen seison-

tajarru) ajoneuvon liikkuessa
- Konepelti on auki
- Kuljettaja avaa oven ja turvavy쎨 on 

irti
- Tapahtuu nopea kiihdytys
- Ajoneuvo luiskahtaa
- Py쎨r쌹 jumiutuu esteen takia eik쌹 

voi liikkua
- Ajoneuvon edess쌹 sek쌹 takana on 

jalankulkijoita, el쌹imi쌹 tai esineit쌹 
samanaikaisesti

- Noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia on 
kulunut siit쌹, kun 쌹lypys쌹k쎨intitoi-
minto otettiin k쌹ytt쎨쎨n

- Tien jyrkkyys ylitt쌹쌹 toiminta-
alueen

- Toiminto keskeytet쌹쌹n yli 1 minuu-
tin ajaksi

- Ohjauspy쎨r쌹, vaihteenvalitsin, jar-
rutus ja ajon-ohjaimet eiv쌹t toimi 
normaalilla tavalla

- ABS-, TCS- tai ESC-j쌹rjestelm쌹 akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen 
vuoksi

- Latausluukku avautuu
僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti

Kun et쌹-쌹lypys쌹k쎨intitoiminto peruu-
tetaan, ajoneuvo pys쌹htyy automaat-
tisesti, siirt쌹쌹 vaihteen asentoon P 

(pys쌹k쎨inti) ja kytkee s쌹hk쎨isen sei-
sontajarrun (EPB) p쌹쌹lle.
- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
- Vaihdetta vaihdetaan
- Aktivoidaan EPB (s쌹hk쎨inen seison-

tajarru) ajoneuvon liikkuessa
- Konepelti on auki
- Jarru- tai kaasupoljinta painetaan 

kun kaikki ovet ovat suljettuja
- 쉁lyavain on auton ulkopuolella, kun 

jarrupoljinta painetaan ja kuljetta-
jan ovi on auki.

- Tapahtuu nopea kiihdytys
- Ajoneuvo luiskahtaa
- Py쎨r쌹 jumiutuu esteen takia eik쌹 

voi liikkua
- Ajoneuvon edess쌹 sek쌹 takana on 

jalankulkijoita, el쌹imi쌹 tai esineit쌹 
samanaikaisesti

- Noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia on 
kulunut siit쌹, kun et쌹-쌹lypys쌹k쎨inti-
toiminto otettiin k쌹ytt쎨쎨n

- Tien jyrkkyys ylitt쌹쌹 toiminta-
alueen

- Toiminto keskeytet쌹쌹n yli 1 minuu-
tin ajaksi

- Ohjauspy쎨r쌹, vaihteenvalitsin, jar-
rutus ja ajon-ohjaimet eiv쌹t toimi 
normaalilla tavalla

- 쉁lyavaimessa on ongelma tai 쌹ly-
avaimen pariston virta on v쌹hiss쌹

- ABS-, TCS- tai ESC-j쌹rjestelm쌹 akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen 
vuoksi

- Varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹n h쌹lytys 
laukeaa

- Latausluukku avautuu
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쉁lyk쌹s poistuminen
K쌹ytt쎨j쌹rjestys
쉁lyk쌹s poistumistoiminto toimii seuraa-
vassa j쌹rjestyksess쌹:
1. Valmistaudu poistumaan
2. Tarkista tila
3. Valitse poistumissuunta
4. 쉁lyk쌹s poistuminen

1. Valmistaudu poistumaan

1. Paina jarrupoljinta auton k쌹ydess쌹 ja 
siirr쌹 vaihde asentoon P (pys쌹k쎨inti) 
tai N (vapaa).

2. Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹painiketta 
( ) ja pid쌹 painettuna asettaaksesi 
쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
p쌹쌹lle.

HUOMAA
僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 on 

valittava Hyv쌹ksyn ja tietoviihdej쌹r-
jestelm쌹n on toimittava asianmukai-
sesti, jotta 쌹lyk쌹s poistumistoiminto 
toimisi hyvin.

僅 Kun ajonopeus on alle 5 km/h (3 
mph), auto on k쌹ynniss쌹 ja vaihde on 
asennossa N (vapaa), 쌹lyk쌹st쌹 poistu-
mistoimintoa voi k쌹ytt쌹쌹.

僅 Kun taskupys쌹k쎨inti on tehty 쌹lyk-
k쌹쌹ll쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustimella, 쌹ly-
k쌹st쌹 poistumistoimintoa voi k쌹ytt쌹쌹, 
jos se kytket쌹쌹n uudelleen p쌹쌹lle.

2. Tarkista tila

A: Tarkistetaan tilaa...
1 Pys쌹yt쌹 auto.
1. Kun auto on pys쌹ytetty painamalla 

jarrupoljinta, auton anturit mittaavat 
et쌹isyyden l쌹heisiin kohteisiin ja tar-
kistavat poistumistilan.

2. Kun pys쌹k쎨intipaikan tarkastus on 
tehty, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt-
t쎨쎨n tulee viesti ja 쌹쌹nimerkki ilmoit-
tamaan, ett쌹 haku on tehty.

VAROITUS
僅 Jos tilaa tarkistettaessa on vaara t쎨r-

m쌹t쌹 jalankulkijaan, el쌹imeen tai esi-
neeseen auton l쌹ht쎨suunnassa, 
turvallisuuden takia 쌹lyk쌹s poistumis-
toiminto voidaan sammuttaa.

僅 Vaikka tilan mittaus on tehty, soke-
assa pisteess쌹 olevia kohteita ei voi 
havaita anturilla. Kuljettajan t쌹ytyy 
tarkastaa sokea piste suoraan ja jat-
kaa toimintoa.

HUOMAA
Jos ultra쌹쌹nianturi toimii ep쌹normaalilla 
tavalla tai ymp쌹rist쎨 vaikuttaa siihen, 
pys쌹k쎨intitoiminto ei ehk쌹 pystyy l쎨yt쌹-
m쌹쌹n paikoitustilaa, vaikka sellainen on, 
tai se voi hakea paikkaa, joka ei sovi pai-
koitukseen.

OCV051092L
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3. Valitse poistumissuunta

A: Valitse poistumissuunta
1 Suunta voidaan valita vain paikoil-

laan seist쌹ess쌹.
1. Kun auto on pys쌹ytetty jarrupoljinta 

painamalla, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
n쌹ytt쎨 n쌹ytt쌹쌹 mahdollisia suuntia 
rinnakkaispoistumista varten.

2. Valitse haluttu poistumissuunta kos-
kettamalla tietoviihdej쌹rjestelm쌹n 
n쌹ytt쎨쌹.

VAROITUS
Ennen poistumissuunnan valintaa kuljet-
tajan on tarkistettava, onko poistumistila 
sopiva. Jos 쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavus-
tajan etsim쌹 poistumistila on kapea tai 
sopimaton (ymp쌹rill쌹 olevat autot on 
paikoitettu poikittain jne.), 쌹l쌹 k쌹yt쌹 쌹ly-
k쌹st쌹 poistumistoimintoa.

4. 쉁lyk쌹s poistuminen

A: 쉁lyk쌹s poistuminen
1 1. Ota k쌹det pois ohjauspy쎨r쌹lt쌹.
2 2. Pid쌹 PYS쉁K싋INTI-painiketta pai-

nettuna.

1. Paina pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹( ) -paini-
ketta, kun auto pys쌹ytet쌹쌹n paina-
malla jarrupoljinta.
僅 Kun jarrupoljin vapautetaan, 쌹lyk쌹s 

et쌹pys쌹k쎨intiavustaja ohjaa auto-
maattisesti ohjauspy쎨r쌹쌹, ajoneu-
von nopeutta ja vaihteistoa.

僅 Jos et paina 쌹lykk쌹쌹n poistumistoi-
minnon painiketta, kun 쌹lyk쌹s 
pys쌹k쎨intitoiminto on k쌹yt쎨ss쌹, 
auto pys쌹htyy ja j쌹rjestelm쌹n 
ohjaus keskeytyy. Toiminto aktivoi-
tuu uudelleen, kun Pys쌹k쎨inti/
n쌹kym쌹-painiketta painetaan taas 
ja pidet쌹쌹n se painettuna.

2. Pid쌹 pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -paini-
ketta painettuna, kunnes auto saavut-
taa halutun poistumiskohdan. Kun 
auto saavuttaa poistumispaikan, tieto-
viihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee 
viesti, ett쌹 paikoitus on tehty.
僅 Kun auto saavuttaa poistumispai-

kan, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt-
t쎨쎨n tulee viesti, ett쌹 paikoitus on 
tehty.

HUOMAA
僅 쉁lyk쌹s poistumistoiminto ei toimi, jos 

ovi on auki tai turvavy쎨 ei ole kiinni.
僅 Auton nopeutta voi s쌹쌹dell쌹 paina-

malla jarrupoljinta, kun 쌹lyk쌹s poistu-
mistoiminto on toiminnassa. Auto ei 
kuitenkaan kiihdy, vaikka kaasupol-
jinta painetaan.

僅 Jos poistuminen on tehty, kun jarru-
poljinta painetaan, 쌹lykk쌹쌹n poistu-
mistoiminnon lopussa vaihde on 
asennossa D (ajo).

僅 Jos poistuminen tehd쌹쌹n painet-
taessa kaasupoljinta, jalka on otettava 
kaasulta, jotta kaasupoljin toimii 
uudestaan.

OCV041200L
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僅 Jos autolle ei tehd쌹 mit쌹쌹n toimenpi-
teit쌹, kuten kaasun tai jarrun paina-
mista, 4 sekunnin kuluessa 
poistumisesta, auto siirt쌹쌹 vaihteen 
automaattisesti asentoon P (pys쌹-
k쎨inti) ja kytkee elektronisen seisonta-
jarrun (EPB).

僅 Kun poistumistoiminto on tehty, tar-
kista aina ymp쌹rist쎨 ennen ajamista.

쉁lykk쌹쌹n poistumistoiminnon tila

Miten sammuttaa 쌹lyk쌹s toiminto 
k쌹yt쎨ss쌹
僅 Paina Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -paini-

ketta seuraavassa vaiheessa:
- Tarkista tila
- Valitse poistumissuunta

僅 Siirr쌹 vaihde asentoon R (peruutus) 
seuraavassa vaiheessa:
- Tarkista tila
- Valitse poistumissuunta

僅 Paina pys쌹k쎨intiturvallisuuspaini-
ketta ( ) tai valitse Peruuta tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lt쌹 
sammuttaaksesi poistumistoiminnon.

僅 Kun 쌹lyk쌹s poistumisavustaja toimii, 
jos auto pys쌹ytet쌹쌹n painamalla jar-
rua, vaihde siirtyy ja poistumistoi-
minto sammuu. T쌹ll쎨in EPB 
(elektroninen seisontajarru) ei kyt-
keydy.

Toiminto keskeytyy seuraavissa 
tilanteissa, kun:
Kun poistumistoiminto keskeytet쌹쌹n, 
ajoneuvo pys쌹htyy. Toimintoa voidaan 

jatkaa, jos olosuhde, jonka vuoksi toi-
minto keskeytyi, lakkaa.
僅 Ajoneuvon kulkusuunnassa on jalan-

kulkija, el쌹in tai esine
僅 Ovi tai takaluukku on auki
僅 Kuljettajan turvavy쎨t쌹 ei ole kiinnitetty
僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-

misavustaja tai riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
toiminnassa kun autoa ohjataan taak-
sep쌹in

僅 Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹 ( ) -painiketta 
painetaan jatkuvasti

僅 Auto pys쌹ytet쌹쌹n painamalla jarru-
poljinta

Toiminto peruutetaan seuraa-
vissa tilanteissa, kun:
Kun 쌹lypys쌹k쎨intitoiminto peruutetaan, 
auto pys쌹htyy automaattisesti, siirt쌹쌹 
vaihteen asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja kyt-
kee s쌹hk쎨isen seisontajarrun (EPB) 
p쌹쌹lle.
僅 쉁lyk쌹s poistuminen

- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n
- Vaihdetaan vaihdetta ajoneuvon 

liikkuessa
- Aktivoidaan EPB (s쌹hk쎨inen seison-

tajarru) ajoneuvon liikkuessa
- Konepelti on auki
- Kuljettaja avaa oven ja turvavy쎨 on 

irti
- Tapahtuu nopea kiihdytys
- Ajoneuvo luiskahtaa
- Py쎨r쌹 jumiutuu esteen takia eik쌹 

voi liikkua
- Ajoneuvon edess쌹 sek쌹 takana on 

jalankulkijoita, el쌹imi쌹 tai esineit쌹 
samanaikaisesti

K쌹ytt쎨tila Suuntavalo

Hallinnassa
Poistumispuolen suuntavilkku vilkkuu, 
kunnes poistuminen on tehty tai 쌹lyk쌹s 
poistuminen on peruttu.
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- Noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia on 
kulunut siit쌹, kun 쌹lyk쌹s poistumis-
toiminto otettiin k쌹ytt쎨쎨n

- Tien jyrkkyys ylitt쌹쌹 toiminta-
alueen

- Toiminto on keskeytetty 1 minuutin 
ajaksi

- Ohjauspy쎨r쌹, vaihteenvalitsin, jar-
rutus ja ajon-ohjaimet eiv쌹t toimi 
normaalilla tavalla

- ABS-, TCS- tai ESC-j쌹rjestelm쌹 akti-
voituu liukkaan tieolosuhteen 
vuoksi

- Latausluukku avautuu

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustajan 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustajan 
toimintah쌹iri쎨

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
tarkistus

A: Tarkista pys쌹k쎨intiavustin
1 K쌹y l쌹heisess쌹 huoltokeskuksessa.
Kun 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei toimi 
asianmukaisesti, Tarkista pys쌹k쎨inti-
avustin -varoitusviesti ilmestyy tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨lle. Jos viesti tulee 
n쌹kyviin, lopeta toiminnon k쌹ytt쌹minen. 
Suosittelemme ett쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin annetaan 
tarkastaa toiminto.

쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin 
peruttu

A: Pys쌹k쎨intiavustin suljettu.
1 Katso Omistajan k쌹ytt쎨opas.
Kun 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin on k쌹y-
t쎨ss쌹, toiminto voidaan peruuttaa ja 
Pys쌹k쎨intiavustin suljettu -viesti voi 
ilmesty쌹 pys쌹k쎨intij쌹rjestyksest쌹 riippu-
matta. Muitakin viestej쌹 voi tulla n쌹ky-
viin tilanteesta riippuen. Noudata 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ss쌹 annet-
tuja ohjeita, kun pys쌹k쎨it autoa 쌹lyk-
k쌹쌹ll쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustimella. Katsele 
aina ymp쌹rillesi ja ole tarkkaavainen 
k쌹ytt쌹ess쌹si toimintoa.

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
valmiustila

A: Pys쌹k쎨intiavustin ei k쌹ytett쌹viss쌹
1 Katso Omistajan k쌹ytt쎨opas.
Kun Pys쌹k쎨intiavustin ei k쌹ytett쌹viss쌹 
-viesti ilmestyy n쌹ytt쎨쎨n ja pys쌹k쎨inti/
n쌹kym쌹painiketta ( ) on painettu pit-
k쌹쌹n, 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin siirtyy 
valmiustilaan. Tarkista toiminnon toimi-
minen painamalla Pys쌹k쎨inti/n쌹kym쌹-
painiketta ( ) jonkin ajan kuluttua 
uudelleen pitk쌹쌹n.

OCV041207L
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Viesti tulee n쌹kyviin, vaikka 쌹lyavaimen 
pariston varaus olisi alhainen. Tarkista 
쌹lyavaimen pariston varaus.

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
rajoitukset
Seuraavissa tapauksissa toiminnon suo-
rituskyky auton pys쌹k쎨inniss쌹 tai sielt쌹 
poistumisessa saattaa olla rajallinen, voi 
aiheutua t쎨rm쌹ysvaara tai 쌹lyk쌹s et쌹py-
s쌹k쎨intiavustin voi poistua k쌹yt쎨st쌹. 
Pys쌹k쎨i ajoneuvo tai poista se pys쌹k쎨in-
nist쌹 manuaalisesti tarpeen mukaan.
僅 Esine on kiinnitetty ohjauspy쎨r쌹쌹n
僅 Ajoneuvoon on asennettu lumiketjut, 

vararengas tai eroavan kokoinen 
py쎨r쌹

僅 Rengaspaine on vakiopainetta pie-
nempi tai suurempi

僅 Ajoneuvoosi on lastattu ajoneuvoa 
pidempi tai leve쌹mpi kuorma tai ajo-
neuvossasi on per쌹vaunu kytkettyn쌹

僅 Py쎨rien suuntauksessa on ongelma
僅 Ajoneuvosi on pahasti kallellaan
僅 Ajoneuvossasi on varusteena veto-

koukku
僅 Rekisterikilven asennuspaikka ei ole 

tavanomainen
僅 Joku henkil쎨, el쌹in tai este on ultra쌹쌹-

nianturin yl쌹- tai alapuolella, kun 쌹ly-
k쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin aktivoidaan

僅 Pys쌹k쎨intipaikka on kaareva tai kal-
teva

僅 Pys쌹k쎨intipaikan l쌹hell쌹 on este, 
kuten henkil쎨, el쌹in tai esine (roska-
kori, polkupy쎨r쌹, moottoripy쎨r쌹, 
ostoskori, kapea tolppa jne.)

僅 Pys쌹k쎨intipaikan l쌹hell쌹 on py쎨re쌹 tai 
kapea pylv쌹s tai pilari, jonka ymp쌹rill쌹 
on esineit쌹, kuten palosammutin tms.

僅 Tien pinta on ep쌹tasainen (reunakivi, 
hidastust쎨yssy jne.)

僅 Tie on liukas
僅 Pys쌹k쎨intipaikka on l쌹hell쌹 ajoneu-

voa, jolla on korkeampi maavara tai 
on iso, esimerkiksi kuorma-auto jne.

僅 Pys쌹k쎨intipaikka on kalteva
僅 Tuulee voimakkaasti
僅 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta k쌹y-

tet쌹쌹n ep쌹tasaisilla teill쌹, sorateill쌹, 
pensaikossa tms.

僅 Ultra쌹쌹nianturin suorituskykyyn vai-
kuttaa 쌹쌹rimm쌹isen kuuma tai kylm쌹 
s쌹쌹

僅 Ultra쌹쌹nianturi on lumen tai veden 
peitossa

僅 L쌹hist쎨ll쌹 on esine, joka tuottaa ultra-
쌹쌹niaaltoja

僅 Ultra쌹쌹nianturin l쌹hell쌹 toimii langa-
ton l쌹hetin

僅 Toisen ajoneuvon pys쌹k쎨intiet쌹isyy-
den varoitus vaikuttaa ajoneuvoosi

僅 Anturin asento tai sijainti on virheelli-
nen puskuriin osuneen iskun takia

僅 Kun ultra쌹쌹nianturi ei voi havaita seu-
raavia esineit쌹: Ter쌹v쌹t tai kapeat esi-
neet, kuten k쎨ydet, ketjut tai ohuet 
tolpat

僅 Esineet, jotka ovat lyhyempi쌹 kuin 
100 cm (40 tuumaa) ja kapeampia 
kuin 14 cm (6 tuumaa) l쌹pimitaltaan

僅 Esineet, jotka absorboivat anturin taa-
juutta, kuten vaatteet, sienim쌹iset 
materiaalit tai lumi

쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei ehk쌹 
toimi normaalilla tavalla seuraavissa olo-
suhteissa:
僅 Pys쌹k쎨inti kaltevalle alustalle
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Pys쌹k쎨i kalteville pinnoille manuaali-
sesti.

僅 Pys쌹k쎨inti lumeen

Lumi saattaa h쌹irit쌹 anturin toimintaa 
tai 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin saat-
taa poistua k쌹yt쎨st쌹 jos tie on liukas 
pys쌹k쎨it쌹ess쌹.

僅 Pys쌹k쎨inti ep쌹tasaiselle tielle

쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin voi pois-
tua k쌹yt쎨st쌹, kun ajoneuvo luiskahtaa 
tai ajoneuvo ei voi liikkua tieolosuhtei-
den, kuten mukulakivien tai pirstoutu-
neiden kivien, takia.

僅 Pys쌹k쎨inti kuorma-auton taakse

쉁l쌹 k쌹yt쌹 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavus-
tinta ajoneuvojen l쌹hell쌹, joilla on kor-

keampi maavara, kuten esimerkiksi 
linja-autot, kuorma-autot jne. Se voi 
johtaa tapaturmaan.

僅 Pys쌹k쎨inti tolpan l쌹helle

쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen 
suorituskyky voi olla huonompi, kun 
pys쌹k쎨intipaikan l쌹hell쌹 on pylv쌹s tai 
pilari, jonka ymp쌹rill쌹 on esineit쌹, 
kuten palosammutin. Kuljettajan tulee 
paikoittaa auto k쌹sin.

僅 Pys쌹k쎨inti paikkaan, jossa on ajo-
neuvo vain yhdell쌹 puolella

Jos k쌹yt쌹t 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨inti-
avustinta pys쌹k쎨idess쌹si paikkan 
jossa on ajoneuvo vain yhdell쌹 puo-
lella, ajoneuvosi saattaa ylitt쌹쌹 pys쌹-
k쎨intilinjan pys쌹k쎨idyn ajoneuvon 
v쌹ltt쌹miseksi.

僅 Pys쌹k쎨inti vinottain

쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei pysty 
pys쌹k쎨im쌹쌹n vinottain. Vaikka ajo-
neuvosi pystyisikin pys쌹k쎨im쌹쌹n 

OCV051094L
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pys쌹k쎨intipaikalle, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 toimin-
toa, koska se ei toimi normaalisti.

僅 Poistuminen pys쌹k쎨innist쌹 sein쌹n vie-
ress쌹 tai kapeassa tilassa

- 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustaja ei 
ehk쌹 toimi kunnolla poistuttaessa 
pys쌹k쎨intipaikasta, joka on kapea 
tai sein쌹n vieress쌹. Tarkista aina 
l쌹htiess쌹si liikkeelle, ett쌹 jalankulki-
joita, el쌹imi쌹 tai esteit쌹 ei ole tiell쌹.

- Turvallisuuden vuoksi 쌹lyk쌹s et쌹py-
s쌹k쎨intiavustaja ei etsi pys쌹k쎨intiti-
laa kapeissa paikoissa, jotka ovat 
paikoituksen vaatimaa tilaa kape-
ampia.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa sit쌹, ett쌹 pys쌹-

k쎨inti ja liikkeelle l쌹ht쎨 tapahtuu tur-
vallisesti, k쌹ytt쌹ess쌹쌹n 쌹lyk쌹st쌹 
et쌹pys쌹k쎨intiavustinta.

僅 K쌹ytt쌹ess쌹 쉁lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨inti-
avustinta, pysyttele poissa ajoneuvon 
kulkusuunnasta oman turvallisuutesi 
vuoksi.

僅 Tarkista aina ymp쌹rist쎨, kun k쌹yt쌹t 
쌹lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta. Voit 
t쎨rm쌹t쌹 jalankulkijoihin, el쌹imiin tai 
esineisiin, jos ne ovat anturin l쌹hell쌹 
tai ovat anturin sokean pisteen 
alueella.

僅 Voi tapahtua t쎨rm쌹ys, joku jalankul-
kija, el쌹in tai esine ilmestyy yll쌹tt쌹en 
쌹lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen toi-
minnan aikana.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 쌹lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavus-
tinta alkoholin vaikutuksen alaisena.

僅 쉁l쌹 anna lasten ja muiden ihmisten 
k쌹ytt쌹쌹 쌹lyavaimia.

僅 쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen jat-
kuva, pitk쌹aikainen k쌹ytt쎨 voi vaikut-
taa haitallisesti j쌹rjestelm쌹n 
suorituskykyyn.

僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin ei ehk쌹 
toimi normaalisti, jos ajoneuvo tarvit-
see py쎨rien suuntauksen s쌹쌹nt쎨쌹, esi-
merkiksi kun ajoneuvo kallistuu 
sivulle. Suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa auton.

僅 Kun jarrutus tapahtuu 쌹lykk쌹쌹n et쌹-
pys쌹k쎨intiavustimen toimesta tai kun 
kuljettaja painaa jarrupoljinta, voi kuu-
lua melua.

僅 쉁lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin voi yll쌹t-
t쌹en aktivoida jarrut t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹miseksi.

僅 K쌹yt쌹 쌹lyk쌹st쌹 et쌹pys쌹k쎨intiavustinta 
vain pys쌹k쎨intialueella, joka on riitt쌹-
v쌹n suuri, jotta ajoneuvo voi liikkua 
turvallisesti.

HUOMAA
僅 Jos 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin on 

toiminnassa ja j쌹rjestelm쌹st쌹 kuuluu 
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen 3. vaiheen varoitus 
(jatkuva piippaus), havaittu este on 
l쌹hell쌹 autoasi. T쌹ll쎨in 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹-
k쎨intiavustin lakkaa tilap쌹isesti toimi-
masta. Varmista, ett쌹 ajoneuvosi 
ymp쌹rill쌹 ei ole jalankulkijoita, el쌹imi쌹 
tai esineit쌹.

僅 Jarrujen k쌹yt쎨st쌹 riippuen, jarruvalot 
saattavat sytty쌹 ajoneuvon liikkuessa.

OCV051101L
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僅 Jos auto, joka on ollut pys쌹k쎨ityn쌹 pit-
k쌹쌹n kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹, k쌹ynnistet쌹쌹n 
et쌹k쌹ynnill쌹, 쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨inti-
avustimen toiminta voi viiv쌹sty쌹 tai 
peruuntua auton kunnosta riippuen.

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos kuuluu varustukseen)

Radiotaajuiset komponentit 
(Takakulmatutka) t쌹ytt쌹쌹 seuraa-
vat vaatimukset:

Euroopassa ja CE-sertifioinnin 
alaisissa maissa

Taiwanissa

OGL3051237L

OGL3051238L

OGL3051239L
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Australiassa

Serbiassa

Omanissa

Moldoviassa

Ukrainassa

OGL3051240L

OGL3051241L

OGL3051242L

OGL3051243L

OGL3051244L

OGL3051245L

OGL3051246L
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UAE:ssa

Brasiliassa

Ghanassa

Singaporessa

Ven쌹j쌹ll쌹

Malesiassa

Jordaniassa

Meksikossa

Israelissa

Marokossa

OGL3051247L

OGL3051248L

OGL3051250L

OGL3051249L

OGL3051251L

OGL3051252L

OGL3051253L

OGL3051254L

OGL3051255L

OGL3051256L
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Argentiinassa

Filippiineill쌹

Paraguayssa

Uzbekistanissa

Benin

Thaimaassa

Radiotaajuiset komponentit (etu-
/takakulmatutka) noudattaa seu-
raavia vaatimuksia: (jos kuuluu 
varustukseen)

Meksikossa

OGL3051257L

OGL3051258L

OGL3051259L

OGL3051260L

OGL3051261L

OGL3051262L

OGL3051265L
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Ukrainassa

Ghanassa

Etel쌹-Afrikan tasavallassa

Japanissa

Serbiassa

Paraguayssa

OGL3051266L

OGL3051267L

OGL3051268L

OGL3051269L

OGL3051270L

OGL3051271L

OGL3051272L
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Malesiassa

Singaporessa

Eurooppaa ja CE-sertifioituja 
maita varten

Thaimaassa

Israelissa

Brasiliassa

OGL3051273L

OGL3051274L

OGL3051275L

OGL3051276L

OGL3051277L

OCV051233L

OCV051234L



Ajaminen autollasi

1846

Erityiset ajo-olosuhteet

Taiwanissa

CCAF20LP2330T5

UAE:ssa

Jordaniassa

Erityiset ajo-olosuhteet
Jos ajo-olosuhteet heikkenev쌹t huonon 
s쌹쌹n tai tieolosuhteiden takia, ole taval-
listakin varovaisempi.

Vaaralliset ajo-olosuhteet
Kun kohtaat vaarallisia ajo-olosuhteita, 
kuten vett쌹, lunta, j쌹쌹t쌹, mutaa, hiekkaa 
tai vastaavaa, noudata seuraavia varo-
toimia:
僅 Aja varovaisesti ja j쌹t쌹 ylim쌹쌹r쌹ist쌹 

matkaa jarrutukselle.
僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 jarrutuksia tai ohjausliik-

keit쌹.
僅 쉁l쌹 pumppaa jarrupoljinta ABS -j쌹rjes-

telm쌹ll쌹 varustetuissa ajoneuvoissa.
僅 Jos j쌹쌹t jumiin lumeen, mutaan tai 

hiekkaan, k쌹yt쌹 toista vaihdetta. Kiih-
dyt쌹 hitaasti v쌹ltt쌹쌹ksesi vetopy쎨rien 
py쎨r쌹ht쌹mist쌹.

僅 K쌹yt쌹 hiekkaa, suolaa tai muuta kit-
kaa lis쌹쌹v쌹쌹 materiaalia vet쌹vien py쎨-
rien lis쌹쌹m쌹쌹n pitoa, kun auto on 
j쌹쌹nyt kiinni j쌹쌹h쌹n, lumeen tai 
saveen.

Kaatumisen riskin v쌹hent쌹minen
Monik쌹ytt쎨matkustaja-autosi on m쌹쌹ri-
telty nimell쌹 Sports Utility Vehicle (SUV). 
Hy쎨tyajoneuvoille tapahtuu huomatta-
vasti enemm쌹n kaatumisia kuin muille 
ajoneuvotyypeille. SUV-ajoneuvoissa on 
suuri maavara ja kapeampi raidev쌹li, 
jotta ne pystyv쌹t toimimaan erilaisissa 
olosuhteissa tien ulkopuolella.
Auton painopiste on tavallisia autoja kor-
keammalla. Korkeamman maavaran 
etuna on parempi n쌹kyvyys tielle, ja sen 
avulla ongelmia voi ennakoida parem-
min.
Niit쌹 ei ole tarkoitettu k쌹쌹ntym쌹쌹n 
samalla tavalla kuin tavanmukaisia hen-

OGL3051239L
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kil쎨autoja, samaa tavalla kuin matalia 
urheiluautoja ei voi ajaa hyvin maas-
tossa. Vaarojen takia kuljettajalle ja mat-
kustajille suositellaan vahvasti 
turvav쎨iden kiinnitt쌹mist쌹.
Kaatumisonnettomuudessa henkil쎨ll쌹, 
joka ei k쌹yt쌹 turvav쎨it쌹, on huomatta-
vasti suurempi riski kuolla, kuin turva-
v쎨it쌹 k쌹ytt쌹v쌹ll쌹 henkil쎨ll쌹. N쌹m쌹 ovat 
varotoimia, joihin kuljettaja voi ryhty쌹 
v쌹hent쌹쌹kseen kaatumisen riski쌹.
Jos mahdollista, v쌹lt쌹 ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 
ja 쌹killisi쌹 ohjausliikkeit쌹, 쌹l쌹 kuormaa 
kattotelineelle raskaita tavaroita 쌹l쌹k쌹 
koskaan tee autoosi mink쌹쌹nlaisia muu-
toksia.

VAROITUS
僅 Autossa on renkaat, jotka on suunni-

teltu tekem쌹쌹n ajosta turvallista ja 
varmistamaan ohjautuvuus. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
renkaita ja vanteita, jotka ovat eriko-
koisia kuin autoon alun perin asenne-
tut. Se voi vaikuttaa autosi 
turvallisuuteen ja suorituskykyyn, 
mist쌹 voi aiheutua ohjausvirhe tai 
kaatuminen ja vakavia vammoja. 
Vaihtaessasi renkaita varmista, ett쌹 
kaikkiin nelj쌹쌹n py쎨r쌹쌹n tulee saman-
kokoiset ja tyyppiset, kulutuspinnal-
taan samanlaiset ja samanmerkkiset 
sek쌹 kuormankantokyvylt쌹쌹n saman-
laiset renkaat.

僅 Kuten muiden SUV-hy쎨tyautojen 
(Sports Utility Vehicle) tapauksessa 
virheellinen auton k쌹sittely saattaa 
johtaa hallinnan menetykseen, onnet-
tomuuteen tai auton kaatumiseen.
- Hy쎨tyajoneuvoille tapahtuu huo-

mattavasti enemm쌹n kaatumisia 
kuin muille ajoneuvotyypeille.

- T쌹m쌹 auton erityisominaisuuksien 
(korkeampi maavara, kapeampi 
akseliv쌹li jne.) vuoksi sen paino-

piste on korkeammalla kuin tavan-
omaisissa autoissa.

- Hy쎨tyautoa ei ole suunniteltu kaar-
reajoon samalla nopeudella kuin 
tavalliset autot.

- V쌹lt쌹 ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja 쌹killisi쌹 
liikkeit쌹.

- Kaatumisonnettomuudessa henki-
l쎨ll쌹, joka ei k쌹yt쌹 turvav쎨it쌹, on 
huomattavasti suurempi riski 
kuolla, kuin turvav쎨it쌹 k쌹ytt쌹v쌹ll쌹 
henkil쎨ll쌹. Varmista, ett쌹 kaikki 
auton matkustajat ovat kiinnitt쌹-
neet turvavy쎨ns쌹.

Auton keinuttaminen
Jos on tarpeen keinuttaa autoa sen saa-
miseksi liikkeelle lumesta, hiekasta tai 
mudasta, tyhjenn쌹 ensin etupy쎨rien 
l쌹hell쌹 oleva alue k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 ohjaus-
py쎨r쌹쌹 oikealle ja vasemmalle. Vaihda 
sitten edestakaisin R (peruutus) -asen-
non ja eteenp쌹in ajon vaihteiden v쌹lill쌹.
쉁l쌹 k쌹yt쌹 autoa suurilla kierroksilla ja 
py쎨rit쌹 py쎨ri쌹 mahdollisimman v쌹h쌹n. 
Jos olet edelleen kiinni muutaman yri-
tyksen j쌹lkeen, pyyd쌹 hinausautoa vet쌹-
m쌹쌹n ajoneuvo irti ajoneuvon 
ylikuumenemisen ja vaihteiston mahdol-
listen vaurioiden v쌹ltt쌹miseksi.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 keinuttaa autoa, jos sen l쌹hell쌹 
on ihmisi쌹 esineit쌹. Auto voi sy쎨ks쌹ht쌹쌹 
eteen tai taakse, kun se p쌹쌹see irti.

HUOMIO
僅 Auton pitk쌹쌹n jatkuva keinuttaminen 

voi aiheuttaa auton ylikuumenemista, 
hidastusvaihteiston vahinkoja tai -
vikoja sek쌹 rengasrikon.
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僅 쉁l쌹 py쎨rit쌹 py쎨ri쌹, etenk쌹쌹n yli 56 
km/h (35 mph) nopeuksilla. Jos py쎨r쌹t 
sutivat korkealla nopeudella auton 
seistess쌹, renkaat voivat ylikuumeta ja 
vahingoittua, ja py쎨r쌹t voivat singota 
ja vahingoittaa l쌹hell쌹 oleskelevia 
ihmisi쌹.

HUOMAA
S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC) 
tulee sammuttaa ennen auton keinutta-
mista.

Tasainen kaarreajo
V쌹lt쌹 jarrutusta ja vaihteen vaihtoa kaar-
reajossa, erityisesti, kun tie on m쌹rk쌹. 
Ihanteellisesti kaarteet on aina otettava 
varovasti kiihdytt쌹en. Jos noudatat n쌹it쌹 
ehdotuksia, renkaiden kuluminen voi-
daan pit쌹쌹 minimiss쌹.

Ajaminen y쎨ll쌹
Koska y쎨ajo tuo mukanaan enemm쌹n 
vaaroja kuin ajaminen p쌹iv쌹nvalossa, 
t쌹ss쌹 on muutamia t쌹rkeit쌹 vinkkej쌹:
僅 Hidasta ja pid쌹 enemm쌹n et쌹isyytt쌹 

sinun ja muiden ajoneuvojen v쌹lill쌹, 
koska y쎨ll쌹 voi olla vaikeampi n쌹hd쌹, 
etenkin alueilla, joilla ei ole katuvaloja.

僅 S쌹쌹d쌹 peilisi niin, ett쌹 h쌹ik쌹isy mui-
den kuljettajien ajovaloista v쌹henee.

僅 Pid쌹 ajovalosi puhtaina ja oikein suun-
nattuina. (Autot, joita ei ole varustettu 
automaattisella ajovalojen suuntauso-
minaisuudella.) Likaiset tai v쌹쌹rin 
suunnatut ajovalot vaikeuttavat huo-
mattavasti y쎨ll쌹 n쌹kemist쌹.

僅 V쌹lt쌹 katsomasta suoraan vastaantu-
levien ajoneuvojen ajovaloihin. Saatat 
sokaistua hetkellisesti, ja kest쌹쌹 useita 

sekunteja, ennen kuin silm쌹si taas 
sopeutuvat pimeyteen.

Ajaminen sateessa
Sade ja m쌹rk쌹 tie voi tehd쌹 ajamisesta 
vaarallista, erityisesti, jos et ole valmis-
tautunut liukkaaseen pintaan.
T쌹ss쌹 on muutama huomioitava seikka 
ajaessasi sateella:
僅 Voimakas sade haittaa n쌹kyvyytt쌹 ja 

lis쌹쌹 matkaa, joka tarvitaan ajoneu-
von pys쌹ytt쌹miseen, joten hidasta.

僅 Pid쌹 tuulilasinpyyhkij쌹si hyv쌹ss쌹 kun-
nossa. Vaihda tuulilasinpyyhkij쎨iden 
sulat, kun niiss쌹 on merkkej쌹 tuulila-
siin j쌹쌹vist쌹 raidoista tai puuttuvista 
alueista.

僅 Jos renkaasi eiv쌹t ole hyv쌹ss쌹 kun-
nossa, nopea pys쌹htyminen m쌹r쌹ll쌹 
pinnalla voi aiheuttaa luiston ja mah-
dollisesti johtaa onnettomuuteen. Var-
mista, ett쌹 renkaasi ovat hyv쌹ss쌹 
kunnossa.

僅 Sytyt쌹 ajovalot, jotta muut n쌹kev쌹t 
sinut helpommin.

僅 Ajaminen liian nopeasti suurien l쌹t쌹-
k쎨iden l쌹pi voi vaikuttaa jarruihin. Jos 
sinun on ajettava l쌹t쌹k쎨iden l쌹pi, pyri 
ajamaan hitaammin.

僅 Jos ep쌹ilet, ett쌹 jarrut kastuivat, k쌹yt쌹 
niit쌹 kevyesti ajon aikana, kunnes nor-
maali toiminta palaa.

Vesiliirto
Jos tie on riitt쌹v쌹n m쌹rk쌹 ja ajat riitt쌹v쌹n 
nopeasti, autollasi voi olla vain v쌹h쌹n 
kosketusta tienpintaan tai ei lainkaan, ja 
se tosiasiassa liikkuu veden p쌹쌹ll쌹. Paras 
neuvo on HIDASTAA, kun tien pinta on 
m쌹rk쌹.
Vesiliirron riski kasvaa, kun renkaan 
kuvion syvyys pienenee. Katso 
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kohta"Renkaan vaihtaminen" sivulla 8-
17.

Ajaminen tulva-alueilla
V쌹lt쌹 ajamista tulva-alueiden l쌹pi, ellet 
ole varma, ett쌹 vesi ei ole korkeampaa 
kuin py쎨r쌹nnavan alareuna. Aja kaiken 
veden l쌹pi hitaasti. J쌹t쌹 riitt쌹v쌹 pys쌹y-
tyset쌹isyys, koska jarrujen suorituskyky 
voi olla heikentynyt.
Veden l쌹pi ajamisen j쌹lkeen kuivaa jar-
rut painamalla niit쌹 varovasti useita ker-
toja auton liikkuessa hitaasti.
Jos jarruj쌹rjestelm쌹 on m쌹rk쌹 ja jarru-
tusteho on heikentynyt tai jarrutettaessa 
kuuluu usein 쌹쌹ni쌹, s쌹쌹d쌹 vaihdinvivuilla 
latausjarrutuksen arvoksi 0-nopeus ja 
paina jarrupoljinta kevyesti useita ker-
toja. S쌹ilyt쌹 turvallinen et쌹isyys jarruj쌹r-
jestelm쌹n kuivaamisen ajan.
Latausjarruj쌹rjestelm쌹n asettaminen 
arvoon 0 voi v쌹hent쌹쌹 suorituskyky쌹 
jarrutettaessa useita kertoja, mutta t쌹m쌹 
on normaalia. Latausjarruj쌹rjestelm쌹쌹 
k쌹ytet쌹쌹n normaalisti j쌹lkik쌹teen.

Ajaminen moottoritiell쌹

Renkaat
S쌹쌹d쌹 renkaiden t쌹ytt쎨paine annettujen 
ohjeiden mukaiseksi. Matala rengas-
paine johtaa renkaiden ylikuumenemi-
seen ja mahdolliseen rikkoutumiseen.
V쌹lt쌹 kuluneiden tai vaurioituneiden ren-
kaiden k쌹ytt쎨쌹, koska niiden pito voi olla 
heikompi tai ne voivat rikkoutua koko-
naan.
쉁l쌹 koskaan ylit쌹 renkaissa ilmoitettua 
maksimipainetta.

VAROITUS
僅 Tarkista aina oikeat rengaspaineet 

ennen ajoa. Ali- tai ylipaineiset ren-
kaat kuluvat ep쌹tasaisesti ja voivat 
aiheuttaa heikentynytt쌹 ajettavuutta 
ja johtaa auton hallinnan menett쌹mi-
seen tai 쌹kkin쌹iseen rengasrikkoon, 
mik쌹 voi aiheuttaa onnettomuuksia, 
vammoja ja jopa kuoleman. Katso 
oikeat rengaspaineet kohdasta "Ren-
kaat ja vanteet" sivulla 9-5.

僅 Tarkista kulutuspinta aina ennen 
autolla ajoa. Kuluneet renkaat voivat 
aiheuttaa auton hallinnan menett쌹mi-
sen. Kuluneet renkaat on vaihdettava 
mahdollisimman pian. Lis쌹tietoja ja 
kulutuspinnan rajoituksista, katso 
"Renkaat ja vanteet" sivulla 8-15.

J쌹쌹hdytysneste ja suurj쌹nni-
teakku
Suuremmalla nopeudella ajaminen 
moottoriteill쌹 kuluttaa enemm쌹n s쌹hk쎨-
energiaa ja on v쌹hemm쌹n tehokasta 
kuin hitaammalla, maltillisemmalla 
nopeudella ajaminen. S쌹ilyt쌹 moottori-
tiell쌹 ajaessasi maltillinen nopeus s쌹hk쎨-
energian s쌹쌹st쌹miseksi.
Muista tarkistaa sek쌹 j쌹쌹hdytysnesteen 
m쌹쌹r쌹 ett쌹 s쌹hk쎨energian taso ennen 
ajoa.



Ajaminen autollasi

1886

Ajaminen talvella

Ajaminen talvella
Ankarat s쌹쌹olosuhteet talvella aiheutta-
vat enemm쌹n kulumista ja muita ongel-
mia.
Noudata seuraavia ohjeita, jotta talviaja-
misen ongelmat voidaan minimoida:
* Kielikohtaiset (islanninkieliset) talviren-

kaita ja rengasketjuja koskevat tiedot 
annetaan liitteess쌹.

Lumiset tai j쌹iset olosuhteet
Ajettaessa autoa syv쌹ss쌹 lumessa voi 
olla tarpeen k쌹ytt쌹쌹 talvirenkaita tai 
asentaa renkaisiin ketjut.
Jos tarvitset talvirenkaita, k쌹yt쌹 kooltaan 
ja tyypilt쌹쌹n alkuper쌹isi쌹 renkaita vas-
taavia talvirenkaita. V쌹쌹r쌹nkokoisten 
renkaiden asentaminen saattaa vaikeut-
taa auton hallintaa ja heikent쌹쌹 ajotur-
vallisuutta. Lis쌹ksi ylinopeus, nopeat 
kiihdytykset, 쌹killiset jarrutukset ja ter쌹-
v쌹t k쌹쌹nn쎨kset ovat mahdollisesti erit-
t쌹in vaarallisia toimintatapoja.
K쌹yt쌹 hidastamisen aikana mahdollisim-
man paljon moottorijarrutusta. 쉁kkijar-
rutukset lumisilla ja j쌹isill쌹 pinnoilla 
voivat aiheuttaa luistamista. Sinun on 
aina s쌹ilytett쌹v쌹 riitt쌹v쌹 turvav쌹li autosi 
ja edess쌹si olevan ajoneuvon v쌹lill쌹. 
K쌹yt쌹 my쎨s jarruja kevyesti. Huomaa, 
ett쌹 lumiketjujen asentaminen renkai-
siin antaa suuremman vetovoiman, 
mutta ei est쌹 sivuluisuja.

Kes쌹renkaat (jos kuuluu varus-
tukseen)
僅 Kes쌹renkaita k쌹ytet쌹쌹n optimoimaan 

ajoteho kuivalla tiell쌹.
僅 Jos l쌹mp쎨tila on alle 7°C tai ajat lumi-

sella tai j쌹isell쌹 tiell쌹, kes쌹rengas 
menett쌹쌹 jarrutus- ja vetotehoaan, 

sill쌹 renkaan pito heikkenee merkitt쌹-
v쌹sti.

僅 Jos l쌹mp쎨tila on alle 7 °C tai ajat lumi-
sella tai j쌹isill쌹 teill쌹, asenna autoosi 
talvirenkaat tai kitkarenkaat, joiden 
koko vastaa auton normaalia rengas-
kokoa, jotta ajo pysyy turvallisena. 
Sek쌹 talvi- ett쌹 kitkarenkaissa on 
M+S-merkinn쌹t.

僅 Kun k쌹yt쌹t M+S-renkaita, k쌹yt쌹 
saman valmistajan samaa kuviointia 
ajoturvallisuuden takaamiseksi.

僅 Kun ajat M+S-renkailla, joiden korkein 
sallittu nopeus on alempi kuin vakio-
kes쌹renkailla, ole varovainen, ett쌹 et 
ylit쌹 M+S-renkaiden sallittua nope-
utta.

Talvirenkaat
Jos asennat autoosi talvirenkaat, niin 
varmista, ett쌹 k쌹yt쌹t vy쎨renkaita, jotka 
ovat kooltaan ja kuormitettavuudeltaan 
samanlaiset kuin alkuper쌹iset renkaat. 
Asenna talvirenkaat kaikkiin nelj쌹쌹n 
py쎨r쌹쌹n tasapainottaaksesi autosi hal-
lintaa kaikissa s쌹쌹oloissa. Muista, ett쌹 
talvirenkaiden pito kuivilla teill쌹 ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 ole yht쌹 hyv쌹 kuin autosi alkupe-
r쌹isten renkaiden tarjoama pito. Aja 
varovasti, vaikka tiet olisivat kuivat. Tar-
kista rengasmyyj쌹lt쌹 suurimmat nope-
ussuositukset.
쉁l쌹 asenna nastarenkaita tarkistamatta 
ensin kaikkia m쌹쌹r쌹yksi쌹 mahdollisista 
niiden k쌹ytt쎨쌹 koskevista rajoituksista.

VAROITUS
Talvirenkaiden on vastattava auton 
vakiorenkaiden kokoa ja tyyppi쌹. 
Muussa tapauksessa autosi turvallisuus 
ja k쌹sittelyominaisuudet voivat k쌹rsi쌹.
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Lumiketjut
Kangastyyppi

Koska vy쎨renkaiden sivusein쌹t ovat 
ohuempia, ne voivat vaurioitua, jos asen-
nat niille joitakin tiettyj쌹 lumiketjuja. 
T쌹st쌹 syyst쌹 suositellaan talvirenkaiden 
k쌹ytt쎨쌹 lumiketjujen sijaan. 쉁l쌹 asenna 
lumiketjuja autoihin, joissa on alumiini-
vanteet, sill쌹 lumiketjut voivat vahingoit-
taa vanteita.
Valmistajan takuu ei kata auton vauri-
oita, jotka aiheutuvat lumiketjujen vir-
heellisest쌹 k쌹yt쎨st쌹.
Kun k쌹yt쌹t rengasketjuja, kiinnit쌹 ne 
vet쌹viin py쎨riin seuraavalla tavalla.
僅 Takavetoisissa autoissa takapy쎨r쌹 toi-

mii voimanl쌹hteen쌹. Lumiketjut onkin 
asennettava takarenkaisiin.

僅 Nelivetoautoissa lumiketjut on asen-
nettava takarenkaisiin. T쌹ss쌹 tilan-
teessa ajomatka on minimoitava, jotta 
nelivetoj쌹rjestelm쌹n vahingoittuminen 
voidaan v쌹ltt쌹쌹.

僅 Aja hitaasti, kun olet asentanut lumi-
ketjut. Jos kuulet melua, joka aiheutuu 
ketjujen iskeytymisest쌹 auton runkoa 
vasten, hidasta, kunnes melu lakkaa 
ja poista lumiketjut mahdollisimman 
pian, kun p쌹쌹set ajamaan puhtaam-
milla teill쌹.

僅 V쌹쌹r쌹n kokoiset tai v쌹쌹rin asennetut 
lumiketjut voivat vahingoittaa autosi 
jarruputkia, jousitusta, koria ja van-
teita. Joten kun asennat lumiketjuja, 
noudata valmistajan ohjeita ja kiinnit쌹 
ne mahdollisimman tiukalle. Aja 

hitaasti, alle 30 km/h (20 mph), kun 
ketjut on asennettu.

僅 Asenna kunkin rengaskoon mukaiset 
lumiketjut, jotta auto ei vaurioidu.
- Sek쌹 19 ett쌹 20 tuuman renkaissa 

k쌹ytet쌹쌹n kangaslumiketjuja.

HUOMIO
僅 Varmista, ett쌹 lumiketjut ovat renkaal-

lesi sopivaa kokoa ja tyyppi쌹. Ep쌹sopi-
vat lumiketjut voivat vahingoittaa 
ajoneuvon runkoa ja jousitusta, ja ajo-
neuvon valmistajan takuu ei ehk쌹 
kata niit쌹. Lumiketjujen kiinnityskou-
kut voivat vahingoittua kontaktissa 
auton osien kanssa ja lumiketjut voi-
vat irrota renkaista. Varmista, ett쌹 
lumiketjut ovat SAE-luokan "S" -serti-
fioituja.

僅 Tarkista aina ketjujen kunnollinen 
asennus, kun olet ajanut noin 0,5—1 
km (0,3—0,6 mailia), jotta varmistat 
niiden asennuksen turvallisuuden. 
Kirist쌹 tai asenna ketjut uudestaan, jos 
ne ovat l쎨ys쌹ll쌹.

Tarkista akku ja kaapelit
Talvi rasittaa akkuj쌹rjestelm쌹쌹 tavallista 
enemm쌹n. Tarkista silm쌹m쌹쌹r쌹isesti 
akku ja kaapelit osassa 8 kuvatulla 
tavalla. Anna ammattikorjaamon tarkis-
taa akun lataustaso. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Lukkojen j쌹쌹tymisen est쌹minen
Est쌹쌹ksesi auton lukkoja j쌹쌹tym쌹st쌹, 
ruiskuta hyv쌹ksytty쌹 sulatusnestett쌹 tai 
glyseriini쌹 avaimen aukkoon. Jos lukko 
on j쌹쌹n peitossa, ruiskuta sille hyv쌹ksyt-
ty쌹 sulatusnestett쌹 poistaaksesi j쌹쌹n. Jos 
lukon sis쌹osa on j쌹쌹tynyt, saatat pysty쌹 
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sulattamaan sen l쌹mmitetyll쌹 avaimella. 
K쌹sittele l쌹mmitetty쌹 avainta varoen 
loukkaantumisten v쌹ltt쌹miseksi.

K쌹yt쌹 lasinpesuj쌹rjestelm쌹ss쌹 
hyv쌹ksytty쌹 pesunesteen j쌹쌹ty-
misenestoainetta
Est쌹쌹ksesi lasinpesuj쌹rjestelm쌹n veden 
j쌹쌹tymisen, lis쌹쌹 siihen hyv쌹ksytty쌹 
lasinpesunesteen j쌹쌹tymisenestoa s쌹i-
li쎨n ohjeiden mukaisesti. Lasinpesunes-
teen j쌹쌹tymisenestoainetta on 
saatavana valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹lt쌹/huoltokumppanilta ja useimmista 
autoliikkeist쌹. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹 tai muita j쌹쌹tymisenestoaineita, 
koska ne voivat vahingoittaa maalipin-
taa.

쉁l쌹 anna seisontajarrun j쌹쌹ty쌹
Joissakin olosuhteissa seisontajarru voi 
j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn asentoon. T쌹m쌹 
tapahtuu todenn쌹k쎨isimmin silloin, kun 
jarruihin tai niiden l쌹helle on kertynyt 
lunta tai j쌹쌹t쌹 tai jos jarrut ovat m쌹r쌹t. 
Jos on olemassa seisontajarrun j쌹쌹tymi-
sen vaara, kytke se tilap쌹isesti vaihteen 
P (pys쌹k쎨inti) -asento valittuna. Kiilaa 
my쎨s takapy쎨r쌹t etuk쌹teen, jotta auto ei 
voi l쌹hte쌹 vierim쌹쌹n. Vapauta sitten sei-
sontajarru.

쉁l쌹 anna j쌹쌹n tai lumen kerty쌹 
alustaan
Joissakin olosuhteissa lunta ja j쌹쌹t쌹 voi 
kerty쌹 lokasuojien sis쌹lle ja haitat 
ohjausta. Kun ajat ankarissa talviolosuh-
teissa, joissa t쌹m쌹 on mahdollista, tar-
kista auton alusta s쌹쌹nn쎨llisesti 
varmistaaksesi, ett쌹 etupy쎨riss쌹 tai 
ohjauksen komponenteissa ei ole esteit쌹.

Kuljeta mukana h쌹t쌹tilanneva-
rusteita
S쌹쌹olosuhteista riippuen, sinun tulisi 
pit쌹쌹 mukanasi asianmukaisia h쌹t쌹va-
rusteita. Mahdollisesti mukana kuljetet-
tavia esineit쌹 ovat lumiketjut, 
hinaushihnat tai -ketjut, taskulamppu, 
h쌹t쌹soihdut, hiekka, lapio, apuk쌹ynnis-
tyskaapelit, ikkunakaavin, k쌹sineet, 
pressu, haalarit, huopa, jne.

쉁l쌹 laita esineit쌹 tai materiaaleja 
moottoritilaan
Jos laitat vieraita esineit쌹 tai materiaaleja 
moottoritilaan, voit aiheuttaa moottori-
vian. Valmistajan takuu ei kata n쌹it쌹 
vaurioita.
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Per쌹vaunun vet쌹minen (jos 
kuuluu varustukseen)
Jos aiot hinata autollasi, perehdy ensin 
maasi lains쌹쌹d쌹nn쎨n m쌹쌹r쌹yksiin ja 
oman maasi liikenneministeri쎨n vaati-
muksiin.
Koska per쌹vaunujen, muiden ajoneuvo-
jen tai laitteiden hinaukseen liittyv쌹 lain-
s쌹쌹d쌹nt쎨 voi vaihdella. Kia suosittelee, 
ett쌹 tiedustelet asiaa valtuutetulta Kia-
j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huoltokumppanilta.
Autosi voi vet쌹쌹 per쌹vaunua. N쌹hd쌹k-
sesi autosi hinauskapasiteetin, katso 
osaa "Per쌹vaunu paino" sivulla 6-196, 
joka on my쎨hemmin t쌹ss쌹 jaksossa.
Muista, ett쌹 hinaaminen on erilaista kuin 
vain autolla itsell쌹쌹n ajaminen. Vet쌹mi-
nen tarkoittaa muutoksia k쌹sitelt쌹vyy-
dess쌹, kest쌹vyydess쌹 ja 
s쌹hk쎨taloudessa. Onnistunut ja turvalli-
nen per쌹vaunun hinaaminen vaatii 
oikeita laitteita, joita on k쌹ytett쌹v쌹 
oikein.
T쌹m쌹 osio sis쌹lt쌹쌹 monia k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 
testattuja, t쌹rkeit쌹 per쌹vaunun hinaami-
sen vinkkej쌹 ja turvallisuuss쌹쌹nt쎨j쌹. 
Useat n쌹ist쌹 ovat t쌹rkeit쌹 sinun ja mat-
kustajiesi turvallisuudelle. Lue t쌹m쌹 osio 
huolellisesti, ennen kuin hinaat per쌹vau-
nua.

VAROITUS
僅 Jos et k쌹yt쌹 oikeita laitteita ja/tai ajat 

v쌹쌹rin, voit menett쌹쌹 hallinnan hina-
tessasi per쌹vaunua. Esimerkiksi jos 
per쌹vaunu on liian painava, jarrut 
eiv쌹t toimi kunnolla - tai eiv쌹t lain-
kaan. Sin쌹 tai matkustajasi voitte louk-
kaantua vakavasti tai kohtalokkaasti. 
Ved쌹 per쌹vaunua vain, jos olet nou-
dattanut kaikkia t쌹m쌹n osion ohjeita.

僅 Varmista ennen per쌹vaunun hinaa-
mista, ett쌹 per쌹vaunun kokonais-

paino, yhdistelm쌹n kokonaispaino, 
ajoneuvon kokonaispaino, kokonai-
sakselipaino ja per쌹vaunun aisapaino 
ovat kaikki rajoissa.

HUOMIO
僅 Mekaaninen kytkent쌹laite ei saa peit-

t쌹쌹 mit쌹쌹n osaa auton takarekisterikil-
vest쌹 tai valaisimista. Jos jokin 
mekaanisen kytkent쌹laitteen osa voi 
peitt쌹쌹 osittain takarekisterikilven ja/
tai valaisimet, sellaisia mekaanisia kyt-
kent쌹laitteita ei saa k쌹ytt쌹쌹, joita ei 
voi irrottaa helposti tai siirt쌹쌹 ilman 
ty쎨kalujen k쌹ytt쎨쌹 muutoin kuin kyt-
kent쌹laitteen valmistajalta saadulla 
kevyesti toimivalla (eli enint쌹쌹n 20 
Nm voimalla) 
vapautusavaimella. Huomaa, ett쌹 kun 
mekaaninen kytkent쌹laite on asen-
nettu eik쌹 sit쌹 k쌹ytet쌹, se on aina irro-
tettava tai siirrett쌹v쌹, jos jokin sen osa 
peitt쌹쌹 takarekisterikilven ja/tai taka-
valaisimet.

僅 Per쌹vaunu virheellinen vet쌹minen voi 
vahingoittaa autoa ja aiheuttaa kalliita 
korvauksia, joita vakuutus kata. Per쌹-
vaunun vet쌹miseksi oikein on nouda-
tettava ohjeita t쌹ss쌹 osassa.

HUOMAA
僅 Koukkujen kiinnitysrei쌹t ovat alustan 

molemmilla puolilla takarenkaiden 
takana.

僅 Euroopassa
- Taka-akselien korkeinta teknisesti 

sallittua kuormitusta ei saa ylitt쌹쌹 
yli 15 prosentilla ja ajoneuvon suu-
rin teknisesti sallittu kuormattu 
massa voidaan ylitt쌹쌹 enint쌹쌹n 10 
prosentilla tai 100 kg:lla (220,4 lbs) 
sen mukaan kumpi arvo on pie-
nempi. Siin쌹 tapauksessa 쌹l쌹 ylit쌹 
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100 km/h (62,1 mph) nopeutta M1-
luokan ajoneuvoissa tai 80 km/h 
(49,7 mph) nopeutta N1-luokan ajo-
neuvoissa.

- Kun ajoneuvo hinaa per쌹vaunua, 
per쌹vaunun kytkent쌹laitteelle ase-
tettu lis쌹kuorma voi aiheuttaa taka-
renkaan enimm쌹iskuorman 
ylittymisen, mutta enint쌹쌹n 15 pro-
sentilla. Miss쌹쌹n tapauksessa ei saa 
ylitt쌹쌹 100km/h ja rengaspaineen 
tulee olla v쌹hint쌹쌹n 20 kPa(0.2 bar) 
yli normaalik쌹yt쎨ss쌹 suositellun 
paineen (ei ilman kiinnitetty쌹 per쌹-
vaunua).

* M1: matkustaja-ajoneuvo (enint쌹쌹n 9 
paikkaa)

* N1: hy쎨tyajoneuvo (enint쌹쌹n 3,5 ton-
nia)

Koukut
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 koukkulaitteisto on 
oikea. Sivutuuli, suuret, ohittavat 
kuorma-autot ja karkeapintaiset tiet ovat 
vain muutamia tilanteita, joiden takia 
tarvitset oikean koukun. T쌹ss쌹 joitakin 
noudatettavia s쌹쌹nt쎨j쌹:
僅 Onko sinun teht쌹v쌹 reiki쌹 autosi 

koriin, kun asennat per쌹vaunun kouk-
kua? Jos n쌹in on, niin varmista, ett쌹 
tiivist쌹t rei쌹t ennen kuin irrotat kou-
kun my쎨hemmin.
Jos et tiivist쌹 niit쌹, autoon voi p쌹쌹st쌹 
likaa ja vett쌹.

僅 Autosi puskuria ei ole tarkoitettu kou-
kuille. 쉁l쌹 liit쌹 vuokrakoukkuja tai 
muita puskurityypin vetokoukkuja. 
K쌹yt쌹 vain koriin asennettua koukkua, 
joka ei liity puskuriin.

僅 Kia-vetokoukkujen lis쌹varusteita on 
saatavissa valtuutetulta Kia-j쌹lleen-
myyj쌹lt쌹/huoltokumppanilta.

Turvaketjut
Kytke aina turvaketjut autosi ja per쌹vau-
nusi v쌹lille. Vie turvaketjut per쌹vaunun 
aisan alta, jotta aisa ei putoa tielle, jos se 
irtoaa vetokoukusta.
Ohjeita turvaketjuista voit saada koukun 
tai per쌹vaunun valmistajalta. Noudata 
valmistajan suosituksia turvaketjujen liit-
t쌹misess쌹. J쌹t쌹 aina vain juuri riitt쌹v쌹sti 
varaa, jotta voit k쌹쌹nty쌹 per쌹vaunusi 
kanssa. 쉁l쌹 koskaan anna turvaketjun 
laahata maata vasten.

Per쌹vaunun jarrut
Jos per쌹vaunusi on varustettu jarruj쌹r-
jestelm쌹ll쌹, varmista, ett쌹 se on maasi 
asetusten mukainen ja ett쌹 se on asen-
nettu oikein ja toimii oikein.
Jos per쌹vaunusi painaa enemm쌹n kuin 
jarruttoman per쌹vaunun enimm쌹is-
paino kuormattuna, niin se tarvitsee 
omat, riitt쌹v쌹t jarrut. Muista lukea ja 
noudattaa per쌹vaunun jarrujen ohjeita, 
jotta pystyt asentamaan ne sek쌹 s쌹쌹t쌹-
m쌹쌹n ja yll쌹pit쌹m쌹쌹n niit쌹 oikein.
僅 쉁l쌹 peukaloi autosi jarruj쌹rjestelm쌹쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 per쌹vaunua omilla jarruillaan, 
ellet ole t쌹ysin varma, ett쌹 olet asenta-
nut jarruj쌹rjestelm쌹n oikein. T쌹m쌹 ei ole 
harrastelijalle sopiva teht쌹v쌹. Anna 
kokeneen, p쌹tev쌹n per쌹vaunuhuollon 
hoitaa asia.

Ajaminen per쌹vaunun kanssa
Per쌹vaunun hinaaminen vaatii tietyn 
m쌹쌹r쌹n kokemusta. Ennen kuin suun-
taat avoimelle tielle, sinun on tutustut-
tava per쌹vaunuusi. Tutustu k쌹sittelyyn 
ja jarrutuksen tuntumaan per쌹vaunun 
lis쌹painon kanssa. Ja muista aina, ett쌹 
ajamasi ajoneuvo on nyt paljon pitempi 
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eik쌹 l쌹hesk쌹쌹n yht쌹 herk쌹sti ohjattava, 
kuin autosi on yksin쌹쌹n.
Ennen kuin aloitat, tarkista per쌹vaunun 
kiinnitys ja runko, turvaketjut, s쌹hk쎨liitti-
met, valot, renkaat ja peilit. Jos per쌹vau-
nussa on s쌹hk쎨jarrut, k쌹ynnist쌹 auto ja 
per쌹vaunu liikkeelle ja k쌹yt쌹 per쌹vau-
nun jarrujen ohjausta varmistaaksesi, 
ett쌹 jarrut toimivat. N쌹in voit tarkistaa 
s쌹hk쎨liit쌹nn쌹t samalla kertaa.
Tarkista ajoittain matkan aikana varmis-
taaksesi, ett쌹 kuorma on turvallinen ja 
ett쌹 valot sek쌹 per쌹vaunun jarrut toimi-
vat edelleen.

HUOMAA
Kun ulkol쌹mp쎨tila on alle 0 °C (32 °F) ja 
suurj쌹nniteakun lataus on v쌹hiss쌹, per쌹-
vaunua hinaavan auton teho saattaa 
pienenty쌹. T쌹ll쎨in kiihdytys vaikeutuu tai 
nopeus pienenee yl쌹m쌹iss쌹.
Kun autolla hinataan per쌹vaunua, 
muista ladata suurj쌹nniteakku yli 
50 prosenttiin, jos ulkol쌹mp쎨tila on alle 
0 °C (32 °F).

Vetoet쌹isyys
Pysy v쌹hint쌹쌹n kaksi kertaa kauempana 
edess쌹 olevan ajoneuvon takana kuin 
jos ajaisit autollasi ilman per쌹vaunua. 
T쌹m쌹 auttaa sinua v쌹ltt쌹m쌹쌹n tilanteita, 
jotka vaativat 쌹killist쌹 jarruttamista ja 
k쌹쌹ntymist쌹.

Ohittaminen
Kun hinaat per쌹vaunua, tarvitset pitem-
m쌹n ohitusmatkan. Samoin lis쌹쌹ntyneen 
ajoneuvon pituuden takia sinun on ajet-
tava paljon kauemmas ohitetusta ajo-
neuvosta ennen kuin voit palata omalle 
kaistallesi.

Peruutus
Pid쌹 ohjauspy쎨r쌹n alaosaa yhdell쌹 
k쌹dell쌹. Sitten siirt쌹쌹ksesi per쌹vaunua 
vasemmalle, siirr쌹 k쌹tt쌹si vasemmalle. 
Siirr쌹 per쌹vaunua sitten oikealle siirt쌹-
m쌹ll쌹 k쌹tt쌹si oikealle. Peruuta aina 
hitaasti, ja jos mahdollista, pyyd쌹 joku 
opastamaan sinua.

K쌹쌹ntyminen
Kun k쌹쌹nnyt per쌹vaunun kanssa, 
k쌹쌹nny tavallista laajemmalla s쌹teell쌹. 
T쌹m쌹n tarkoitus on varmistaa, ett쌹 per쌹-
vaunu ei osu pehme쌹lle pientareella, 
kanttikiviin, jalkak쌹yt쌹viin, liikennemerk-
keihin, puihin tai muihin esineisiin. V쌹lt쌹 
nykivi쌹 ja 쌹kkin쌹isi쌹 liikkeit쌹. Anna mer-
kit hyviss쌹 ajon etuk쌹teen.

Suuntavilkut per쌹vaunun hinaa-
misessa
Kun hinaat per쌹vaunua, autossasi on 
oltava erilainen suuntavaloj쌹rjestelm쌹 ja 
lis쌹johdotus. Mittariston vihre쌹t nuolet 
vilkkuvat aina, kun annat merkin kais-
tanvaihdosta tai k쌹쌹ntymisest쌹. Jos ne 
on kytketty oikein, my쎨s per쌹vaunun 
valot vilkkuvat varoittaen muita kuljetta-
jia siit쌹, ett쌹 olet aikeissa k쌹쌹nty쌹, vaih-
taa kaistaa tai pys쌹hty쌹.
Kun hinaat per쌹vaunua, mittariston vih-
re쌹t nuolet vilkkuvat k쌹쌹nnytt쌹ess쌹, 
vaikka per쌹vaunun valot eiv쌹t toimisi. 
N쌹in saatat luulla, ett쌹 takanasi tulevat 
kuljettajat n쌹kev쌹t signaalisi, vaikka he 
eiv쌹t niit쌹 n쌹e. On t쌹rke쌹쌹 tarkastaa 
ajoittain, ett쌹 per쌹vaunun polttimot toi-
mivat. Sinun on my쎨s aina tarkistettava 
valot, kun irrotat johdon ja kytket sen 
takaisin.
쉁l쌹 yhdist쌹 per쌹vaunun valoja suoraan 
autosi valoj쌹rjestelm쌹쌹n. K쌹yt쌹 vain 
hyv쌹ksytty쌹 per쌹vaunun johtosarjaa.
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Hanki ammattikorjaamon apua johtosar-
jan asennusta varten.
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Jos et k쌹yt쌹 hyv쌹ksytty쌹 per쌹vaunun 
johtosarjaa, seurauksena voi olla vauri-
oita auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹lle ja/tai hen-
kil쎨vahinkoja.

Ajaminen m쌹ess쌹
V쌹henn쌹 nopeutta, kun l쌹hdet pitk쌹쌹n 
tai jyrkk쌹쌹n laskuun.
Pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹 vaihda pienemm쌹lle 
ja hidasta nopeuttasi noin 70 km/h:iin 
(45 mph) v쌹hent쌹쌹ksesi moottorin yli-
kuumenemisen vaaraa.

HUOMIO
僅 Moottorin ylikuumenemisen est쌹mi-

seksi:
Jos hinaat per쌹vaunua suurimmalla 
ajoneuvon kokonaispainolla ja suu-
rimmalla per쌹vaunun painolla, auto 
voi ylikuumentua. Jos n쌹in tapahtuu, 
pys쌹yt쌹 ajoneuvo, kunnes se j쌹쌹htyy. 
Voit jatkaa, kun auto on j쌹쌹htynyt riit-
t쌹v쌹sti.
Kun hinaat per쌹vaunua autosi nopeus 
voi olla huomattavasti pienempi kuin 
liikennevirran nopeus, erityisesti nous-
taessa yl쌹m쌹keen. K쌹yt쌹 ulompaa 
kaistaa, hinatessasi per쌹vaunua yl쌹-
m쌹keen. Valitse autosi nopeus per쌹-
vaunua hinaaville autoille m쌹쌹r쌹tyn 
nopeusrajoituksen, m쌹en jyrkkyyden 
ja per쌹vaunusi painon mukaisesti.

僅 Ajonopeus on valittava per쌹vaunun 
painon ja m쌹en kaltevuuden mukaan, 
jotta moottorin ylikuumentumisen 
vaaraa voi v쌹henty쌹.

Pys쌹k쎨inti m쌹kisess쌹 maastossa
Yleisesti, jos sinulla on per쌹vaunu kiinni 
autossasi, 쌹l쌹 pys쌹k쎨i autoasi m쌹keen. 
Sek쌹 autosi ett쌹 per쌹vaunusi voi vahin-
goittua, jos ne vieriv쌹t vahingossa ala-
m쌹ke쌹, ja ihmisille voi aiheutua vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja.
Jos kuitenkin joudut pys쌹k쎨im쌹쌹n per쌹-
vaunusi m쌹elle, toimi n쌹in:
1. Ohjaa auto pys쌹k쎨intipaikkaan. 

K쌹쌹nn쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 kiven suuntaan 
(oikealle, jos suunta alam쌹keen, 
vasemmalle, jos suunta yl쌹m쌹keen). 
Oikeanpuoleisesti ohjattavaa varten 
vasemmalle, mik쌹li ajetaan alas 
m쌹ke쌹, oikealle, mik쌹li ajetaan m쌹ke쌹 
yl쎨s.

2. Kytke seisontajarru ja sammuta auto.
3. Aseta py쎨r쌹kiilat per쌹vaunun py쎨rien 

eteen alam쌹en puolelle.
4. K쌹ynnist쌹 auto, pid쌹 jarruja, vaihda 

vapaalle, vapauta seisontajarru ja 
vapauta jarrut hitaasti, kunnes per쌹-
vaunun kiilat ottavat kuorman vas-
taan.

5. Paina jarruja uudestaan, paina seison-
tajarrua uudestaan.

6. Sammuta auto ja vapauta auton jar-
rut, mutta j쌹t쌹 seisontajarru kytke-
tyksi.

VAROITUS
僅 Pys쌹k쎨inti m쌹keen per쌹vaunu kiinni-

tettyn쌹 voi aiheuttaa vakavan vam-
man tai kuolema, jos per쌹vaunu 
p쌹쌹see irti.

僅 Autosta poistuminen voi olla vaaral-
lista, jos seisontajarrua ei ole kytketty 
kunnolla. Jos auto j쌹tet쌹쌹n k쌹yntiin, 
se voi liikkua 쌹killisesti. Sin쌹 tai muut 
voitte loukkaantua vakavasti tai koh-
talokkaasti.
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Kun olet valmis l쌹htem쌹쌹n liik-
keelle m쌹kipys쌹k쎨innin j쌹lkeen
1. Paina jarruja ja pid쌹 jarrupoljin painet-

tuna, kun:
僅 K쌹ynnist쌹t auton;
僅 Vaihdat vaihteelle; ja
僅 Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalka hitaasti jarrupolkimelta.
3. Aja hitaasti, kunnes per쌹vaunu on 

vapaa kiiloista.
4. Pys쌹yt쌹 ja anna jonkun noutaa ja 

ottaa talteen kiilat.

Huolto per쌹vaunun hinaamisen 
aikana
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, jos 
ved쌹t per쌹vaunua s쌹쌹nn쎨llisesti. T쌹r-
keit쌹 kohtia, joihin on kiinnitett쌹v쌹 eri-
tyist쌹 huomiota, ovat 
alennusvaihteisto쎨ljy, akselien voite-
luaine ja j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n neste. 
Jarrujen kunto on toinen t쌹rke쌹 s쌹쌹nn쎨l-
lisesti tarkastettava asia. Kaikki seikat on 
k쌹sitelty t쌹ss쌹 oppaassa ja sen hakemis-
ton avulla voit l쎨yt쌹쌹 nopeasti. Jos aiot 
hinata per쌹vaunua, on hyv쌹 ajatus 
k쌹yd쌹 n쌹m쌹 osat l쌹pi ennen kuin aloitat 
matkasi.
쉁l쌹 unohda huoltaa my쎨s per쌹vaunuasi 
ja koukkuasi. Varmista, ett쌹 tied쌹t per쌹-
vaunusi huoltoaikataulun ja teet sen 
s쌹쌹nn쎨lliset tarkastukset. Suorita tarkas-
tukset mielell쌹쌹n aina ennen p쌹iv쌹n 
matkan aloittamista. Kaikkein t쌹rkeint쌹 
on, ett쌹 koukun kaikki mutterit ja pultit 
ovat tiukalla.

HUOMIO
僅 Per쌹vaunun hinaamisen aikana suu-

remmasta kuormituksesta johtuen yli-
kuumenemista voi tapahtua kuumina 
p쌹ivin쌹 tai yl쌹m쌹keen ajon aikana.

僅 Kun hinaat per쌹vaunua tarkista alen-
nusvaihteen neste tavallista useam-
min.

Jos p쌹쌹t쌹t hinata per쌹vaunua
T쌹ss쌹 on joitakin t쌹rkeit쌹 huomioitavia 
kohtia, jos p쌹쌹t쌹t hinata per쌹vaunua:
僅 Harkitse keinunnan hallinnan k쌹yt-

t쎨쌹. Voit kysy쌹 koukun toimittajalta 
keinunnan hallinnasta.

僅 쉁l쌹 hinaa autollasi mit쌹쌹n sen ensim-
m쌹isen 2 000 km:n (1 200 mailia) 
aikana, jotta moottorin sis쌹쌹najo 
tapahtuu oikein. T쌹m쌹n varoituksen 
noudattamatta j쌹tt쌹minen voi aiheut-
taa vakavia vaurioita moottorille.

僅 Kun hinaat per쌹vaunua, muista kysy쌹 
valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huol-
tokumppanilta tarkempia tietoja lis쌹-
vaatimuksista, kuten hinaussarja jne.

僅 Aja autoasi aina maltillisella nopeu-
della, alle 100 km/h (60 mph).

僅 Per쌹vaunun muoto ja paino voi vai-
kuttaa s쌹hk쎨auton toimintas쌹teeseen. 
Per쌹vaunusta riippuen toimintas쌹de 
voi pienenty쌹 50 %.

僅 쉁l쌹 ylit쌹 pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹 nopeutta 
70 km/h (45 mph) tai asetettua 
hinausnopeutta, sen mukaan, kumpi 
on pienempi.

僅 Taulukossa on t쌹rkeit쌹 painotietoja:

Euroopassa

Tuote
Paino 
(vakio-
malli)

Paino (laa-
jennettu 
malli)

Suurin 
per쌹vau-
nun paino

Jarrullinen
750 kg

(1 653 pau-
naa)

1 600 kg
(3 527 pau-

naa)

Jarruton
750 kg

(1 653 paunaa)
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Australia ja Uusi-Seelanti

Per쌹vaunu paino
Mik쌹 on suurin turvallinen per쌹vaunun 
paino? Se ei koskaan saa painaa enem-
m쌹n kuin suurin jarruilla varustetun 
per쌹vaunun paino. Mutta sekin voi olla 
liian raskas.
Se riippuu siit쌹, miten aiot k쌹ytt쌹쌹 per쌹-
vaunuasi. Esimerkiksi nopeus, korkeus, 
tien kallistukset, ulkol쌹mp쎨tila ja se, 
kuinka usein ajoneuvoasi k쌹ytet쌹쌹n 
per쌹vaunun hinaamiseen, ovat kaikki 
t쌹rkeit쌹. Ihanteellinen per쌹vaunun paino 
voi my쎨s riippua kaikista erityislaitteista, 
joita sinulla on autossasi.

Per쌹vaunu aisapaino
Per쌹vaunun aisapaino on t쌹rke쌹 mitata, 
koska se vaikuttaa autosi kokonaispai-
noon (GVW). T쌹m쌹 paino sis쌹lt쌹쌹 auton 
omapainon, kaiken kuorman ja auton 
matkustajat. Jos ved쌹t per쌹vaunua, 
sinun on lis쌹tt쌹v쌹 aisapaino autosi koko-

naispainoon, sill쌹 autosi kantaa my쎨s 
t쌹t쌹 painoa.
Per쌹vaunun aisa saa painaa enint쌹쌹n 10 
% per쌹vaunun kokonaispainosta per쌹-
vaunun suurimman sallitun kuorman 
rajoissa.
Kun olet kuormannut per쌹vaunun, pun-
nitse per쌹vaunu ja sen aisa erikseen 
n쌹hd쌹ksesi, ovatko painot hyv쌹ksytt쌹-
vi쌹. Jos ne eiv쌹t ole, voit ehk쌹 korjata 
asian yksinkertaisesti siirt쌹m쌹ll쌹 joitain 
esineit쌹 per쌹vaunussa.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan kuormaa per쌹vaunuun 

enemm쌹n painoa taakse kuin eteen. 
Etuosaan on kuormattava noin 60 % 
ja takaosaan noin 40 % per쌹vaunun 
kokonaiskuormasta.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 per쌹vaunun tai 
per쌹vaunun hinauslaitteiden enim-
m쌹ispainorajoja. Virheellinen kuor-
maus voi aiheuttaa vaurioita autollesi 
ja/tai henkil쎨vahinkoja. Tarkista pai-
not ja kuormaus kaupallisessa 
vaa’assa tai vaa'alla varustetulla ase-
malla.

僅 V쌹쌹rin kuormattu voi aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen.

Suurin sallittu kytkent쌹laitteen staat-
tinen pystysuora kuorma

100 kg
(220 paunaa)

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨r쌹n kes-
kelt쌹 kytkent쌹pisteeseen

1025 mm (40,4 tuu-
maa)

Tuote
Paino 
(vakio-
malli)

Paino (laa-
jennettu 
malli)

Suurin 
per쌹vau-
nun paino

Jarrullinen
750 kg

(1 653 pau-
naa)

1 600 kg
(3 527 pau-

naa)

Jarruton
750 kg

(1 653 paunaa)

Suurin sallittu kytkent쌹laitteen staat-
tinen pystysuora kuorma

100 kg
(220 paunaa)

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨r쌹n kes-
kelt쌹 kytkent쌹pisteeseen

1025 mm (40,4 tuu-
maa)

Tuote
Paino 
(vakio-
malli)

Paino (laa-
jennettu 
malli)



197

6

6

Ajaminen autollasi Ajoneuvon paino

Ajoneuvon paino
T쌹m쌹 osa opastaa sinua auton asianmu-
kaisessa lastauksessa ja pit쌹m쌹쌹n kuor-
matun auton painon sen 
kuormitettavuuden rajoissa. Autosi oikea 
kuormaaminen auttaa sinua k쌹ytt쌹m쌹쌹n 
ajoneuvon suunniteltua tehoa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Ennen kuin kuor-
maat autosi tutustu seuraaviin k쌹sittei-
siin auton teknisist쌹 tiedoista ja 
sertifiointimerkist쌹, joita k쌹ytet쌹쌹n auton 
painoarvojen m쌹쌹ritt쌹miseksi:

Omapaino
T쌹m쌹 on auton paino vakiovarustuk-
sella. Se ei sis쌹ll쌹 matkustajia, kuormaa 
tai lis쌹laitteita.

Ajoneuvon omapaino
T쌹m쌹 on auton paino suurj쌹nniteakkua 
ja vakiovarustuksella. Se ei sis쌹ll쌹 mat-
kustajia, kuormaa tai lis쌹laitteita.

Kuorman paino
T쌹m쌹 sis쌹lt쌹쌹 kaiken omapainoon lis쌹-
tyn painon, kuten kuorman ja lis쌹varus-
teet.

GAW (kokonaisakselipaino)
T쌹m쌹 on kullekin akselille (etu ja taka) 
kohdistuva kokonaispaino – sis쌹lt쌹en 
auton omapainon ja kaiken kuorman.

GAWR (kokonaisakselipainoluo-
kitus)
T쌹m쌹 on suurin sallittu paino, joka voi 
kohdistua yhdelle akselille (etu tai taka). 
N쌹m쌹 numerot on merkitty varmenne-
merkint쌹쌹n.
Kunkin akselin kokonaiskuorma ei kos-
kaan saa ylitt쌹쌹 GAWR-arvoa.

GVW (ajoneuvon kokonaispaino)
T쌹m쌹 on auton oma paino plus todelli-
nen kuorman paino plus matkustajat.

GVWR (ajoneuvon luokiteltu 
nimelliskokonaispaino)
T쌹m쌹 on t쌹ysin lastatun ajoneuvon suu-
rin sallittu paino (mukaan lukien kaikki 
lis쌹varusteet, laitteet, matkustajat ja 
kuorma). GVWR on merkitty kuljettajan 
oven pylv쌹쌹ss쌹 olevaan varmennemer-
kint쌹쌹n.

Ylikuorma

VAROITUS
Ajoneuvon paino
Autosi kokonaisakselipaino (GAWR) ja 
ajoneuvon kokonaispaino (GVWR) on 
merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) 
oven pilariin kiinnitettyyn merkint쌹쌹n. 
N쌹iden arvojen ylitt쌹minen voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai auton vaurioitumi-
sen. Voit laskea kuormasi painon punnit-
semalla esineet (ja ihmiset) ennen kuin 
laitat ne autoon. Varo, ettet ylikuormita 
autoasi.

Ajoneuvosi kuormaus - Australiaa 
varten (jos kuuluu varustukseen)

Sertifiointikilpi

Renkaan merkint쌹
OCV081003L
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Ajaminen autollasi

1986

Ajoneuvon paino

Sertifikaatti / rengasmerkint쌹 l쎨ytyy 
oikeanpuoleisen (tai vasemmanpuolei-
sen) "B" -pylv쌹쌹n etureunasta. Merkint쌹 
n쌹ytt쌹쌹 alkuper쌹isten renkaiden koon ja 
paineen, joka tarvitaan ajoneuvosi koko-
naispainon toteuttamiseksi.
T쌹t쌹 kutsutaan ajoneuvon kokonaispai-
noluokaksi (GVWR). GVWR sis쌹lt쌹쌹 ajo-
neuvon, kaikkien matkustajien ja 
kuorman painon. Sertifikaatti / rengas-
merkint쌹 kertoo my쎨s etu- ja taka-akse-
lien enimm쌹ispainot, joita kutsutaan 
nimell쌹 bruttoakselipainoluokka 
(GAWR).
쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ajoneuvosi GVWR-
arvoa tai etu- tai taka-akselin kokonai-
sakselipainoluokkaa (GAWR). Ja jos 
sinulla on raskas kuorma, tulisi sinun 
levitt쌹쌹 sit쌹.
Takuu ei kata osia tai komponentteja, 
jotka p쌹쌹tyv쌹t vikatilaan ylikuormituk-
sen vuoksi.
쉁l쌹 lataa ajoneuvoasi raskaammaksi 
kuin GVWR tai enimm쌹ism쌹쌹r쌹iset etu- 
ja taka-GAWR:t. Jos teet niin, ajoneu-
vossa voi tapahtua muutoksia tai se voi 
muuttaa tapaa, jolla ajoneuvosi k쌹sittely 
toteutuu. N쌹m쌹 saattavat aiheuttaa hal-
linnan menett쌹misen. Ylikuormitus voi 
lis쌹ksi lyhent쌹쌹 ajoneuvosi ik쌹쌹.
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Tievaroitus

Toiminta h쌹t쌹tilanteessa
Tievaroitus
Varoitusvilkku

Olotila(t)
僅 H쌹t쌹tilanteen ilmetess쌹 ajon aikana
僅 Pys쌹k쎨inti ajoradan reunalla

K쌹ytt쎨
僅 Paina varoitusvilkkukytkint쌹.

Ajon aikaisessa h쌹t쌹tilan-
teessa
Jos auto sammuu ajon aikana

K쌹ytt쎨
僅 V쌹henn쌹 nopeutta ja pid쌹 auto suo-

rassa.
僅 Pys쌹yt쌹 auto turvalliseen paikkaan.
僅 Kytke varoitusvilkku p쌹쌹lle.
僅 K쌹ynnist쌹 auto uudelleen.
Jos ajoneuvo ei k쌹ynnisty viel쌹k쌹쌹n, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon tai etsi 
muuta ammattiapua. Kia suosittelee, 
ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

Jos auto sammuu risteyksess쌹 tai 
ylik쌹yt쌹v쌹ll쌹

K쌹ytt쎨
僅 Valitse N-asento.
僅 Varastoi ajoneuvo turvalliseen paik-

kaan.

Rengas tyhjenee ajon aikana

K쌹ytt쎨
僅 V쌹henn쌹 nopeutta hitaasti, ja aja suo-

raan.
僅 Pys쌹yt쌹 ajoneuvo turvalliseen tasai-

seen paikkaan poissa liikenteest쌹.
僅 Kytke varoitusvilkku p쌹쌹lle.
僅 Aseta seisontajarru.
僅 Valitse P-asento.
僅 J쌹rjest쌹 kaikkien matkustajien poistu-

minen autosta ja siirtyminen pois lii-
kenteest쌹.

Katso kohta "Jos sinulla on tyhj쌹 rengas 
(mukana renkaan paikkaussarja)" sivulla 
7-9.

OCV061005L
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Jos auto ei k쌹ynnisty

Jos auto ei k쌹ynnisty
Katso, ett쌹 EV-akun varaus ei ole liian 
matala latausmittarista.
僅 Varmista, ett쌹 vaihteen asento P 

(pys쌹k쎨inti) on valittuna. Auto k쌹yn-
nistyy vain, kun vaihteen P (pys쌹-
k쎨inti) -asento on valittuna.

僅 Tarkista 12 V -akun liit쌹nn쌹t, jotta ne 
ovat puhtaat ja tiukalla.

僅 Sytyt쌹 sis쌹valo. Jos valo himmenee tai 
sammuu kun k쌹yt쌹t k쌹ynnistint쌹, 12 
V:n akku on tyhjentynyt.

쉁l쌹 ty쎨nn쌹 tai hinaa autoasi sen k쌹ynnis-
t쌹miseksi. Se voi vahingoittaa autoasi.

H쌹t쌹k쌹ynnistys
Apuk쌹ynnistys (12 V akku)

Olotila(t)
僅 Kun ajoneuvo ei k쌹ynnisty akun hei-

kon virran vuoksi

K쌹ytt쎨
僅 Liit쌹 k쌹ynnistyskaapelit kuvan mukai-

sesti.
- Tyhjenneen akun (1) ja lis쌹akun (2) 

positiivinen (+) napa.
- Tyhjenneen akun (3) negatiivinen (-

) napa ja maadoituspiste (4).
僅 K쌹ynnist쌹 ajoneuvo tehoakulla usei-

den minuuttien ajan.
僅 Yrit쌹 uudelleen k쌹ynnist쌹쌹 autoa, 

jonka akku on tyhj쌹.
僅 Jos ajoneuvo k쌹ynnistyy, irrota k쌹yn-

nistyskaapelit seuraavasti:
- Lis쌹akun (3) negatiivinen napa (-).
- Lis쌹akun positiivinen (+) napa (2)
- Litte쌹 akku (1).

Jos ajoneuvo ei k쌹ynnisty viel쌹k쌹쌹n, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon tai etsi 
muuta ammattiapua. Kia suosittelee, 
ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

VAROITUS
僅 Pid쌹 kaikenlaiset liekit ja kipin쌹t loi-

tolla akusta. Akku tuottaa vetykaasua, 
joka voi r쌹j쌹ht쌹쌹, jos se altistuu liekille 
tai kipin쎨ille. N쌹iden ohjeiden noudat-
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H쌹t쌹k쌹ynnistys

tamatta j쌹tt쌹minen, voi aiheuttaa 
vakavia henkil쎨vahinkoja ja ajoneu-
von vaurioita! Jos et ole varma, kuinka 
noudattaa t쌹t쌹 menettely쌹, kysy apua 
p쌹tev쌹lt쌹 henkil쎨lt쌹. Auton akut sis쌹l-
t쌹v쌹t rikkihappoa. Se on myrkyllist쌹 ja 
eritt쌹in sy쎨vytt쌹v쌹쌹. Apuk쌹ynnistyst쌹 
suoritettaessa, k쌹yt쌹 suojalaseja ja ole 
varovainen, ettei happoa joudu p쌹쌹l-
lesi, vaatteillesi tai ajoneuvon p쌹쌹lle.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 apuk쌹ynnist쌹쌹 ajoneuvoa, jos 
tyhjentynyt akku on j쌹쌹tynyt tai jos 
elektrolyyttitaso on alhainen; akku voi 
puhjeta tai r쌹j쌹ht쌹쌹.

僅 쉁l쌹 anna apuk쌹ynnistyskaapelien (+) 
ja (-) -napojen koskettaa toisiaan. Se 
voi aiheuttaa kipin쎨inti쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 tarkistaa akun elekt-
rolyyttitasoa, koska se voi aiheuttaa 
akun puhkeamisen tai r쌹j쌹ht쌹misen, 
ja aiheuttaa vakavia vammoja.

僅 Akku voi revet쌹 tai r쌹j쌹ht쌹쌹, kun apu-
k쌹ynnist쌹t v쌹hiss쌹 olevalla tai j쌹쌹ty-
neell쌹 akulla.

僅 S쌹hk쎨inen sytytysj쌹rjestelm쌹 k쌹ytt쌹쌹 
suurj쌹nnitett쌹. 쉁L쉁 KOSKAAN kosketa 
n쌹it쌹 komponentteja, kun VALMIS-
merkkivalo palaa tai kun EV-painike 
on ON-asennossa.

HUOMIO
K쌹yt쌹 vain 12-voltin apuk쌹ynnistint쌹. 
Voit vaurioittaa s쌹hk쎨osia korjauskelvot-
tomiksi, jos k쌹yt쌹t 24 voltin virtal쌹hdett쌹 
(joko kaksi 12 voltin akkua sarjaan kyt-
kettyn쌹, tai 24 voltin moottorigeneraat-
toria).

HUOMAA
쉁l쌹 yhdist쌹 apuk쌹ynnistysjohtoa lis쌹-
akun negatiivisesta navasta tyhj쌹n akun 
negatiiviseen napaan. T쌹m쌹 voi johtaa 
tyhj쌹n akun ylikuumenemiseen ja hal-
keamiseen ja akkuhappoa voi vapautua. 
Varmista, ett쌹 yhdist쌹t apuk쌹ynnistys-
johdon toisen p쌹쌹n lis쌹akun miinusna-
paan ja toisen p쌹쌹n metalliseen 
kohteeseen, loitolle akusta.

K쌹ynnistys ty쎨nt쌹m쌹ll쌹
K쌹ynnistys ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 on kielletty 
autoille, joissa alennusvaihde.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan hinaa autoa k쌹ynnist쌹쌹k-
sesi sen. Moottorin k쌹ynnistyess쌹 auto 
voi hyp쌹ht쌹쌹 쌹kki쌹 eteenp쌹in ja t쎨rm쌹t쌹 
hinaavaan auton.
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

Rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹 (TPMS)
Rengaspaineen tarkistus

1 Matalan rengaspaineen ilmaisin / ren-
gaspaineen seurantaj쌹rjestelm쌹n 
(TPMS) toimintah쌹iri쎨n osoitin

2 Matalan rengaspaineen aseman 
varoitus쌹쌹ni

K쌹ytt쎨
僅 Paina ohjauspy쎨r쌹n klusterivalikko-

painiketta ( ).
僅 Valitse LCD-n쌹ytt쎨tiloista 'Informa-

tion mode’ (Tietotila).

TIETOJA
Tietoja
僅 Voit vaihtaa rengaspaineen yksikk쎨쌹 

mittariston k쌹ytt쌹j쌹n asetukset -
tilassa.
- psi, kpa, bar (ks. "LCD-n쌹yt쎨n tilat" 

sivulla 5-46.)
僅 Jokainen rengas tulee tarkistaa kuu-

kausittain kylm쌹n쌹 ja t쌹ytett쌹v쌹 auton 
valmistajan auton tietokyltiss쌹 tai ren-
gaspainetarrassa m쌹쌹ritettyyn ilman-
paineeseen.
(Jos autosi renkaat ovat eri kokoa kuin 
mik쌹 on merkitty auton tietokylttiin tai 

rengaspainetarraan, sinun on m쌹쌹ri-
tett쌹v쌹 oikea rengaspaine kyseisille 
renkaille.)
Lis쌹varotoimenpiteen쌹 autosi on 
varustettu rengaspaineiden valvonta-
j쌹rjestelm쌹ll쌹 (TPMS), jonka varoitus-
valo syttyy, kun yhden tai useamman 
renkaan ilmanpaine on laskenut huo-
mattavasti alle normaalin. Vastaa-
vasti matalan rengaspaineen 
varoituksen syttyess쌹 auto pit쌹쌹 
pys쌹ytt쌹쌹 ja renkaat tarkistaa mah-
dollisimman pian ja tarvittaessa t쌹yt-
t쌹쌹 ne oikeaan ilmanpaineeseen. 
Ajaminen huomattavasti vajaat쌹yte-
tyill쌹 renkailla voi aiheuttaa renkaan 
ylikuumenemisen ja rikkoutumisen. 
Liian matala rengaspaine lis쌹쌹 my쎨s 
s쌹hk쎨energian kulutusta ja renkaan 
kulumista. Se saattaa heikent쌹쌹 auton 
ajo-ominaisuuksia ja pident쌹쌹 jarru-
tusmatkaa.
Huomioi, ett쌹 TPMS ei tee asianmu-
kaista renkaan huoltoa tarpeetto-
maksi ja kuljettajan vastuulla on 
varmistaa oikean rengaspaineen s쌹i-
lyminen, vaikka paine ei olisi laskenut 
niin paljon, ett쌹 TPMS varoittaisi siit쌹.
Autossasi on my쎨s varoitusvalo 
TPMS:n toimintah쌹iri쎨lle, joka ilmai-
see, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 ei toimi oikein. 
TPMS:n toimintah쌹iri쎨n merkkivalo 
yhdistyy matalan rengaspaineen 
varoitukseen. Kun j쌹rjestelm쌹 havait-
see toimintah쌹iri쎨n, ilmoitus vilkkuu 
noin 1 minuutin ajan ja palaa sen j쌹l-
keen jatkuvasti. T쌹m쌹 toistuu seuraa-
villa k쌹ynnistyskerroilla niin kauan 
kuin toimintah쌹iri쎨 on aktiivinen. Kun 
TPMS-toimintah쌹iri쎨n varoitusvalo j쌹쌹 
p쌹쌹lle vilkuttuaan noin 1 minuutin, j쌹r-
jestelm쌹 ei ehk쌹 kykene tunnistamaan 
tai ilmaisemaan matalaa rengaspai-
netta suunnitellulla tavalla.
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Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

TPMS:n toimintah쌹iri쎨 voi johtua 
useista eri syist쌹, mukaan lukien v쌹쌹-
rien renkaiden asennus tai vaihtami-
nen sellaisiin renkaisiin, jotka est쌹v쌹t 
TPMS:n oikean toiminnan. Tarkasta 
TPMS-toimintah쌹iri쎨n ilmoitus aina 
vaihdettuasi yhden tai useamman 
renkaan. Siten varmistat, ett쌹 autoon 
asennettu rengas mahdollistaa 
TPMS:n oikean toiminnan.

VAROITUS
Merkitt쌹v쌹sti liian matalat rengaspaineet 
tekev쌹t autosta ep쌹vakaan ja voivat 
aiheuttaa auton hallinnan menetyksen ja 
kasvattaa jarrutusmatkaa.
Jatkuva ajaminen liian v쌹h쌹n painetta 
sis쌹lt쌹vill쌹 renkailla aiheuttaa renkaiden 
ylikuumenemisen ja rikkoutumisen.

HUOMIO
僅 Talvella tai kylm쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹 matalan 

rengaspaineen varoitus voi palaa, jos 
rengaspaine s쌹쌹dettiin l쌹mpim쌹n 
s쌹쌹n suositeltuun rengaspaineeseen. 
T쌹m쌹 ei tarkoita TPMS:n toimintah쌹i-
ri쎨t쌹, koska matalampi l쌹mp쎨tila tar-
koittaa rengaspaineen laskua.

僅 Kun ajat autollasi l쌹mpim쌹lt쌹 alueelta 
kylm쌹lle alueelle tai kylm쌹lt쌹 alueelta 
l쌹mpim쌹lle alueelle, tai ulkol쌹mp쎨tila 
on korkeampi tai matalampi, sinun on 
tarkastettava rengaspaineet ja s쌹쌹-
dett쌹v쌹 ne suositeltuihin t쌹ytt쎨painei-
siin.

僅 Kun lis쌹쌹t ilmaa renkaisiin, matalan 
rengaspaineen varoituksen sammutu-
sehdot eiv쌹t ehk쌹 t쌹yty. T쌹m쌹 johtuu 
siit쌹, ett쌹 renkaant쌹yt쎨ss쌹 on tietty 
virhemarginaali. Matalan rengaspai-
neen varoitus sammuu, jos rengas-

paine ylitt쌹쌹 rengaspaineen 
suosituksen.

HUOMAA
Jos jokin seuraavista tapahtuu, anna 
ammattikorjaamon tarkastaa j쌹rjes-
telm쌹. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.
1. Matalan rengaspaineen varoituksen/

TPMS:n toimintah쌹iri쎨n merkkivalo ei 
syty 3 sekunnin ajaksi, kun auto on 
ON-asennossa tai jos auto on k쌹yn-
niss쌹.

2. TPMS-toimintah쌹iri쎨n ilmaisin j쌹쌹 
palamaan vilkuttuaan noin 1 minuutin.

3. Matalan rengaspaineen sijainnin 
ilmoitus j쌹쌹 palamaan.

Kun ilmoitusvalo syttyy

A: Liian pieni rengaspaine

Olotila(t)
僅 Yksi tai useampi renkaista on huo-

mattavasti liian alhainen.

K쌹ytt쎨
僅 Vastaava kohdevalo ilmoittaa, mik쌹 

rengas on huomattavasti vajaa.
僅 V쌹henn쌹 v쌹litt쎨m쌹sti nopeuttasi, v쌹lt쌹 

tiukkoja k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja valmistaudu 
pitemp쌹쌹n pys쌹htymismatkaan.

僅 Pys쌹hdy ja tarkista renkaasi mahdolli-
simman pian.
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

僅 T쌹yt쌹 renkaat m쌹쌹ritettyyn painee-
seen.

僅 Vaihda vajaat쌹ytetty rengas vararen-
kaaseen, jos se on mahdollista.

Rengaspaineiden valvontaj쌹rjes-
telm쌹n (TPMS) toimintah쌹iri쎨n 
merkkivalo 

Olosuhteet
僅 Vilkkuu noin 1 minuutin ajan

- Kun rengaspaineen valvontaj쌹rjes-
telm쌹ss쌹 on ongelma.

Ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon tai etsi 
muuta ammattiapua. Kia suosittelee, 
ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

HUOMIO
僅 TPMS:n toimintah쌹iri쎨n ilmaisin voi 

vilkkua noin 1 minuutin ja j쌹쌹d쌹 sitten 
palamaan jatkuvasti, jos auto on 
l쌹hell쌹 s쌹hk쎨nsy쎨tt쎨kaapeleita tai 
radiol쌹hettimi쌹, kuten poliisiasemat, 
viranomais- ja julkiset toimistot, l쌹he-
tysasemat, sotilaslaitteistot, lentoken-
t쌹t, l쌹hetysmastot jne. T쌹m쌹 voi 
h쌹irit쌹 rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹n (TPMS) normaalia toimin-
taa.

僅 TPMS-h쌹iri쎨n merkkivalo voi vilkkua 
noin 1 minuutin ja palaa sitten jatku-
vasti, jos k쌹ytet쌹쌹n lumiketjuja tai jos 
ajoneuvossa k쌹ytet쌹쌹n joitain tiettyj쌹 
elektronisia laitteita, kuten kannetta-
vaa tietokonetta, matkapuhelimen 
laturia, kaukos쌹쌹timi쌹 tai navigointia 
jne.
T쌹m쌹 voi h쌹irit쌹 rengaspaineiden val-
vontaj쌹rjestelm쌹n (TPMS) normaalia 
toimintaa.

HUOMAA
Jos TPMS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨, matalan 
rengaspaineen sijainnin varoitusta ei 
n쌹ytet쌹, vaikka autossa on alit쌹ytetty 
rengas.

Rengaspaineen valvontaj쌹rjestel-
m쌹ll쌹 (TPMS) varustetun renkaan 
vaihtaminen
Ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon tai etsi 
muuta ammattiapua. Kia suosittelee, 
ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

TIETOJA
Et ehk쌹 pysty tunnistamaan liian mata-
laa rengaspainetta vain katsomalla. 
K쌹yt쌹 aina korkealaatuista rengaspaine-
mittaria renkaan t쌹ytt쎨paineen mittauk-
seen. Huomioi, ett쌹 kuumalla (ajamisen 
j쌹lkeen) renkaalla on korkeampi paine 
kuin kylm쌹ll쌹 renkaalla (paikallaan 
v쌹hint쌹쌹n 3 tunnin ajan tai ajettu alle 1 
maili (1,6 km) kyseisen 3 tunnin jakson 
aikana).
Anna renkaan j쌹쌹hty쌹 ennen kuin mit-
taat t쌹ytt쎨paineen. Varmista aina, ett쌹 
rengas on kylm쌹 ennen kuin t쌹yt쌹t sen 
suositeltuun paineeseen.
Kylm쌹 rengas tarkoittaa, ett쌹 auto on 
ollut paikallaan 3 tuntia ja sill쌹 on ajettu 
alle 1,6 km (1 maili) kyseisen kolmen tun-
nin aikana.

VAROITUS
僅 TPMS ei voi h쌹lytt쌹쌹 sinua ulkoisten 

tekij쎨iden aiheuttamista vakavista ja 
쌹killisist쌹 rengasvaurioista, kuten nau-
loista tai tien roskista syntyvist쌹 vauri-
oista.
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Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

僅 Jos tunnet auton ep쌹vakautta, ota jal-
kasi heti pois kaasulta, jarruta kevyesti 
ja vaiheittain, ja hidasta turvalliseen 
kohtaan tien sivuun.

僅 Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestel-
m쌹n (TPMS) peukalointi, muuttami-
nen tai k쌹yt쎨st쌹 poistaminen voi 
vaikutta j쌹rjestelm쌹n kykyyn varoittaa 
kuljettajaa matalan rengaspaineen 
tilanteesta ja/tai TPMS:n toimintah쌹iri-
쎨ist쌹. Rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹n (TPMS) osien peukalointi, 
muuttaminen tai k쌹yt쎨st쌹 poisto voi 
mit쌹t쎨id쌹 kyseist쌹 auton osaa koske-
van takuun.

VAROITUS
Euroopassa
僅 쉁l쌹 muuta autoa, se voi haitata 

TPMS:n toimintaa.
僅 Markkinoilla olevissa renkaissa ei ole 

TPMS-anturia. K쌹yt쌹 oman turvalli-
suutesi vuoksi ammattikorjaamon 
varaosia. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Jos k쌹yt쌹t markkinoilla olevia ren-
kaita, k쌹yt쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n hyv쌹ksymi쌹 TPMS-antureita.
Jos autoasi ei ole varustettu TPMS-
antureilla tai TPMS ei toimi oikein, 
autosi saattaa tulla hyl쌹tyksi maassasi 
suoritettavassa vuosikatsastuksessa.

僅 Kaikissa EUROOPAN markkinoilla 
seuraavien ajankohtien j쌹lkeen myy-
t쌹viss쌹 autoissa on oltava TPMS.
- Uusi automalli: 1.11.2012 ~
- Myynniss쌹 oleva automalli: 

1.11.2014~ (Perustuu auton rekiste-
r쎨intiin)

HUOMIO
Suosittelemme, ett쌹 k쌹yt쌹t Kian hyv쌹k-
sym쌹쌹 tiivistysainetta, jos autosi on 
varustettu rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹ll쌹. Nestem쌹inen tiivistysaine voi 
vahingoittaa rengaspaineantureita.
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

Jos sinulla on tyhj쌹 rengas 
(mukana renkaan paikkaus-
sarja)

1 Kompressori
2 Tiivistysainepullo
Renkaan paikkaussarjaa ei ole suunni-
teltu tai tarkoitettu pysyv쌹ksi renkaan 
korjausmenetelm쌹ksi, ja sit쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 
vain yhdelle renkaalle.
Kompressorin ja tiivistysaineen j쌹rjes-
telm쌹 tiivist쌹쌹 useimmat sellaiset ren-
kaan puhkeamat, jotka on aiheuttanut 
naula tai vastaava esine, ja ne t쌹ytt쌹v쌹t 
renkaan uudelleen. Suurempia l쌹vistyk-
si쌹 tai sivusein쌹n vaurioita ei kuitenkaan 
voida sulkea kokonaan.
Kun olet varmistanut ett쌹 rengas on 
t쌹yttynyt oikein, voit ajaa renkaalla varo-
vaisuutta noudattaen (enint쌹쌹n 200 km 
(120 mailin) matkan) 80 km/h (50 mph) 
enimm쌹isnopeudella, jotta p쌹쌹set huol-
toasemalle tai rengasliikkeeseen vaihta-
maan renkaan.
V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 ohjausliikkeit쌹 tai muita 
liikkeit쌹, jos auto on kuormattu raskaasti 
tai vedet쌹쌹n per쌹vaunua.
Katso kohta "Renkaan paikkaussarjan 
turvallinen k쌹ytt쎨" sivulla 7-12.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa kor-

jataksesi puhkeamia renkaan sivusei-
n쌹miss쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
onnettomuuden renkaan pett쌹misen 
takia.

僅 Korjauta rengas mahdollisimman 
pian. Rengas voi menett쌹쌹 paineensa 
milloin tahansa sen j쌹lkeen, kun se on 
t쌹ytetty renkaan paikkaussarjalla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa 
(TMK), jos rengas on vaurioitunut 
pahasti sill쌹 tyhj쌹n쌹 ajamisen tai riitt쌹-
m쌹tt쎨m쌹n ilmanpaineen takia. Vain 
renkaan kulutuspinnassa olevat vau-
riot voidaan tiivist쌹쌹 TMK-renkaan 
paikkaussarjan avulla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan tiivistysainetta sen 
vanhentumisp쌹iv쌹n j쌹lkeen (ts. tiivis-
teainepakkaukseen merkityn p쌹iv쌹n 
j쌹lkeen). T쌹m쌹 voi lis쌹t쌹 rengasvau-
rion riski쌹.

僅 Pid쌹 tiivistysainetta lasten ulottumat-
tomissa, v쌹lt쌹 tiivistysaineen joutu-
mista silmiin 쌹l쌹k쌹 niele 
tiivistysainetta.

HUOMIO
Jos ainakin kaksi rengasta on tyhjenty-
nyt, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa, 
koska sen sis쌹lt쌹m쌹 tiivistysaine riitt쌹쌹 
vain yhteen renkaaseen.

HUOMAA

20 tuuman renkaita k쌹ytett쌹ess쌹 ota 
irrotusty쎨kalu renkaan paikkaussar-
jasta. Aseta ty쎨kalu reik쌹쌹n ja irrota 
p쎨lykapseli.

OCV061009L

OCV041414L
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Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

Renkaan paikkaussarjan osat

* Liittimet, kaapeli ja liit쌹nt쌹letku ovat kompressorin kotelossa.
* Noudata tarkasti m쌹쌹ritetty쌹 j쌹rjestyst쌹, muussa tapauksessa tiivistysaine voi paeta 

korkean paineen alaisena.
1 Nopeusrajoituksen merkint쌹
2 Tiivistysainepullo
3 Tiivistepullon t쌹ytt쎨letku
4 Pistorasian liitin
5 Tiivistysainepullon pidike
6 Kompressori
7 ON/OFF (p쌹쌹lle/pois) -kytkin
8 Rengaspaineen mittari
9 Renkaan t쌹ytt쎨venttiili

OCV061008_2



11

7

7

Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

Renkaan paikkaussarjan k쌹ytt쌹-
minen

K쌹ytt쎨
僅 Ravista tiivistysainepulloa.

僅 Poista tiivistepullon korkki sek쌹 tiivis-
teainepullon pidikkeen korkki ja kierr쌹 
pullo tiivisteainepullon pidikkeeseen.

僅 Varmista, ett쌹 t쌹ytt쎨letkun kompres-
soriventtiili on lukittu.

僅 Kierr쌹 venttiilin korkki irti ja kierr쌹 
t쌹ytt쎨letku renkaan venttiiliin.

僅 Varmista, ett쌹 kompressori on kyt-
ketty pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Liit쌹 virtal쌹hd쎨n liitin.

僅 K쌹ynnist쌹 auto.
僅 Kytke kompressori p쌹쌹lle ja anna sen 

k쌹yd쌹 n. 5–7 minuuttia, jotta tiivistys-
aine voi t쌹ytty쌹 oikeaan paineeseen.

僅 Kytke kompressori pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Irrota t쌹ytt쎨letku renkaan venttiilist쌹.

Tiivistysaineen levitt쌹minen

K쌹ytt쎨
僅 Aja v쌹litt쎨m쌹sti noin 7–10 km (4–6 

mailia) tain n. 10 minuuttia, jotta tiivis-
tysaine jakautuu renkaassa tasaisesti.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 autoasi k쌹yntiin pitemm쌹ksi 

aikaa huonosti tuuletetulle alueelle. 
Voi aiheutua hiilimonoksidimyrkytys 
ja tukehtuminen.

僅 Jos rengaspaine on alle 26psi 
(180kPa), 쌹l쌹 aja ajoneuvolla. Rengas 
voi aiheuttaa onnettomuuden.

HUOMIO
僅 Asenna tiivistysaineen t쌹ytt쎨letku tiu-

kasti venttiiliin. Jos niin ei tehd쌹, tiivis-
tysaine voi virrata taaksep쌹in ja 
mahdollisesti tukkia t쌹ytt쎨letkun.

OCV061010L

OCV061011L

OCV061014L

OCV061015L
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Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

僅 쉁l쌹 ylit쌹 80 km/h (50 mph) nopeutta. 
Jos mahdollista, 쌹l쌹 hidasta nopeutta 
alle 20 km/h:n (12 mph). Jos ajon 
aikana havaitset ep쌹tavallista t쌹rin쌹쌹, 
ajon h쌹iri쎨it쌹 tai melua, v쌹henn쌹 
nopeuttasi ja aja varovaisesti, kunnes 
voit turvallisesti siirty쌹 tien sivuun. 
Pyyd쌹 apuun tiepalvelu tai hinau-
sauto. Renkaan paikkaussarjan k쌹yt-
t쌹minen voi liata renkaan 
tiivisteaineella. Irrota tiivisteaineen 
likaama rengas ja tarkistuta auto 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

Renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus

K쌹ytt쎨
僅 Ajettuasi noin 7–10 km (4–6 mailia) tai 

noin 10 minuuttia, pys쌹yt쌹 ajoneuvo 
turvalliselle tasaiselle paikalle.

僅 Yhdist쌹 t쌹ytt쎨letku suoraan renkaan 
venttiiliin.

僅 Liit쌹 virtal쌹hd쎨n liitin.
僅 S쌹쌹d쌹 renkaiden t쌹ytt쎨paine m쌹쌹ri-

tettyyn arvoon.
- Kytke kompressori p쌹쌹lle lis쌹t쌹k-

sesi t쌹ytt쎨m쌹쌹r쌹쌹. Sammuta komp-
ressori hetkeksi, jotta voit tarkistaa 
nykyisen t쌹ytt쎨paineen.

- K쌹쌹nn쌹 kompressoriventtiili쌹 t쌹yt-
t쎨vaiheen v쌹hent쌹miseksi.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 anna kompressorin k쌹yd쌹 pitem-

p쌹쌹n kuin 10 minuuttia, muussa 
tapauksessa se ylikuumenee ja voi 
vaurioitua.

僅 Renkaat on t쌹ytett쌹v쌹 oikeaan pai-
neeseen (katso kohta "Renkaat ja van-
teet" sivulla 9-5). Jos se ei ole, 쌹l쌹 jatka 
ajamista. Pyyd쌹 apuun tiepalvelu tai 
hinausauto.

HUOMIO
僅 Jos t쌹ytt쎨paine ei pysy, aja autolla toi-

sen kerran, ks. kohta "Tiivistysaineen 
levitt쌹minen" sivulla 7-11. Toista sitten 
vaiheet 1–4.

僅 Renkaan paikkaussarja ei ehk쌹 toimi 
hyvin rengasvaurioille, jotka ovat suu-
rempia kuin noin 4 mm (0,16 tuumaa).

僅 Suosittelemme, ett쌹 otat yhteytt쌹 
l쌹himp쌹쌹n ammattikorjaamoon, jos 
rengasta ei saada liikennekuntoon 
renkaan paikkaussarjan avulla.

HUOMAA
Kun asennat korjatun tai vaihdetun ren-
kaan ja vanteen takaisin autoon, kirist쌹 
py쎨r쌹n kiinnitysmutterit kiristysmoment-
tiin 11–13 kgf·m (79–94 lbf·ft).

Renkaan paikkaussarjan turvalli-
nen k쌹ytt쎨
僅 Pys쌹yt쌹 ajoneuvo turvalliseen tasai-

seen paikkaan poissa liikenteest쌹.
僅 Aseta seisontajarru.
僅 K쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa vain 

henkil쎨ajoneuvon renkaiden tiivist쌹-
miseen/t쌹ytt쌹miseen.

僅 쉁l쌹 poista vieraita esineit쌹 renkaasta.

OCV061015L
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

僅 Lue tiivistepulloon painetut varautu-
misohjeet ennen renkaiden liikku-
vuussarjan k쌹ytt쎨쌹.

僅 J쌹t쌹 ajoneuvo k쌹yntiin. Renkaan paik-
kaussarjan k쌹ytt쎨 voi tyhjent쌹쌹 akun.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 renkaan paikkaus-
sarjaa ilman valvontaa, kun se on k쌹y-
t쎨ss쌹.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 kompressoria k쌹yntiin pitem-
m쌹ksi aikaa kuin n. 10 minuutiksi, tai 
se voi ylikuumentua.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaanpaikkaussarjaa, jos 
ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on alle -30 °C (-
22 °F).

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa, 
kun rengas ja vanne ovat vaurioitu-
neet.

Tekniset tiedot
僅 J쌹rjestelm쌹 j쌹nnite: DC 12 V
僅 K쌹ytt쎨j쌹nnite: DC 12 V
僅 Ampeeriluokitus: maksimi 15 A
僅 Sopiva l쌹mp쎨tila: -30 – 70 °C (-22 – 

158 °F)
僅 Maksimik쌹ytt쎨paine: 7 bar (101 psi)
僅 Koko

- Kompressori: 150 x 130 x 60 mm 
(5,9 x 5,1 x 2,4 tuumaa)

- Tiivistysainepullo: 115,3 x 87,3 ø 
mm (4,5 x 3,4 ø tuumaa)

- Kompressorin paino: 620 g (1,36 
lbs.)

- Tiivistysaineen tilavuus: 400 ml 
(24,4 cu. in)

* Tiivistysainetta ja varaosia saa valtuu-
tetulta auto- tai rengaskauppiaalta. 
Tyhj쌹t tiivisteainepullot on h쌹vitett쌹v쌹 
kodin j쌹tteiden mukana. Tiivisteai-
neen nestej쌹쌹m쌹 tulee antaa auton tai 
renkaiden myyj쌹n h쌹vitett쌹v쌹ksi pai-

kallisten j쌹tteiden k쌹sittelym쌹쌹r쌹ysten 
mukaisesti.
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Hinaus

Hinaus
Hinauspalvelu

K쌹ytt쎨
僅 Hinaa ajoneuvoasi alustalaitteistolla, 

joissa kaikki py쎨r쌹t ovat irti maasta.

TIETOJA
Jos h쌹t쌹hinaus on tarpeen, suositte-
lemme, ett쌹 sen tekee valtuutettu Kia-
j쌹lleenmyyj쌹 tai kaupallinen hinauspal-
velu.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 hinaa autoa eteenp쌹in takapy쎨r쌹t 

maassa, koska se voi vaurioittaa 
autoa.

僅 쉁l쌹 hinaa silmukkatyyppisill쌹 varus-
tella. K쌹yt쌹 py쎨rien nostoa tai lava-
alustaa.

僅 4WD-autoa ei saa koskaan hinata 
py쎨r쌹t maassa. Siit쌹 voi seurata vaka-
via vahinkoja ajoneuvolle tai 4WD-j쌹r-
jestelm쌹lle.

Hinaus h쌹t쌹tilanteessa
Edess쌹

Takana

K쌹ytt쎨
僅 Poista aukon kansi painamalla kan-

nen alaosaa puskurissa.
僅 Asenna hinauskoukku kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 

aukkoon my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n, kunnes se on 
t쌹ysin kiinnittynyt.

僅 Irrota hinauskoukku k쌹yt쎨n j쌹lkeen, ja 
asenna kansi takaisin.

TIETOJA
Hinaamista n쌹in voidaan tehd쌹 vain 
kovapintaisilla teill쌹, vain lyhyit쌹 matkoja 
ja hitaalla nopeudella. Py쎨rien, akselien, 
voimansiirron, ohjauksen ja jarrujen on 
kaikkien my쎨s oltava hyv쌹ss쌹 kunnossa.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 hinauskoukkuja auton 

vet쌹miseen pois mudasta, hiekasta tai 
muista tilanteista, joista autoa ei voi 
ajaa pois sen omalla voimalla.

僅 V쌹lt쌹 hinaamasta ajoneuvoa, joka on 
raskaampi kuin hinaaja.

僅 Molempien autojen kuljettajien on 
viestitt쌹v쌹 toistensa kanssa jatkuvasti.

僅 Tarkista ennen h쌹t쌹hinausta, ettei 
koukku ole rikkoutunut tai vaurioitu-
nut.

僅 Kiinnit쌹 hinausk쎨ysi tai ketju tiukasti 
koukkuun.

僅 쉁l쌹 nyk쌹ise koukkua. Sovella sit쌹 
tasaisesti ja tasaista voimaa k쌹ytt쌹-
m쌹ll쌹.

僅 Koukun vaurioitumisen est쌹miseksi, 
쌹l쌹 ved쌹 sivulta tai pystysuorassa kul-
massa. Ved쌹 aina suoraan eteenp쌹in.

OCV061024L

OCV061017L
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15

7

7

Toiminta h쌹t쌹tilanteessa Hinaus

僅 Aseta EV-painike ACC-asentoon, jotta 
ohjauspy쎨r쌹 ei lukkiudu.

僅 Siirr쌹 vaihde asentoon N.
僅 Vapauta seisontajarru.
僅 V쌹ltt쌹쌹ksesi vakavat vauriot vaihteis-

tolle rajoita auton nopeus 15 km/h:iin 
(10 mph) ja hinaa alle 1,5 km (1 maili) 
matka.

僅 Paina jarrupoljinta tavallista voimak-
kaammin, sill쌹 jarrujen suorituskyky 
on normaalia heikompi.

僅 Ohjausvoimaa tarvitaan enemm쌹n, 
koska ohjaustehostin ei ole k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Jos ajat alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹, jarrut voi-
vat ylikuumeta ja jarruteho voi laskea. 
Pys쌹hdy usein ja anna jarrujen j쌹쌹h-
ty쌹.

VAROITUS
Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, kun 
hinaat autoa.
僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 liikkeelle l쌹ht쎨j쌹 tai 

ailahtelevia suunnanvaihtoja, jotka 
voivat aiheuttaa liiallista rasitusta 
hinauskoukulle ja hinauskaapelille tai 
ketjulle. Koukku ja hinauskaapeli tai 
ketju voivat rikkoutua ja aiheuttaa 
vakavia vammoja tai vaurioita.

僅 Jos toimintakyvyt쎨n ajoneuvo ei lii-
kahda, 쌹l쌹 jatka hinaamista v쌹kisin. 
Suosittelemme pyyt쌹m쌹쌹n apua val-
tuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹 tai kau-
palliselta hinausautohuollolta.

僅 Hinaa ajoneuvoa niin suorasuuntai-
sesti kuin mahdollista.

僅 Pid쌹 loitolla ajoneuvosta hinauksen 
aikana.

HUOMIO
僅 Kiinnit쌹 vetohihna hinauskoukkuun.
僅 Ajoneuvon muun osan kuin hinaus-

koukkujen k쌹ytt쌹minen hinaamiseen 
voi vahingoittaa ajoneuvon koria.

僅 K쌹yt쌹 vain erityisesti autojen hinaami-
seen tarkoitettua kaapelia tai ketjua. 
Kiinnit쌹 kaapeli tai ketju varmasti 
vetokoukkuun.

僅 Kiihdyt쌹 ja hidasta autoa hitaasti ja 
v쌹hitt쌹in samalla s쌹ilytt쌹en hinaus-
k쎨yden tai ketjun j쌹nnityksen liikkeel-
lel쌹hd쎨n tai ajon aikana, muussa 
tapauksessa hinauskoukut tai autot 
voivat vaurioitua.
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H쌹t쌹tilannevarusteet (jos kuu-
luu varustukseen)

Sammutin
Jos syttyy pieni tulipalo ja osaat k쌹ytt쌹쌹 
sammutinta, seuraa n쌹it쌹 vaiheita varo-
vaisuutta noudattaen.
1. Ved쌹 sammuttimen yl쌹osasta pois 

varmistussokka, joka est쌹쌹 kahvan 
painamisen vahingossa.

2. Suuntaa suutin kohti tulen juurikoh-
taa.

3. Seiso noin 2,5 m (8 jalan) et쌹isyydell쌹 
tulesta, ja purista kahvaa, jotta sam-
mutin purkautuu. Jos vapautat kah-
van, purkautuminen loppuu.

4. Liikuta suutinta edestakaisin tulen 
juuressa. Kun tuli n쌹ytt쌹쌹 sammu-
neen, valvo sit쌹 tarkasti, koska se voi 
sytty쌹 uudelleen.

Ensiapupakkaus
Pakkaukseen sis쌹ltyy sakset, sidetarvik-
keita, teippi쌹, yms.

Varoituskolmio
Aseta varoituskolmio tielle varoittamaan 
l쌹hestyvi쌹 ajoneuvoja.

Rengaspainemittari
1. Ruuvaa irti t쌹ytt쎨venttiilin korkki.
2. Paina ja pid쌹 mittaria renkaan venttii-

li쌹 vasten.
3. Tiukasti painaminen aktivoi mittarin ja 

est쌹쌹 liian suuren vuodon.
4. S쌹쌹d쌹 tarvittaessa renkaiden paine 

m쌹쌹ritettyyn arvoon.
5. Asenna t쌹ytt쎨venttiilin korkki takaisin 

paikoilleen.

VAROITUS
僅 Onnettomuuden sattuessa auto on 

pys쌹k쎨it쌹v쌹 turvalliseen paikkaan. 
Sammuta auto, jotta s쌹hk쎨쌹 ei vuoda 
suurj쌹nniteakusta, ja ved쌹 suurj쌹nni-
teakun kytkimen keltainen etiketti 
pois, jotta suurj쌹nniteakku sammuu. 
Irrota my쎨s lis쌹akun (12V) kaapeli pois 
sen sammuttamiseksi. Muisto irrottaa 
sek쌹 (+) ett쌹 (-) -kaapeli.

僅 쉁l쌹 koske paljaita s쌹hk쎨johtoja. 쉁l쌹 
koske suurj쌹nnitejohtoihin (oranssi), 
liittimiin 쌹l쌹k쌹 muihinkaan s쌹hk쎨kom-
ponentteihin.

僅 Onnettomuuden sattuessa vahingoit-
tuneesta suurj쌹nniteakusta voi vuotaa 
tappavaa kaasua ja nestett쌹. Varo, 
ett쌹 et altistu tai kosketa kaasua ja 
nestett쌹. Kun tulenarkaa tai myrkyl-
list쌹 kaasua vuotaa auton sis쌹lle, avaa 
ikkunat ja poistu turvalliseen paik-
kaan. Jos vuotavaa nestett쌹 joutuu sil-
m쌹kontaktiin, huuhtele silm쌹t 
puhtaalla vedell쌹. Kun nestett쌹 joutuu 
ihokontaktiin, pese iho suolavedell쌹. 
K쌹쌹nny v쌹litt쎨m쌹sti l쌹쌹k쌹rin puoleen 
sen j쌹lkeen.

僅 Kun autoon tulee vett쌹, sammuta se 
heti ja siirry turvalliseen paikkaan. 
Turvallisuutesi vuoksi suosittelemme 
soittamaan palokunnalle tai k쌹ym쌹쌹n 
valtuutetun Kian j쌹lleenmyyj쌹n / huol-
tokumppanin luona.

僅 Kun tuli levi쌹쌹 suurj쌹nniteakkuun, 
lis쌹tulipalo voi tapahtua. T쌹ss쌹 tilan-
teessa auton hinauksessa on oltava 
mukana paloauto.
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Yleiseurooppalainen eCall-j쌹r-
jestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)

1 Liikenneonnettomuus
2 Langaton verkko
3 H쌹t쌹keskus (PSAP)
4 Pelastus
Auto on varustettu laitteella*1, jolla on 
yhteys yleiseurooppalaiseen eCall-j쌹rjes-
telm쌹쌹n h쌹t쌹puheluiden v쌹litt쌹miseksi 
avustustoimintatiimeille. Yleiseurooppa-
lainen eCall-j쌹rjestelm쌹 on automaatti-
nen h쌹t쌹puhelinpalvelu, jossa Euroopan 
maanteill쌹 sattuneen liikenneonnetto-
muuden tai muun tapaturman*2 yhtey-
dess쌹 soitetaan h쌹t쌹puhelu. (vain 
maissa, joissa t쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 on k쌹y-
t쎨ss쌹)
J쌹rjestelm쌹n avulla saa yhteyden h쌹t쌹-
keskuksen toimihenkil쎨쎨n, jos Euroopan 
maanteill쌹 sattuu onnettomuus (vain 
maissa, joissa t쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 on k쌹y-
t쎨ss쌹).
* 1. Kuten k쌹ytt쎨oppaassa kuvataan, 

autoon on asennettu yleiseurooppalai-
nen eCall-laite, joka vastaa yhteyden 
muodostamisesta yleiseurooppalai-
sen eCall-j쌹rjestelm쌹n kanssa.

* 2. ”Muut onnettomuudet” tarkoittavat 
kaikkia liikenneonnettomuuksia 

Euroopan maanteill쌹 (vain maissa, 
joissa t쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 on k쌹yt쎨ss쌹), 
joissa tapahtuu henkil쎨vahinkoja ja /
tai tarvitaan apua. Onnettomuuden 
sattuessa on v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹 pys쌹ytt쌹쌹 
auto ja painaa SOS-painiketta. Puhe-
lun yhteydess쌹 j쌹rjestelm쌹 ker쌹쌹 tie-
toja autosta, josta puhelu soitetaan, ja 
t쌹m쌹n j쌹lkeen auto saa yhteyden 
h쌹t쌹keskuksen (PSAP) toimihenki-
l쎨쎨n, jotta h쌹t쌹puhelun syy voidaan 
kertoa.

Autossa olevan eCall-j쌹rjestel-
m쌹n kuvaus

1 SOS-painike
2 Kolarisignaali
3 H쌹t쌹puheluj쌹rjestelm쌹
4 Antenni
5 Mikrofoni
6 Kaiutin
7 Merkkivalot
Autoon asennetun 112-pohjaisen eCall-
j쌹rjestelm쌹n yleiskuvaus, k쌹ytt쎨 ja toi-
minta esitet쌹쌹n t쌹ss쌹 osassa. Autoon 
asennettu 112-pohjainen eCall-j쌹rjes-
telm쌹 on yleisesti saatavilla oleva julki-
nen palvelu, ja se on k쌹ytett쌹viss쌹 
maksutta.
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 on oletusarvona aktivoitu. Se 
aktivoituu automaattisesti ajoneuvon 
anturien avulla, jos sattuu vakava onnet-
tomuus.
Se laukeaa my쎨s automaattisesti, jos 
auto on varustettu TPS-j쌹rjestelm쌹ll쌹, 

OCV061019L

OCV061020L



Toiminta h쌹t쌹tilanteessa

187

Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹

joka ei toimi vakavassa onnettomuusta-
pauksessa.
Autoon asennetun 112-pohjaisen eCall-
j쌹rjestelm쌹n voi k쌹ynnist쌹쌹 tarvittaessa 
manuaalisesti. Katso j쌹rjestelm쌹n akti-
voiminen manuaalisesti t쌹st쌹 osasta.
Jos jokin kriittinen j쌹rjestelm쌹n vika 
est쌹쌹 112-pohjaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n 
toiminnan, auton matkustajat saavat 
seuraavan varoituksen: katso t쌹t쌹 osaa.

Tietoja tietojenk쌹sittelyst쌹
Kaikki autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-j쌹rjestelm쌹n kautta saadut henki-
l쎨tiedot k쌹sitell쌹쌹n Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston s쌹쌹t쌹mien 
tietosuojadirektiivien 95/46/EY (1) ja 
2002/58/EY (2) mukaan, ja erityisesti 
henkil쎨ille v쌹ltt쌹m쌹tt쎨mien henkil쎨tieto-
jen suojauksen osalta direktiivin 95/46/
EY artiklan 7(d) mukaan (3).
T쌹llaisten tietojen k쌹sittely on rajoitettu 
tiukasti Euroopan yhteiseen 112-h쌹t쌹nu-
meroon saapuvien eCall-h쌹t쌹puheluiden 
k쌹sittelyyn.

Tietojen tyypit ja niiden vastaan-
ottajat
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 voi ker쌹t쌹 ja k쌹sitell쌹 vain 
seuraavia tietoja:
僅 Auton tunnusnumero
僅 Auton tyyppi (henkil쎨auto tai kevyt 

hy쎨tyajoneuvo)
僅 Auton k쌹ytt쎨voiman varastointitapa 

(bensiini/diesel/CNG/LPG/s쌹hk쎨/
vety)

僅 Auton sijaintipaikkaa ja ajosuuntaa 
koskevat tiedot

僅 J쌹rjestelm쌹n aktivoitumisen lokitie-
dosto ja aikaleima

僅 Kaikki lis쌹tiedot (jos koskee): Ei koske

Autoon asennetun 112-pohjaisen eCall-
j쌹rjestelm쌹n k쌹sittelemien tietojen vas-
taanottajat ovat asiaankuuluvia julkisia 
h쌹t쌹keskuksia, jotka niiden sijaintimaan 
julkiset viranomaiset ovat nimenneet 
ottamaan vastaan ja k쌹sittelem쌹쌹n 
Euroopan yhteisen 112-h쌹t쌹numeron 
v쌹lityksell쌹 saapuvia eCall-puheluita. 
Lis쌹tietoja (jos saatavissa): Ei koske
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

24. lokakuuta 1995 s쌹쌹t쌹m쌹 direktiivi 
95/46/EY, joka koskee henkil쎨iden 
yksityisyyden suojelua henkil쎨tietojen 
k쌹sittelyn ja niiden vapaan liikkumi-
sen suhteen (OJ L 281, 23.11.1995, s. 
31).

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
12. hein쌹kuuta 2002 s쌹쌹t쌹m쌹 direk-
tiivi 2002/58/EY, joka koskee henkil쎨-
tietojen k쌹sittely쌹 ja yksityisyyden 
suojaa s쌹hk쎨isen viestinn쌹n alalla 
(yksityisyyden suojaus s쌹hk쎨isen vies-
tinn쌹n alalla) (OJ L 201, 31.7.2002, s. 
37).

3. Direktiivi 95/46/EY on kumottu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sella (EU) 2016/679, 27.4.2016, joka 
koskee luonnollisten henkil쎨iden yksi-
tyisyyden suojelua henkil쎨tietojen 
k쌹sittelyn ja niiden vapaata liikku-
mista (Yleinen tietosuoja-asetus) (OJ L 
119, 4.5.2016, s. 1). M쌹쌹r쌹ys voimassa 
25. toukokuuta 2018 l쌹htien.

Tietojen k쌹sittelyj쌹rjestelyt
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-
j쌹rjestelm쌹n on suunniteltu siten, ett쌹 
j쌹rjestelm쌹n muistissa olevat tiedot eiv쌹t 
ole tavoitettavissa j쌹rjestelm쌹n ulkopuo-
lelta, ennen kuin eCall-puhelu aloitetaan. 
Lis쌹huomautuksia (jos on): Ei koske
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 sit쌹 
ei voi j쌹ljitt쌹쌹 eik쌹 sit쌹 j쌹ljitet쌹 jatkuvasti 
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sen normaalissa k쌹ytt쎨tilassa. Lis쌹huo-
mautuksia (jos on): Ei koske
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 on suunniteltu siten, ett쌹 j쌹r-
jestelm쌹n sis쌹inen muisti tyhjennet쌹쌹n 
automaattisesti jatkuvasti.
Auton paikkatiedot p쌹쌹llekirjoitetaan jat-
kuvasti j쌹rjestelm쌹n sis쌹iseen muistiin 
siten, ett쌹 muistissa on aina enint쌹쌹n 
kolme viimeisint쌹 auton paikkatietoa, 
jotka on s쌹ilytett쌹v쌹 j쌹rjestelm쌹n nor-
maalia toimintaa varten.
Autoon asennetun 112-pohjaisen eCall-
j쌹rjestelm쌹n tapahtumalokia ei s쌹ilytet쌹 
pidemp쌹쌹n kuin on v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹 eCall-
h쌹t쌹puhelujen k쌹sittelemiseksi, eik쌹 mis-
s쌹쌹n tapauksessa yli 13 tuntia siit쌹 
lukien, kun h쌹t쌹puhelu aloitettiin. Lis쌹-
huomautuksia (jos on): Ei koske

Tapoja, joilla rekister쎨ity henkil쎨 
voi k쌹ytt쌹쌹 oikeuksiaan
Rekister쎨idyll쌹 (auton omistajalla) on 
oikeus p쌹쌹st쌹 katsomaan tietojaan ja 
halutessaan vaatia niiden korjaamista, 
poistamista tai niiden k쌹sittelyn est쌹-
mist쌹, jos k쌹sittely ei vastaa direktiivin 
95/46/EY m쌹쌹r쌹yksi쌹. Tietoja saaneille 
kolmansille osapuolille on ilmoitettava 
t쌹llaisista korjauksista, poistoista tai kiel-
loista t쌹m쌹n direktiivin mukaisesti, ellei 
se osoittaudu mahdottomaksi tai siit쌹 
aiheutuu kohtuutonta vaivaa.
Rekister쎨ity voi esitt쌹쌹 valituksen toimi-
valtaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos 
h쌹n katso, ett쌹 henkil쎨tietojen k쌹sitte-
lyss쌹 on loukattu h쌹nen oikeuksiaan.
Ota yhteytt쌹 k쌹sittelyyn p쌹쌹sypyyn-
n쎨st쌹 vastaavaan tahoon (jos on): Ei 
koske

Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjes-
telm쌹

1 Mikrofoni
2 SOS-painike
3 LED
SOS-painike: Kuljettaja/matkustaja soit-
taa h쌹t쌹puhelun h쌹t쌹keskukseen paina-
malla painiketta.
LED: Punainen ja vihre쌹 LED-valo syttyy 
noin 3 sekunniksi, kun auto asetetaan 
ON-asentoon. Muilta osin ne kytket쌹쌹n 
pois p쌹쌹lt쌹 auton normaalin k쌹yt쎨n 
aikana.
Jos j쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelmia, LED 
pysyy palamassa punaisena.

Automaattinen onnettomuusra-
portointi
1. J쌹rjestelm쌹n toiminta onnettomuusta-

pauksessa

2. Yhteys h쌹t쌹keskukseen (PSAP)

OCV061021L
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3. H쌹t쌹palvelut

Yleiseurooppalainen eCall-laite soittaa 
h쌹t쌹puhelun automaattisesti h쌹t쌹kes-
kukseen (PSAP) pyyt쌹쌹kseen asianmu-
kaista pelastuspalvelua auto-
onnettomuuden takia.
Asianmukaisten pelastuspalvelujen ja 
tavun saamista varten yleiseurooppalai-
nen eCall-j쌹rjestelm쌹 l쌹hett쌹쌹 onnetto-
muustiedot automaattisesti 
h쌹t쌹keskukseen (PSAP), kun liikenneon-
nettomuus on havaittu.
T쌹ss쌹 tilanteessa h쌹t쌹puhelua ei voi kes-
keytt쌹쌹 painamalla SOS-painiketta ja 
yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹 
pysyy yhteydess쌹, kunnes puhelun vas-
taanottava pelastuspalvelun toimihen-
kil쎨 katkaisee h쌹t쌹puhelun.
Lievemmiss쌹 liikenneonnettomuuksissa 
yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹 ei 
soita h쌹t쌹puhelua. H쌹t쌹puheluita voi 
soittaa kuitenkin my쎨s k쌹sin painamalla 
SOS-painiketta.

HUOMIO
J쌹rjestelm쌹 ei toimi, jos mobiiliyhteys ei 
toimi ja GPS- ja Galileo-signaalit puuttu-
vat.

K쌹sin teht쌹v쌹 onnettomuusilmoi-
tus

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa h쌹t쌹-
puhelun h쌹t쌹keskukseen (PSAP) 
manuaalisesti painamalla SOS-paini-
ketta, mik쌹 yhdist쌹쌹 h쌹net tarvittaviin 
pelastuspalveluihin.
Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n 
kautta soitetun h쌹t쌹puhelun voi perua 
painamalla SOS-painiketta uudelleen 
ennen kuin puhelu yhdistet쌹쌹n.
Kun h쌹t쌹puhelu on aktivoitu manuaali-
sesti (asiaan liittyv쌹쌹n pelastuspalveluun 
ja tukeen), yleiseurooppalainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 l쌹hett쌹쌹 liikenneonnetto-
muuden ja/tai muun onnettomuuden 
tiedot automaattisesti h쌹t쌹keskuksen 
(PSAP) toimihenkil쎨lle. T쌹m쌹 tapahtuu 
SOS-painiketta painamalla aloitetun 
h쌹t쌹puhelun aikana.
Jos kuljettaja tai matkustaja painaa SOS-
painiketta vahingossa, sen voi perua pai-
namalla painiketta uudestaan 3 sekun-
nin kuluttua. Sen j쌹lkeen sit쌹 ei voi 
peruuttaa.
Liikenneonnettomuuden tai muun 
onnettomuuden sattuessa h쌹t쌹puhelun 
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aktivointi manuaalitilassa edellytt쌹쌹 seu-
raavaa:
1. Pys쌹yt쌹 auto liikennes쌹쌹nt쎨jen 

mukaan taataksesi oman ja muiden 
tienk쌹ytt쌹jien turvallisuuden.

2. Paina SOS-painiketta, joka k쌹ynnis-
t쌹쌹 laitteen rekister쎨innin matkapuhe-
linverkon kautta ja l쌹hett쌹쌹 
mahdollisimman v쌹h쌹n tietoa autosta 
ja sen sijainnista palvelun teknisten 
vaatimusten mukaisesti ker쌹ttyn쌹.
Sen j쌹lkeen otetaan yhteytt쌹 suoraan 
yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestel-
m쌹n toimihenkil쎨쎨n h쌹t쌹puhelun syi-
den ja niihin liittyvien olosuhteiden 
selvitt쌹miseksi.

3. Kun h쌹t쌹puhelun syy on selvitetty 
h쌹t쌹keskuksen (PSAP) toimihenkil쎨 
l쌹hett쌹쌹 paikalle pelastuspalvelun ja 
lopettaa h쌹t쌹puhelun.

Jos h쌹t쌹puhelua ei tehd쌹 t쌹m쌹n yll쌹 esi-
tetyn menettelytavan mukaan, pidet쌹쌹n 
virheellisen쌹.

VAROITUS
僅 Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestel-

m쌹n virransy쎨tt쎨 tapahtuu akusta
- Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestel-

m쌹n akku antaa virtaa tunnin ajan, 
mik쌹li auton p쌹쌹virta on katkennut 
t쎨rm쌹yksen vuoksi h쌹t쌹tilanteessa.

- Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestel-
m쌹n paristo on vaihdettava 4 vuo-
den v쌹lein.

僅 LED palaa punaisena (j쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨)
Jos punainen LED palaa normaalissa 
ajo-olosuhteissa, se on merkki ylei-
seurooppalaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨st쌹. Tarkistuta yleiseu-
rooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n luona heti. 
Muuten autoon asennetun yleiseu-

rooppalaisen eCall-laitteen toimintaa 
ei voida taata. Auton omistaja on vas-
tuussa seurauksista, jotka johtuvat 
siit쌹, ett쌹 yll쌹 esitettyj쌹 ehtoja ei nou-
dateta.
Luvatta tehty poisto tai muutos
Yleiseurooppalainen eCall-j쌹rjestelm쌹 
soittaa pelastuspalveluun avun saami-
seksi. N쌹in ollen kaikki muutokset ja 
poistot yleiseurooppalaisen eCall-j쌹r-
jestelm쌹n asetuksiin voivat vaikuttaa 
ajoturvallisuuteesi. Se voi aiheuttaa 
my쎨s virheellisen h쌹t쌹puhelun h쌹t쌹-
keskukseen (PSAP). N쌹in ollen pyy-
d쌹mme, ett쌹 sin쌹 itse tai joku muu 
taho ette tee muutoksia autoon asen-
netun yleiseurooppalaisen eCall-j쌹r-
jestelm쌹n asetuksiin.
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Huolto
Moottoritila

* Varsinaiset ominaisuudet ajoneuvossasi eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole saatavina johtuen vali-
tuista vaihtoehdoista tai alueista.

1 J쌹쌹hdytysnesteen s쌹ili쎨
2 Jarrunestes쌹ili쎨

* T쌹m쌹 osa sijaitsee oikealta puolelta ohjattavassa ajoneuvossa vastakkaisella puo-
lella.

3 Tuulilasinpesimen s쌹ili쎨
4 Sulakerasia
5 Akun negatiivinen napa (-)
6 Akun positiivinen napa (+)
7 Etutavaratila
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Huoltopalvelut

Huoltopalvelut
Omistajan vastuu
僅 Onko ajoneuvosi huollettu ammatti-

korjaamossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 S쌹ilyt쌹 asiakirjat, jotka osoittavat 
asianmukaisen huollon.

僅 Kirjaa noudattaneesi autosi takuun 
huolto- ja kunnossapitovaatimuksia.

僅 Takuu ei kata auton takuuaikana teh-
tyj쌹 korjauksia ja s쌹쌹t쎨j쌹, jotka aiheu-
tuvat virheellisest쌹 huollosta tai 
vaadittujen huoltojen laiminly쎨n-
neist쌹.

HUOMAA
Huoltopalvelut ja tietojen s쌹ilytys ovat 
omistajan vastuulla.

Omistajan huollon varotoimet
Kehno tai puutteellinen huolto voi johtaa 
ongelmiin. T쌹m쌹 osa antaa ohjeita vain 
huoltotoimenpiteist쌹, jotka on helppo 
suorittaa.

VAROITUS
僅 Auton huoltaminen omin p쌹in voi olla 

vaarallista. Voit loukkaantua vakavasti 
suorittaessasi joitain huoltotoimenpi-
teit쌹. Jos sinulla ei ole riitt쌹v쌹쌹 tiet쌹-
myst쌹 ja kokemusta tai sopivia 
ty쎨kaluja ja laitteita ty쎨n suorittami-
seen, anna huoltoty쎨t ammattikorjaa-
mon teht쌹v쌹ksi. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Konepellin alla ty쎨skentely moottorin 
k쌹ydess쌹 on vaarallista. Se on viel쌹kin 
vaarallisempaa, jos k쌹yt쌹t koruja tai 
l쎨ysi쌹 vaatteita. Ne voivat takertua 
liikkuviin osiin ja aiheuttaa vammoja. 
T쌹st쌹 syyst쌹, jos joudut pit쌹m쌹쌹n ajo-

neuvoasi k쌹ynniss쌹 ty쎨skennelless쌹si 
konepellin alla, varmistu, ett쌹 olet 
poistanut kaikki korut (erityisesti sor-
mukset, rannekorut, kellot ja kaulako-
rut) ja kaikki solmiot, huivit ja 
vastaavat l쎨ys쌹t vaatteet ennen kuin 
menet moottorin tai j쌹쌹hdytyspuhalti-
mien l쌹helle.

HUOMIO
僅 Ennen akun ja s쌹hk쎨johtojen kosket-

tamista, irrota (-) -navan liitin akusta. 
S쌹hk쎨virta voi aiheuttaa s쌹hk쎨iskun.

僅 Poistaessasi sis쌹verhoilun suojakan-
nen tasap쌹isell쌹 ruuvitaltalla, ole varo-
vainen, ettet vahingoita suojakantta.

僅 V쌹ltt쌹쌹ksesi palovammoja tai s쌹hk쎨is-
kua, ole varovainen vaihtaessasi ja 
puhdistaessasi lamppujen polttimoita.

HUOMAA
Virheellinen omistajan tekem쌹 huolto 
takuuaikana voi vaikuttaa takuun katta-
vuuteen. Katso lis쌹tietoja erillisest쌹 ajo-
neuvon mukana toimitetusta "takuu- ja 
huoltokirjasta”. Jos olet ep쌹varma jois-
tain huolto- tai kunnossapitotoimenpi-
teist쌹, vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
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Omistajan huoltoaikataulu
Kun pys쌹hdyt lataamaan
僅 Tarkista j쌹쌹hdytysnesteen taso j쌹쌹h-

dytysnestes쌹ili쎨ss쌹.
僅 Tarkista tuulilasinpesij쌹n nesteen 

m쌹쌹r쌹.
僅 Tarkista renkaat liian matalan paineen 

varalta.

VAROITUS
Ole varovainen, kun tarkastat j쌹쌹hdytys-
nesteen tasoa, kun moottoritila on 
kuuma. Kuuma j쌹쌹hdytysneste ja h쎨yry 
voivat sy쎨ksy쌹 ulos paineella. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa palovammoja tai muita vaka-
via vammoja.

K쌹ytt쌹ess쌹si autoasi
僅 Tarkista, t쌹riseek쎨 ohjauspy쎨r쌹. Huo-

mioi, jos ohjaaminen on raskaampaa 
tai jos ohjauspy쎨r쌹 tuntuu l쎨ys쌹lt쌹 tai 
jos sen keskitysasennossa on muu-
tosta.

僅 Huomioi, jos autosi jatkuvasti k쌹쌹ntyy 
hieman tai ”vet쌹쌹” yhteen suuntaan 
ajettaessa tasaisella, suoralla tiell쌹.

僅 Pys쌹ytt쌹ess쌹si kuuntele ja tarkista 
ep쌹tavalliset 쌹쌹net, toiselle puolelle 
vet쌹misen, lis쌹쌹ntyneen jarrupolki-
men liikkeen ja ”hankalasti painetta-
van” jarrupolkimen varalta.

僅 Jos vaihteenvaihdossa ilmenee luista-
mista tai muutoksia sen k쌹ytt쌹mi-
sess쌹, tarkista 쎨ljyn m쌹쌹r쌹.

僅 Tarkista seisontajarru.
僅 Tarkista nestevuodot auton alta 

(ilmastointilaitteesta k쌹yt쎨n aikana tai 
sen j쌹lkeen tippuva vesi on normaa-
lia).

V쌹hint쌹쌹n kuukausittain
僅 Tarkista j쌹쌹hdytysnesteen taso j쌹쌹h-

dytysnestes쌹ili쎨ss쌹.
僅 Tarkista kaikkien ulkovalojen toiminta, 

mukaan lukien pys쌹k쎨intivalot, suun-
tavalot ja varoitusvilkku.

僅 Tarkista kaikkien renkaiden, my쎨s 
vararenkaan t쌹ytt쎨paine, renkaiden 
kuluminen, ep쌹tasainen kuluminen tai 
mahdolliset n쌹kyv쌹t vauriot.

僅 Tarkista l쎨ysien py쎨r쌹nmutterien 
varalta.

V쌹hint쌹쌹n kaksi kertaa vuodessa
僅 Tarkista j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n, l쌹m-

mityslaitteen ja ilmastoinnin letkut 
vuotojen ja vaurioiden varalta.

僅 Tarkista tuulilasin pesulaitteen suihku 
ja pyyhkij쎨iden toiminta. Puhdista 
pyyhkij쌹nsulat puhtaalla liinalla, jota 
on kostutettu pesunesteeseen.

僅 Tarkista ajovalojen suuntaus.
僅 Tarkista lantio-/olkav쎨iden kulumi-

nen ja oikea toiminta.

V쌹hint쌹쌹n kerran vuodessa
僅 Puhdista korin ja ovien tyhjennysau-

kot.
僅 Voitele ovien ja konepellin saranat.
僅 Voitele ovien ja konepellin lukot ja sal-

vat.
僅 Voitele oven kumitiivisteet.
僅 Tarkasta ilmastointilaite.
僅 Tarkasta ja voitele vaihteenvaihdon 

vivusto ja ohjainlaitteet.
僅 Puhdista akku ja navat.
僅 Tarkista jarrunesteen m쌹쌹r쌹.
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Ajoitetut huollot

Normaali huoltoaikataulu – Eurooppa
I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

* 1: Jos vaihdat tai lis쌹쌹t j쌹쌹hdytysnestett쌹, suosittelemme, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n luona.

* 2: Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtov쌹lin t쌹yttymist쌹, jos 
autolle tehd쌹쌹n muita huoltot쎨it쌹.

* 3: Suosittelemme, ett쌹 j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 ja mahdolliset vuodot tarkistetaan 
p쌹ivitt쌹in.

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

Maileja x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

km x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

J쌹쌹hdytysneste*1*2
Vaihda aluksi 210 000 km (140 000 mailin) tai 120 kuukauden kuluttua.

Vaihda sitten 30000 km (20 000 mailin) tai 24 kuukauden v쌹lein

Alennusvaihteen neste - I - I - I - I

Vetoakselit ja suojakumit I I I I I I I I

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹*3 - I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kylm쌹aine/kompres-
sori (jos kuuluu varustukseen) I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t I I I I I I I I

Jarruneste R R R R R R R R

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suoja-
kumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

12V Akun kunto I I I I I I I I

Yleiseurooppalaisen eCall-j쌹rjestelm쌹n 
paristo (jos kuuluu varustukseen) Vaihda 4 vuoden v쌹lein
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Normaali huoltoaikataulu – paitsi Eurooppa
I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

* 1: Jos vaihdat tai lis쌹쌹t j쌹쌹hdytysnestett쌹, suosittelemme, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n luona.

* 2: Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtov쌹lin t쌹yttymist쌹, jos 
autolle tehd쌹쌹n muita huoltot쎨it쌹.

* 3: Suosittelemme, ett쌹 j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 ja mahdolliset vuodot tarkistetaan 
p쌹ivitt쌹in.

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Maileja x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

J쌹쌹hdytysneste*1*2
Vaihda aluksi 210 000 km (140 000 mailin) tai 120 kuukauden kulut-

tua.
Vaihda sitten 30000 km (20 000 mailin) tai 24 kuukauden v쌹lein

Alennusvaihteen 쎨ljy - - - I - - - I

Vetoakselit ja suojakumit I I I I I I I I

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹*3 - - - I - I - I

Ilmastointilaitteen kylm쌹aine/kompressori (jos kuuluu 
varustukseen) I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen ilmansuoda-
tin

Australia ja Uusi-Seelanti I R I R I R I R

Paitsi Australia ja Uusi-
Seelanti R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t - I - I - I - I

Jarruneste I R I R I R I R

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

12V Akun kunto I I I I I I I I
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Huolto hankalissa k쌹ytt쎨olosuhteissa
I: Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

Vaikeat ajo-olosuhteet
A. Ajettaessa toistuvasti lyhyit쌹 matkoja, alle 8 km (5 mailia), normaalissa l쌹mp쎨ti-
lassa tai alle 16 km (10 mailia) j쌹쌹t쌹v쌹ss쌹 l쌹mp쎨tilassa
B. Ajaminen karkeilla, p쎨lyisill쌹, mutaisilla, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹, tai teill쌹, joille on 
levitetty soraa tai suolaa
C. Ajetaan alueilla, joissa k쌹ytet쌹쌹n suolaa tai muita sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita, tai hyvin kyl-
m쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹
D. Ajetaan eritt쌹in p쎨lyisiss쌹 olosuhteissa
E. Ajetaan vilkkaasti liikenn쎨idyll쌹 alueella, jonka l쌹mp쎨tila on yli 32 ºC (90 ºF) ja s쌹h-
k쎨energian kulutus on yli 50 %.
F. Ajetaan toistuvasti yl쌹m쌹keen, alam쌹keen tai vuoristoteill쌹
G. Vedet쌹쌹n per쌹vaunua/matkailuvaunua tai k쌹ytet쌹쌹n kattotelinett쌹
H. Ajetaan partioautona, taksina, muussa ammattik쌹yt쎨ss쌹 tai ajoneuvojen hinauk-
sessa
I. Ajetaan s쌹쌹nn쎨llisesti nopeasti tai nopeasti kiihdytt쌹en/jarruttaen
J. Toistuva ajaminen stop-and-go-tilanteissa

Huoltotoimi Huoltotoimenpide Huoltov쌹lit Ajo-olosuhde

Alennusvaihteen neste R 120000 km (80000 mailia) v쌹lein A, B, E, F, H

Vetoakselit ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuhteista riippuen B, C, D, E, F, G, H, I

Ilmastointilaitteen ilman-
suodatin R Vaihda useammin olosuhteista riippuen B, D, F

Jarrulevyt, jarrupalat ja 
jarrusatulat I Tarkasta useammin olosuhteista riippuen B, C, D, E, F, G, H, I, J

Ohjausvaihteen kiinnitys, 
nivelet ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuhteista riippuen C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I Tarkasta useammin olosuhteista riippuen B, C, D, E, F
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J쌹쌹hdytysneste

Tarkista kaikkien j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n 
ja l쌹mmityslaitteen letkujen liit쌹nn쌹t ja 
kunto. Vaihda kaikki turvonneet tai hal-
keilleet letkut.
J쌹쌹hdytysnesteen pinnan on oltava 
j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n sivussa olevien 
MAX- tai F ja MIN- tai L-merkkien 
v쌹liss쌹, kun moottoritilan osat ovat kyl-
mi쌹.
Jos j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 on v쌹h쌹i-
nen, Kia suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppaniin.

VAROITUS
僅J쌹쌹hdytyspuhaltimen 
s쌹hk쎨moottori voi jatkaa 
toimintaa tai k쌹ynnisty쌹, 

kun auto ei ole k쌹ynniss쌹, ja se voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.
Pid쌹 k쌹det, vaatteet ja ty쎨kalut poissa 
j쌹쌹hdytyspuhaltimen py쎨rivist쌹 sii-
vist쌹.
J쌹쌹hdytyspuhaltimen s쌹hk쎨mootto-
ria ohjaa j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tila, 
j쌹쌹hdytysnesteen paine ja auton 
nopeus. Kun auton j쌹쌹hdytysnesteen 
l쌹mp쎨tila laskee, s쌹hk쎨moottori sam-
muu automaattisesti. T쌹m쌹 on nor-
maali tilanne.

Jarruneste
Jarrunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus

K쌹ytt쎨
僅 Puhdista s쌹ili쎨n korkin ymp쌹rill쌹 oleva 

alue.
僅 Tarkista ajoittain, ett쌹 jarrunestes쌹i-

li쎨n nestetaso on MIN- ja MAX-mer-
kint쎨jen v쌹liss쌹. Taso laskee, kun 
autolle kertyy ajokilometrej쌹. T쌹m쌹 on 
normaali tilanne, joka liittyy jarrupin-
tojen kulumiseen.

K쌹yt쌹 vain suositeltua jarrunestett쌹. (Ks. 
kohta "Suositellut voiteluaineet ja tila-
vuudet" sivulla 9-6.)

TIETOJA
Jos nestetaso on liian alhaalla, suositte-
lemme, ett쌹 ammattikorjaamo tarkastaa 
j쌹rjestelm쌹n. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin luona.

VAROITUS
僅 Jos jarruj쌹rjestelm쌹쌹n t쌹ytyy lis쌹t쌹 

usein nestett쌹, vie j쌹rjestelm쌹 tarkas-
tettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 K쌹sittele jarrunestett쌹 varovasti, kun 
vaihdat tai lis쌹쌹t sit쌹. 쉁l쌹 sen p쌹쌹st쌹 
silmiisi. Jos jarrunestett쌹 p쌹쌹see sil-
m쌹kontaktiin, huuhtele ne heti run-
saalla puhtaalla hanavedell쌹. Anna 
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Pesulaitteen neste

l쌹쌹k쌹rin tarkastaa silm쌹si mahdolli-
simman pian.

HUOMIO
쉁l쌹 anna jarrunesteen joutua kosketuk-
siin auton maalipinnan kanssa, koska se 
vaurioittaa maalia. Jarrunestett쌹, joka on 
ollut pitemp쌹쌹n ilman vaikutuksen alai-
sena, ei saa koskaan k쌹ytt쌹쌹, koska sen 
laatua ei voi taata. Se t쌹ytyy h쌹vitt쌹쌹 
asianmukaisesti. 쉁l쌹 t쌹yt쌹 v쌹쌹r쌹쌹 nes-
tett쌹. Jo muutama pisara jarruj쌹rjestel-
m쌹쌹n p쌹쌹ssytt쌹 mineraali쎨ljy쌹, kuten 
moottori쎨ljy쌹, voi vahingoittaa jarrujen 
osia.

Pesulaitteen neste
Pesunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus

K쌹ytt쎨
僅 Tarkista nestepinta pesulaitteen s쌹ili-

쎨ss쌹, ja lis쌹쌹 nestett쌹 tarvittaessa. 
Puhdasta vett쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹, jos 
pesunestett쌹 ei ole saatavana.

僅 K쌹yt쌹 kuitenkin j쌹쌹tym쌹t쎨nt쌹 pesu-
nestett쌹 kylmiss쌹 olosuhteissa j쌹쌹ty-
misen est쌹miseksi.

S쌹ili쎨 on l쌹pikuultava, joten voit tarkas-
taa tason nopeasti silm쌹varaisella tar-
kastuksella.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 tai pak-

kasnestett쌹 pesulaitteen nestes쌹ili-
쎨ss쌹.

僅 J쌹쌹hdytysneste voi haitata n쌹kyvyytt쌹 
vakavasti, jos sit쌹 suihkuaa tuulilasille, 
ja se voi aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen tai vaurioita maalipin-
nalle ja korin viimeistelylle.

僅 Tuulilasin pesulaitteen neste voi sis쌹l-
t쌹쌹 jonkin verran alkoholia ja se voi 
olla tulenarkaa m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuh-
teissa. 쉁l쌹 anna kipin쎨iden tai avotu-
len joutua kontaktiin pesunesteen tai 
pesunestes쌹ili쎨n kanssa. Voi aiheu-
tua vaurioita autolle tai sen matkusta-
jille.

OCV071004L
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僅 Tuulilasin pesuneste on myrkyllist쌹 
ihmisille ja el쌹imille. 쉁l쌹 juo tuulilasin 
pesunestett쌹 ja v쌹lt쌹 kontaktia sen 
kanssa. Se voi aiheuttaa vakavia vam-
moja tai kuoleman.

Ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin
Ilmastointilaitteen ilmansuodatti-
men vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Avaa konepelti ja nosta etutavaratilan 

luukku yl쎨s, kun painat etutavaratilan 
vipua (1).

僅 Poista kansi vet쌹m쌹ll쌹 kannen yl쌹-
osaa.

僅 Irrota ilmastointilaitteen suodattimen 
kansi (2) vet쌹m쌹ll쌹 kannen (1) molem-
mat puolet ulos.

僅 Vaihda ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin.

OCV041014L
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Pyyhkij쌹nsulka

僅 Kokoa purkamiseen n쌹hden k쌹쌹ntei-
sess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

HUOMAA
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen ilman-
suodatinta, asenna se oikein. Muuten 
j쌹rjestelm쌹 saattaa tuottaa melua ja suo-
dattimen tehokkuus voi heikenty쌹.

Pyyhkij쌹nsulka
Etulasinpyyhkij쌹n sulan vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Sammuta auto.
僅 Siirr쌹 tuulilasinpyyhkij쌹n kytkint쌹 

yksitt쌹isen pyyhinn쌹n (MIST) kohtaan 
20 sekunnin sis쌹ll쌹.

僅 Pitele lasinpyyhint쌹 yli 2 sekuntia.
僅 Nosta pyyhkij쌹n varsi.
僅 Nosta pyyhkij쌹nsulan klipsi쌹 yl쎨s. 

Ved쌹 sulkarakennetta alasp쌹in ja 
irrota se.

僅 Asenna uusi pyyhinkokonaisuus.

僅 Kytke ajoneuvoon virta (ON), ja pyyh-
kij쌹t palaavat normaaliin asentoon.

TIETOJA
Est쌹쌹ksesi pyyhkij쌹nvarren tai muiden 
osien vaurioitumisen, pyyd쌹 ammatti-
korjaamoa vaihtamaan pyyhkij쌹nsulan. 

OCV071048L
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Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹, kerosiinia, tinneri쌹 

tai muita liuottimia niihin tai toimi nii-
den l쌹hell쌹.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 liikuttaa pyyhkij쎨it쌹 k쌹sin.
僅 Muiden kuin m쌹쌹ritettyjen pyyhkij쌹n-

sulkien k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa pyyhkij쎨i-
den toimintah쌹iri쎨n ja vikaantumisen.

僅 쉁l쌹 anna pyyhkij쌹n pudota tuulilasille, 
sill쌹 tuulilasi voi s쌹r쎨ill쌹 tai rikkoontua.

僅 Jos pyyhkij쌹n varteen kohdistetaan lii-
kaa voimaa sulkaa vedett쌹ess쌹, keski-
osa voi vahingoittua.

僅 Pyyhkij쌹 ei voi toimia noin 10 sekun-
tia, kun pyyhint쌹 k쌹ytet쌹쌹n ilman 
pesulaitteen nestett쌹 tai sulat ovat 
j쌹쌹tyneet. Jos laitteissa on toiminta-
h쌹iri쎨, pyyhkij쌹n suojausj쌹rjestelm쌹 
on aktivoitunut pyyhkij쌹n moottorin 
ylikuormituksen takia.

僅 Tuulilasi on puhdistettava vesiletkulla 
ja pyyhitt쌹v쌹 kuivaksi puhtaalla kan-
kaalla pyyhkij쌹nsulat ylh쌹쌹ll쌹. Pyyhki-
j쌹n sulat on pyyhitt쌹v쌹 puhtaaksi, kun 
sulkiin on tarttunut rasvaa tai vahaa.

HUOMAA
Kaupalliset kuumavahat, joita automaat-
tiset autopesulat levitt쌹v쌹t, ovat tunnet-
tuja siit쌹, ett쌹 ne tekev쌹t tuulilasista 
hankalan puhdistaa.

Akku
Akun parhaan k쌹ytt쎨i쌹n saavut-
taminen

僅 Pid쌹 akku tukevasti kiinnitettyn쌹.
僅 Pid쌹 akun yl쌹puoli puhtaana ja kui-

vana.
僅 Pid쌹 liitimet ja liit쌹nn쌹t puhtaina, tiu-

kalla ja vaseliinilla tai liitinrasvalla pin-
noitettuna.

僅 Huuhtele roiskunut elektrolyytti 
akusta v쌹litt쎨m쌹sti k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 veden 
ja ruokasoodan liuosta.

僅 Jos autoa ei k쌹ytet쌹 pitemp쌹쌹n 
aikaan, irrota akun kaapelit.

VAROITUS

Lue aina seuraavat ohjeet huolellisesti, kun 
k쌹sittelet akkua.

Pid쌹 sytytetyt savukkeet ja kaikki muut lie-
kit tai kipin쌹t et쌹쌹ll쌹 akusta.

Akkujen kennoissa on aina vetykaasua 
joka voi r쌹j쌹ht쌹쌹 syttyess쌹쌹n.

Pid쌹 akut poissa lasten ulottuvilta, koska 
ne sis쌹lt쌹v쌹t eritt쌹in sy쎨vytt쌹v쌹쌹 RIKKI-
HAPPOA. V쌹lt쌹 akkuhapon p쌹쌹sy쌹 iholle, 
silmiin, vaatteisiin tai maalipintoihin.

Jos elektrolyytti쌹 joutuu silmiin, huuhtele 
silmi쌹 puhtaalla vedell쌹 v쌹hint쌹쌹n 15 
minuuttia ja ota heti yhteys l쌹쌹k쌹riin. Jos 
elektrolyytti쌹 joutuu ihollesi, pese kosketus-
pinta perusteellisesti. Jos tunnet kipua tai 
polttavaa tunnetta, hakeudu v쌹litt쎨m쌹sti 
l쌹쌹k쌹rin hoitoon.

OCV071008L
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僅 Kun nostat muovikuorista akkua, liial-
linen paine kuoreen voi aiheuttaa 
akkuhapon vuotamisen ja aiheuttaa 
henkil쎨vammoja. Nosta akkunosti-
mella tai k쌹sill쌹 vastakkaisista kul-
mista kiinni pit쌹en.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 ladata akkua, kun 
akkukaapelit ovat kiinnitettyn쌹.

僅 S쌹hk쎨inen sytytysj쌹rjestelm쌹 k쌹ytt쌹쌹 
suurj쌹nnitett쌹. 쉁l쌹 koskaan kosketa 
n쌹it쌹 komponentteja, kun VALMIS-
merkkivalo palaa tai kun S쌹hk쎨auto-
painike on ON-asennossa.

Yll쌹 olevien varoitusten noudattamatta 
j쌹tt쌹minen voi johtaa vakaviin henkil쎨va-
hinkoihin tai kuolemaan.

HUOMIO
Jos yhdist쌹t valtuuttamattomia laitteita 
akkuun, akku voi purkautua. 쉁l쌹 kos-
kaan k쌹yt쌹 valtuuttamattomia laitteita.

HUOMAA
Autossa on huoltovapaa akku. Jos auton 
akun sivussa on merkint쌹 LOWER ja 
UPPER, voit tarkistaa elektrolyytin tason. 
Elektrolyytin tason pit쌹isi olla LOWER ja 
UPPER -merkinn쌹n v쌹liss쌹. Jos elektro-
lyytin taso on alhainen, siihen pit쌹쌹 lis쌹t쌹 
tislattua (demineralisoitua) vett쌹 (쉁l쌹 
koskaan lis쌹쌹 rikkihappoa tai muuta 
elektrolyytti쌹). Kun t쌹yt쌹t akkua, 쌹l쌹 rois-
kuta vett쌹 akulle ja sen vieress쌹 oleville 
osille. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n ylit쌹yt쌹 akkuken-
noja. T쌹m쌹 voi aiheuttaa muiden osien 

korroosiota. Varmista, ett쌹 kennon korkit 
kiinnittyv쌹t tiukasti.
Ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Akun kapasiteettimerkint쌹
Esimerkki

* Auton akun todellinen merkint쌹voi poi-
keta kuvissa esitetyst쌹.

1 Akun Kia-mallinimi
2 Nimelliskapasiteetti (ampeeritunteja)
3 Nimellinen varastointikapasiteetti 

(min.)
4 Nimellisj쌹nnite
5 SAE-kylm쌹testivirta ampeereina
6 EN-kylm쌹testivirta ampeereina

Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa, kalsiumpoh-
jainen akku.
僅 Jos akku tyhjenee lyhyess쌹 ajassa, 

lataa se hitaalla latauksella (yll쌹pitola-
taus) 10 tunnin ajan.

僅 Jos akku purkautuu v쌹hitellen suuren 
s쌹hk쎨kuorman takia auton k쌹yt쎨n 
aikana, lataa sit쌹 20–30 A virralla 2 
tuntia.

VAROITUS
僅 Kun lataat akkua, noudata seuraavia 

varotoimenpiteit쌹:
- Akku on irrotettava autosta ja ase-

tettava hyvin ilmastoituun paik-
kaan.

K쌹yt쌹 silmiensuojainta, kun lataat akkua tai 
ty쎨skentelet sen l쌹hell쌹. Varmista aina 
sopiva ilmanvaihto kun ty쎨skentelet sulje-
tussa tilassa.

V쌹쌹rin h쌹vitetty paristo voi olla haitallinen 
ymp쌹rist쎨lle ja ihmisten terveydelle. H쌹vit쌹 
akku paikallisen lains쌹쌹d쌹nn쎨n ja m쌹쌹-
r쌹ysten mukaisesti.

OCV071057L
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- 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 savukkeita, kipin쎨it쌹 tai 
avotulenl쌹hteit쌹 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 
(120°F).

- K쌹yt쌹 silm쌹suojaimia kun tarkistat 
akkua latauksen aikana.

- Irrota akkulaturi seuraavassa j쌹rjes-
tyksess쌹.

1. Sammuta akkulaturin p쌹쌹kytkin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun mii-

nusnavasta.
3. Irrota positiivinen liitin akun plusna-

vasta.
僅 Ennen kuin teet huoltoa tai lataat 

akkua, sammuta kaikki lis쌹laitteet ja 
pys쌹yt쌹 auto.

僅 Akun negatiivinen kaapeli on irrotet-
tava ensin ja asennettava viimeisen쌹, 
kun akku irrotetaan.

僅 Suosittelemme vaihto-osien hankki-
mista valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹lt쌹/huoltokumppanilta.

Nollauskohteet
Jotkin toiminnot on nollattava, kun akku 
on purkautunut tai se on irrotettu.
僅 Ikkunan automaattinen nosto/lasku
僅 Leve쌹 kattoikkuna
僅 Osamatkamittari
僅 Ilmastointilaite
僅 Integroitu muistij쌹rjestelm쌹
僅 Audio

Renkaat ja vanteet
Renkaiden hoito
Parhaan kunnossapidon, turvallisuuden 
ja s쌹hk쎨energian kulutuksen takia sinun 
on aina s쌹ilytett쌹v쌹 suositellut renkaiden 
t쌹ytt쎨paineet ja pysytt쌹v쌹 autollesi suo-
sitellun kuorman ja painon jakauman 
rajoissa.

Suositellut kylmien renkaiden 
t쌹ytt쎨paineet

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet) 
voi l쎨yt쌹쌹 autoon kiinnitetyst쌹 tarrasta.

TIETOJA
Kaikki rengaspaineet (my쎨s vararengas) 
on tarkastettava, kun renkaat ovat kyl-
mi쌹. ”Kylm쌹t renkaat” tarkoittavat, ett쌹 
autolla ei ole ajettu v쌹hint쌹쌹n kolmeen 
tuntiin tai on ajettu alle 1,6 km (1 maili).

Renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus
僅 Poista venttiilin korkki renkaan venttii-

list쌹. Paina rengaspainemittaria tiu-
kasti venttiili쌹 vasten, jotta saat 
painelukeman. Jos paine on matala, 
lis쌹쌹 ilmaa kunnes saavutetaan suosi-
teltu paine.

僅 Jos ylit쌹yt쌹t renkaan, poista siit쌹 ilmaa 
painamalla renkaan venttiilin keskell쌹 
olevaa metallitankoa. Varmista, ett쌹 
asetat venttiiliin korkit takaisin venttii-
leihin.

OCV071009L
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VAROITUS
僅 Liiallinen tai liian v쌹h쌹inen t쌹ytt쌹mi-

nen lyhent쌹쌹 renkaan k쌹ytt쎨ik쌹쌹, 
huonontaa auton k쌹ytt쌹ytymist쌹 ja 
voi johtaa renkaan odottamattomaan 
rikkoutumiseen. T쌹st쌹 voi seurata 
auton hallinnan menetys ja mahdolli-
sia henkil쎨vahinkoja.

僅 Vakava alit쌹ytt쎨 (70 kPa (10 psi) tai 
alle) voi johtaa vakavaan kuumentu-
miseen, mist쌹 seuraa renkaiden puh-
keamisia, kudosten irtoamista ja 
muita renkaan vikoja, joista voi aiheu-
tua auton hallinnan menetys, mik쌹 
johtaa onnettomuuteen. Riski on huo-
mattavasti suurempi kuumina p쌹ivin쌹 
ja kun ajetaan pitki쌹 matkoja suurilla 
nopeuksilla.

僅 Tarkasta rengaspaineet, renkaiden 
kuluminen ja mahdolliset rengasva-
hingot s쌹쌹nn쎨llisesti. K쌹yt쌹 aina ren-
gaspainemittaria.

僅 Ali- tai ylipaineiset renkaat kuluvat 
ep쌹tasaisesti aiheuttaen heikenty-
nytt쌹 ajettavuutta ja voivat johtaa 
auton hallinnan menett쌹miseen tai 
쌹kkin쌹iseen rengasrikkoon, mik쌹 voi 
aiheuttaa onnettomuuksia, vammoja 
ja jopa kuoleman. Suositellut rengas-
paineet kylmille renkaille l쎨ytyv쌹t 
t쌹st쌹 k쌹ytt쎨ohjekirjasta ja kuljettajan 
puolen keskipilarissa olevasta rengas-
tarrasta.

僅 Kuluneet renkaat voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia. Vaihda kuluneet, 
ep쌹tasaisesti kuluneet tai vaurioitu-
neet renkaat.

僅 Muista tarkastaa vararenkaan paine. 
Kia suosittelee, ett쌹 tarkistat vararen-
kaan paineen aina, kun tarkistat ajo-
neuvon muiden renkaiden paineen.

HUOMIO
僅 Vajaat쌹ytt쎨 lis쌹쌹 kulumista, heiken-

t쌹쌹 ajo-ominaisuuksia ja kasvattaa 
s쌹hk쎨energian kulutusta. Vanteet 
v쌹쌹ntyminen on my쎨s mahdollista. 
Pid쌹 rengaspaineet oikealla tasolla. 
Jos renkaaseen on lis쌹tt쌹v쌹 usein 
ilmaa, anna se ammattikorjaamon tar-
kastettavaksi. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Ylit쌹ytt쌹minen aiheuttaa kovaa ep쌹-
mukavaa ajoa, liiallista renkaan keski-
osan kulumista ja suurempaa riski쌹 
tien vikojen aiheuttamista vaurioista.

僅 L쌹mpim쌹t renkaat tavallisesti ylitt쌹-
v쌹t kylmien renkaiden suositellun ren-
gaspaineen 28–41 kPa:lla (4–6 psi). 
쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 ilmaa pois l쌹mpimist쌹 ren-
kaista s쌹쌹t쌹쌹ksesi rengaspaineita, tai 
renkaista tulee vajaat쌹ytetyt.

僅 Muista asentaa t쌹ytt쎨venttiilien tulpat. 
Ilman venttiilin korkkia lika ja kosteus 
voivat p쌹쌹st쌹 venttiiliin ja aiheuttaa 
ilmavuotoja. Jos venttiilin korkki puut-
tuu, asenna uusi mahdollisimman 
pian.

僅 Huomioi aina seuraavat ohjeet:
- Tarkasta rengaspaineet, kun ren-

kaat ovat kylm쌹t. (Kun auto on ollut 
pys쌹k쎨ityn쌹 v쌹hint쌹쌹n 3 tuntia tai 
sill쌹 ei ole ajettu yli 1,6 km (1 maili) 
k쌹ynnist쌹misest쌹.)

- Tarkista vararenkaan paine aina, 
kun tarkistat muiden autosi renkai-
den paineen.

- 쉁l쌹 koskaan ylikuormita ajoneu-
voa. Varo, ettet ylikuormita autosi 
tavaratelinett쌹, mik쌹li sellainen on 
varusteena.

- Vanhat, kuluneet renkaat ovat tur-
vallisuusriski. Jos kulutuspinta on 
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kulunut ep쌹tasaisesti tai renkaasi 
ovat vahingoittuneet, vaihda ne 
uusiin.

Renkaiden kierto

Renkaiden kulumisen tasoittamiseksi on 
suositeltavaa, ett쌹 renkaita kierr쌹tet쌹쌹n 
10 000 km (6 500 mailia) v쌹lein tai 
aikaisemmin, jos ilmenee ep쌹tasaista 
kulumista.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 

kierr쌹tyksess쌹.
僅 쉁l쌹 miss쌹쌹n olosuhteissa sekoita risti-

kudosrenkaita ja vy쎨renkaita. Se voi 
aiheuttaa ep쌹tavallista k쌹sittely쌹, joka 
voi aiheuttaa kuoleman, vakavia vam-
moja tai omaisuusvahinkoja.

HUOMAA
Kierr쌹t쌹 vy쎨renkaita, joilla on ep쌹sym-
metrinen kulutuspintakuvio vain edest쌹 
taakse 쌹l쌹k쌹 oikealta puolelta vasem-
malle puolelle.

Py쎨rien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino
Autosi py쎨r쌹t on suunnattu ja tasapaino-
tettu tehtaalla huolellisesti tarjoamaan 
sinulle pisimm쌹n renkaiden k쌹ytt쎨i쌹n ja 
parhaan suorituskyvyn.
Jos huomaat autosi t쌹risev쌹n tasaisella 
tiell쌹 ajettaessa, py쎨r쌹si saattavat tarvita 
tasapainotusta.

HUOMIO
Virheellinen py쎨rien painotus voi vauri-
oittaa auton alumiinivanteita. K쌹yt쌹 vain 
hyv쌹ksyttyj쌹 rengaspainoja.

Renkaan vaihtaminen

A: Kulumisen ilmaisinpalkki
Jos rengas on kulunut tasaisesti, kulumi-
sen ilmaisin tulee n쌹kyviin tasaisena 
nauhana kulutuspinnan poikki.
T쌹m쌹 osoittaa, ett쌹 kulutuspintaa on j쌹l-
jell쌹 alle 1,6 mm (1/16 tuuma). Vaihda 
rengas, jos n쌹in k쌹y.
쉁l쌹 odota ennen renkaan vaihtamista, 
ett쌹 kudos tulee n쌹kyviin koko renkaan 
kulutuspinnan matkalta.

Pienikokoisen varapy쎨r쌹n vaihto 
(jos kuuluu varustukseen)
Pienikokoisella varapy쎨r쌹ll쌹 on lyhyempi 
k쌹ytt쎨ik쌹 kuin tavallisen kokoisella ren-
kaalla. Vaihda se, kun n쌹et renkaassa 
kulumisen ilmaisinpalkit. Vaihdettavan 
pienikokoisen varapy쎨r쌹n on oltava 
samaa kokoa ja mallia kuin uudessa 
autossasi toimitettu, ja se on asennet-
tava samalle pienkokoisen varapy쎨r쌹n 
vanteelle. Pienikokoinen varapy쎨r쌹 ei ole 
tarkoitettu asennettavaksi normaaliko-
koiselle vanteelle, eik쌹 pienikokoisen 
varapy쎨r쌹n vannetta ole tarkoitettu nor-
maalikokoisen renkaan asennukseen.

OCV071058L
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VAROITUS
Renkaiden vioittumisesta tai ajoneuvon 
hallinnan menett쌹misest쌹 johtuvasta 
onnettomuudesta aiheutuvien vakavien 
tai kuolettavien vammojen mahdollisuu-
den v쌹hent쌹miseksi:
僅 Vaihda kuluneet, ep쌹tasaisesti kulu-

neet tai vaurioituneet renkaat. Kulu-
neet renkaat voivat aiheuttaa 
jarrutustehon, ohjauksen hallinnan ja 
pidon menetyksen.

僅 쉁l쌹 aja ajoneuvoasi jos sen renkaissa 
on liian v쌹h쌹n tai liian paljon painetta. 
Se voi johtaa renkaan ep쌹tasaiseen 
kulumiseen ja vioittumiseen.

僅 Kun vaihdat renkaita, 쌹l쌹 koskaan 
sekoita vy쎨renkaita ja ristikudosren-
kaita samassa autossa. Kaikki renkaat 
(mukaan lukien vararengas) on vaih-
dettava, jos siirryt쌹쌹n vy쎨renkaasta 
ristikudosrenkaaseen.

僅 On parasta vaihtaa kaikki nelj쌹 ren-
gasta samanaikaisesti. Jos t쌹m쌹 ei ole 
mahdollista tai v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹, vaihda 
etu- tai takarenkaat pareittain.
Vain yhden renkaan vaihtaminen voi 
vaikuttaa vakavasti autosi hallittavuu-
teen.

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 ehk쌹 sovi hyvin ja voivat 
vahingoittaa autoa tai aiheuttaa ep쌹-
tavallista k쌹ytt쌹ytymist쌹 ja huonoa 
hallittavuutta.

僅 ABS:n toiminta perustuu py쎨rien 
nopeuksien vertailuun. Renkaan koko 
vaikuttaa py쎨r쌹n py쎨rimisnopeuteen. 
Kun vaihdat renkaita, kaikkien nelj쌹n 

renkaan on oltava samaa kokoa kuin 
auton alkuper쌹isrenkaat. Erikokoisten 
renkaiden k쌹ytt쌹minen voi aiheuttaa 
ABS- (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹) 
ja ESC (elektroninen vakaudens쌹쌹t쎨) -
j쌹rjestelm쌹n ep쌹s쌹쌹nn쎨llist쌹 toimi-
vuutta.

HUOMIO
Kun vaihdat renkaat, tarkista renkaiden 
kiinnitysmutterit ja kirist쌹 niit쌹 noin 50 
km (31 mailia) ajon j쌹lkeen ja tarkista 
uudelleen noin 1 000 km (620 mailia) 
ajon j쌹lkeen. Jos ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee tai 
ajoneuvo v쌹risee ajon aikana, py쎨r쌹 on 
menett쌹nyt tasapainonsa. Tasapainota 
py쎨r쌹t. Jos ongelmaa ei ratkea, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Renkaita vaihdettaessa suosittelemme 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n autoon alun perin asennet-
tujen renkaiden kokoa. T쌹st쌹 poikkeami-
nen voi vaikuttaa ajosuoritukseen.

Py쎨r쌹n vaihtaminen
Varmista, ett쌹 uudet vanteet vastaavat 
alkuper쌹isi쌹 tehdasvanteita l쌹pimit-
tansa, keh쌹n leveyden ja offsetin osalta.

VAROITUS
Vanne, joka ei ole oikean kokoinen, voi 
vaikuttaa heikent쌹v쌹sti vanteen ja laake-
rin k쌹ytt쎨ik쌹쌹n, jarrutus- ja pys쌹htymis-
kykyyn, ajo-ominaisuuksiin,maavaraan, 
renkaan ja lokasuojan v쌹liseen et쌹isyy-
teen, lumiketjun liikkumavaraan, 
nopeus- ja matkamittarin kalibrointiin, 
ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨쎨n ja puskurin 
korkeuteen.
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Renkaan pito
Renkaan pito voi heikenty쌹, jos ajat 
kuluneilla renkailla, renkailla, jotka on 
t쌹ytetty v쌹쌹rin, tai liukkailla tienpinnoilla. 
Renkaat on vaihdettava, kun kulumisen 
ilmaisinpalkit tulevat n쌹kyviin. Hidasta 
aina sateella, lumisateessa ja j쌹isell쌹 
tiell쌹, minimoidaksesi ajoneuvon hallin-
nan menetyksen mahdollisuuden.

Renkaiden hoito
Oikean ilmanpaineen lis쌹ksi oikea py쎨-
rien suuntaus auttaa v쌹hent쌹m쌹쌹n ren-
kaiden kulumista. Jos huomaat, ett쌹 
rengas on kulunut ep쌹tasaisesti, anna 
ammattikorjaamon tarkistaa py쎨rien 
suuntaus. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
nin luona.
Kun uudet renkaat asennetaan niin var-
mista, ett쌹 ne tasapainotetaan. T쌹m쌹 
parantaa auton ajomukavuutta ja ren-
kaiden kestoik쌹쌹. Lis쌹ksi renkaat on aina 
tasapainotettava uudelleen, jos ne irro-
tetaan autosta.

Renkaan sivun merkinn쌹t

N쌹m쌹 tiedot tunnistavat ja kuvaavat 
renkaan perusominaispiirteet ja sis쌹lt쌹-
v쌹t my쎨s renkaan tunnistenumeron 
(TIN) turvallisuusstandardisertifiointia 
varten. TIN:i쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹 tunnista-
maan rengas takaisinkutsun sattuessa.

1. Valmistaja tai mallinimi
Valmistajan tai mallin nimi on n쌹kyviss쌹.

2. Renkaiden kokomerkint쌹
Renkaan kokomerkint쌹 on renkaan 
sivulla. Tarvitset n쌹it쌹 tietoja kun valitset 
korvaavia renkaita ajoneuvoosi.
Esimerkki renkaan kokomerkinn쌹st쌹:
(N쌹m쌹 luvut toimitetaan vain esimer-
keiksi.)
P235/55R19 108T
235 - Renkaan leveys millimetrein쌹.
55 - Profiilisuhde. Rengasosan korkeus 
prosentteina sen leveydest쌹.
R – Renkaan rakennekoodi (vy쎨rengas).
19 - Vanteen l쌹pimitta tuumina.
108 - Kuormaindeksi, numerokoodi, joka 
liittyy maksimikuormaan, jonka renkaat 
kest쌹v쌹t.
T - Nopeusluokan symboli. Katso t쌹m쌹n 
osan nopeusluokkakaavio saadaksesi 
lis쌹tietoja.

Vanteen kokomerkint쌹
Vanteet on my쎨s merkitty t쌹rkeill쌹 tie-
doilla, joita tarvitset, jos joudut vaihta-
maan sellaisen. Seuraavassa kuvataan, 
mit쌹 vannekokomerkinn쌹n kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.
Esimerkki vanteen kokomerkinn쌹st쌹:
7.5JX19
7.5 - Vanteen leveys tuumina.
J - Vanteen muodon merkint쌹.
19 - Vanteen l쌹pimitta tuumina.

Renkaiden nopeusluokat
Alla oleva kaavio luettelee useita eri 
nopeusluokkia, jota t쌹ll쌹 hetkell쌹 k쌹yte-
t쌹쌹n henkil쎨autojen renkaissa. Nopeus-
luokka on osa renkaan sivuun merkitty쌹 
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kokom쌹쌹rityst쌹. T쌹m쌹 symboli vastaa 
renkaan suunniteltua suurinta turval-
lista maksiminopeutta.

3. Rengaspaineen tarkistus (TIN: 
renkaan tunnistenumero)
Kaikki valmistusmerkinn쌹n mukaan yli 
kuusi vuotta vanhat renkaat on vaihdet-
tava uusiin. L쎨yd쌹t valmistusp쌹iv쌹n ren-
kaan sivusein쌹m쌹st쌹, DOT-
koodimerkinn쌹st쌹. Valmistusp쌹iv쌹 ilmoi-
tetaan DOT-koodin nelj쌹ss쌹 viimeisess쌹 
merkiss쌹.
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinn쌹n alkuosa antaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja kuvion tiedot. 
Viimeiset nelj쌹 numeroa ilmaisevat vii-
kon ja vuoden, jolloin rengas on valmis-
tettu.
Esimerkiksi, DOT XXXX XXXX 1621 tar-
koittaa, ett쌹 rengas on valmistettu vuo-
den 2021 viikolla 16.

VAROITUS
Renkaat heikkenev쌹t ajan mittaan, 
vaikka niit쌹 ei k쌹ytett쌹isi. J쌹ljell쌹 olevan 
kulutuspinnan m쌹쌹r쌹st쌹 riippumatta 
suosittelemme renkaiden vaihtoa 6 vuo-
den normaalin k쌹yt쎨n j쌹lkeen. Kuuman 
ilmaston tai jatkuvan raskaan kuormi-
tuksen aiheuttama l쌹mp쎨 voi nopeuttaa 
renkaiden vanhentumista. T쌹m쌹n varoi-
tuksen huomiotta j쌹tt쌹minen voi aiheut-
taa 쌹killisen renkaan pett쌹misen, mist쌹 

voi seurata auton hallinnan menetys ja 
onnettomuus, josta aiheutuu vakava 
loukkaantuminen tai kuolema.

4. Renkaan rakenne ja materiaali
Kumipinnoitettujen kangaskerrosten eli 
v쎨iden lukum쌹쌹r쌹 renkaassa. Renkaan 
valmistajan on my쎨s ilmoitettava ren-
kaan materiaalit, joihin sis쌹ltyv쌹t ter쌹s, 
nailon, polyesteri ja muita materiaaleja. 
Kirjain ”R” tarkoittaa s쌹teitt쌹ist쌹 kerros-
rakennetta, ”D” tarkoittaa diagonaalista 
tai vinoa rakennetta ja kirjain "B” tarkoit-
taa vy쎨rakennetta.

5. Suurin sallittu t쌹ytt쎨paine
T쌹m쌹 luku ilmaisee suurimman ilman-
paineen, johon renkaan saa t쌹ytt쌹쌹. 쉁l쌹 
ylit쌹 suurinta sallittua t쌹ytt쎨painetta. 
Katso kohta "Rengaskoon ja paineen 
merkint쌹" sivulla 9-8.

6. Maksiminimelliskuorma
Numero ilmaisee kilogrammoina ja nau-
loina maksimikuorman, jonka rengas 
pystyy kantamaan. Kun vaihdat autoon 
renkaita, k쌹yt쌹 aina rengasta, jolla on 
sama nimelliskuorma kuin tehtaalla 
asennetuissa renkaissa.

7. Yhten쌹inen renkaan laadun 
luokittelu
Laatuluokitus, jos merkitty, on renkaan 
sivusein쌹m쌹ss쌹 renkaan olan ja sen suu-
rimman leveyden v쌹lill쌹.
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Nopeusluokan symboli Maksiminopeus

S 180 km/h (112 mph)

J 190 km/h (118 mph)

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

W 270 km/h (168 mph)

Y 300 km/h (186 mph)
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VAROITUS
僅 Renkaaseen liitetty pitoluokka perus-

tuu suoran jarrutuksen pitotesteihin, 
eik쌹 se kuvaa kiihtyvyytt쌹, kaarreajoa, 
vesiliirtoa tai huippupitoa.

僅 Renkaan l쌹mp쎨tilaluokka on m쌹쌹ri-
tetty renkaalle, joka on t쌹ytetty oikein 
ja jota ei ylikuormiteta. Liian suuri 
nopeus, vajaat쌹ytt쎨, ylit쌹ytt쎨 tai liialli-
nen kuormitus, joko erikseen tai 
yhdistelm쌹n쌹, voivat aiheuttaa l쌹m-
m쎨n muodostumista ja mahdollisen 
renkaan 쌹killisen hajoamisen. Se voi 
aiheuttaa hallinnan menetyksen ja 
vakavan vamman tai kuoleman.

Kulutuspinnan kuluminen
Renkaan kulumisaste on suhteellinen 
arvio perustuen renkaan kulumiseen 
valvotuissa olosuhteissa tietyll쌹 viran-
omaisten testiradalla. Esimerkiksi luo-
kan 150 rengas kuluu viranomaisten 
testiradalla puolitoista (1½) kertaa sen, 
mit쌹 luokan 100 rengas.
Renkaiden suhteellinen suorituskyky 
riippuu kulloisistakin k쌹ytt쎨olosuhteista, 
ja se voi poiketa merkitt쌹v쌹sti standar-
dista johtuen eroista ajotavoissa, huolto-
k쌹yt쌹nn쎨iss쌹 sek쌹 tien ominaispiirteiss쌹 
ja ilmastossa.
Autoosi vakiona tai lis쌹varusteena saata-
villa olevien renkaiden luokitukset voi-
vat vaihdella.

Pitoluokka - AA, A, B & C
Pitoluokat korkeimmasta matalimpaan, 
ovat AA, A, B ja C. N쌹m쌹 luokat kuvaavat 
renkaan kyky쌹 pys쌹hty쌹 m쌹r쌹ll쌹 alus-
talla mitattuna valvotuissa olosuhteissa 
tietyill쌹 viranomaisten testauksessa 
k쌹ytt쌹mill쌹 asfaltti- ja betonipinnoilla. 

Kirjaimella C merkityll쌹 renkaalla voi olla 
heikko pito.

L쌹mp쎨tila – A, B ja C
L쌹mp쎨tilaluokat ovat A (korkein), B ja C. 
Ne kuvaavat renkaan l쌹mm쎨n vastus-
tuskyky쌹 ja sen kyky쌹 johtaa l쌹mp쎨쌹 
pois testattuna valvotuissa olosuhteissa 
m쌹쌹ritellyss쌹 sis쌹laboratorion testipy쎨-
r쌹ss쌹.
Jatkuva korkea l쌹mp쎨tila voi aiheuttaa 
renkaan materiaalin hajoamisen ja 
v쌹hent쌹쌹 sen k쌹ytt쎨ik쌹쌹. Liian korkea 
l쌹mp쎨tila voi johtaa renkaan 쌹killiseen 
hajoamiseen. Luokat B ja A edustavat 
lain renkailta laboratoriotesteiss쌹 vaati-
mia v쌹himm쌹isarvoja korkeampia suori-
tuskykyluokkia .

Matalan profiilisuhteen rengas 
(jos kuuluu varustukseen)
Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden 
profiilisuhde on alle 50, ovat tyylilt쌹쌹n 
urheilullisia.
Koska matalan profiilisuhteen renkaat 
on optimoitu hyv쌹n k쌹sittelyn ja jarrutta-
misen takaamiseksi, niill쌹 ajaminen voi 
olla ep쌹mukavampaa ja niiden tuot-
tama melu on suurempi kuin normaa-
leilla renkailla.

HUOMIO
僅 Koska matalan profiilisuhteen ren-

kaan sivusein쌹 on normaalia lyhy-
empi, sek쌹 rengas ett쌹 vanne voivat 
vahingoittua helpommin. Noudata siis 
alla olevia ohjeita.
- Ajaessasi vaikeakulkuisella tiell쌹 tai 

maastossa, aja varovasti, koska 
renkaat ja vanteet voivat vaurioitua. 
Tarkasta ajamisen j쌹lkeen renkaat 
ja vanteet.

- Kun ajat kuoppaan, nopeust쎨ys-
syyn, viem쌹rikanteen tai soralle, aja 
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ajoneuvoa hitaasti, jotta et vahin-
goita renkaita ja vanteita.

- Jos renkaaseen kohdistuu isku, tar-
kista renkaan kunto tai ota yhteytt쌹 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

- Est쌹쌹ksesi rengasvaurioita, tarkista 
renkaiden kunto ja paine aina 3 
000 km (2 000 mailin) v쌹lein.

僅 Rengasvaurioita ei ole helppo tunnis-
taa omin silmin. Mutta, jos huomaat 
pienimm쌹nkin viittauksen rengasvau-
rioon, vaikket n쌹kisik쌹쌹n sit쌹 omin sil-
min, tarkistuta tai vaihdata rengas, 
koska rengasvauriot voivat aiheuttaa 
ilmavuotoja.

僅 Jos rengas vaurioituu, kuoppaan, vie-
m쌹riaukkoon tai reunakiveen tai 
maastossa ajamisen vuoksi, rengas-
vaurio ei kuulu valmistajan takuun pii-
riin.

僅 L쎨yd쌹t renkaan tiedot renkaan 
sivusta.

Sulakkeet
Sulan tyyppi

Rasiamalli

Monisulake

BFT

* Vasen: Normaali, oikea: Palanut
* Sulake-/relepaneelin todellinen mer-

kint쌹 voi poiketa.
Ennen palaneen sulakkeen vaihtoa, 
irrota akun negatiivisen navan kaapeli.
Jos s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ei toimi, tarkista 
ensin kuljettajan puolen sulakepaneeli.
Vaihda palanut sulake aina nimellisar-
voltaan samanlaiseen sulakkeeseen.
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Jos vaihtosulake palaa, se on merkki 
s쌹hk쎨laitteiden ongelmasta. V쌹lt쌹 kysei-
sen j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 ja ota heti 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹쌹nnyt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan korvaa sulaketta mill쌹쌹n 

muulla, kuin toisella, nimellisarvoltaan 
samalla sulakkeella.

僅 Suurempi sulake voi aiheuttaa vahin-
koja ja mahdollisesti tulipalon.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta rautalankaa tai alu-
miinifoliota sulakkeen paikalle edes 
tilap쌹iskorjaukseksi. T쌹m쌹 voi aiheut-
taa laajamittaisia johtovahinkoja ja 
mahdollisesti tulipalon.

僅 쉁l쌹 tee omin p쌹in muutos- tai lis쌹ys-
t쎨it쌹 auton s쌹hk쎨johdotuksiin.

HUOMIO
僅 Kun vaihdat palanutta sulaketta tai 

relett쌹 uuteen varmista, ett쌹 uusi 
sulake tai rele kiinnittyy tiukasti kiin-
nikkeisiin. Sulakkeen tai releen ep쌹-
t쌹ydellinen kiinnitys voi aiheuttaa 
ajoneuvon johto- ja s쌹hk쎨j쌹rjestel-
miin vahinkoa ja jopa tulipalon.

僅 쉁l쌹 irrota sulakkeita, releit쌹 tai liittimi쌹, 
jotka on kiinnitetty ruuvein tai mutte-
rein. Jos sulake, rele tai liitin ei ole kiin-
nitetty kokonaan, se saattaa aiheuttaa 
tulipalon. Jos pulteilla tai muttereilla 
kiinnitetyt sulakkeet, releet ja liittimet 
palavat, ota yhteys ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹쌹nnyt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin puoleen.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 mit쌹쌹n sulake- tai relena-
poihin muita esineit쌹, kuten ruuvitalt-
taa tai johtoja. Se voi aiheuttaa 

kontaktivian ja j쌹rjestelm쌹n toiminta-
h쌹iri쎨n.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹 ruuvitalttaa tai kytke j쌹lki-
markkinoilta hankittua johdotusta 
alun perin vain sulakkeille ja releille 
tarkoitettuun liittimeen. Ajoneuvon 
sis쌹tilan s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ja johdot 
voivat vahingoittua tai palaa koske-
tusvian vuoksi.

僅 Jos kytket vaijerin suoraan takavaloon 
tai vaihdat polttimon, jonka kapasi-
teetti ylitt쌹쌹 per쌹vaunujen jne., s쌹쌹n-
nellyn kapasiteetin, sis쌹inen 
liitoskappale voi palaa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 ruuvitalttaa tai muuta 
metalliesinett쌹 sulakkeiden poistami-
seen, koska se voi aiheuttaa oikosulun 
ja vahingoittaa j쌹rjestelm쌹쌹.

HUOMAA
僅 Kun vaihdat sulaketta, paina EV-pai-

nike OFF-asentoon ja sammuta kaikki 
s쌹hk쎨laitteet, irrota siten akun (-) -
napa.

僅 Sulake-/relepaneelin todellinen mer-
kint쌹 voi poiketa varustetuista osista.

Sis쌹paneelin sulakkeen vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Paina EV-painike OFF-asentoon ja 

sammuta kaikki muut kytkimet.
僅 Avaa sulakepaneelin kansi.

OCV071019L
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僅 Ved쌹 vialliseksi ep쌹ilty sulake suoraan 
ulos. K쌹yt쌹 moottoritilan p쌹쌹sulake-
rasiassa olevaa poistoty쎨kalua (1).

僅 Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, 
jos se on palanut. Varasulakkeita on 
kojelaudan sulakepaneeleissa (tai 
moottoritilan sulakepaneelissa).

僅 Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ett쌹 se asettuu tiu-
kasti pidikkeisiin.

TIETOJA
Jos ajo- tai per쌹valot, jarruvalot tai p쌹i-
v쌹valot (DRL) eiv쌹t toimi ja kojelaudan 
sulakkeet ovat kunnossa, tarkasta moot-
toritilan sulakerasia. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹쌹nnyt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin puoleen.

Moottoritilan sulakkeen vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Paina EV-painike OFF-asentoon ja 

sammuta kaikki muut kytkimet.
僅 Poista sulakepaneelin kansi paina-

malla kielekett쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 kansi 
yl쎨s.

Kun irrotat ter쌹tyyppisen sulakkeen, 
poista se k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 sulakkeiden 

vaihtamiseen suunniteltua pidikett쌹, 
joka l쎨ytyy moottoritilan sulake-
rasiassa. Poistamisen j쌹lkeen, aseta 
tilalle samansuuruinen sulake turvalli-
sesti.

僅 Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, 
jos se on palanut. Poista tai aseta 
sulake moottoritilan sulakepaneelin 
sulakety쎨kalulla.

僅 Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ett쌹 se asettuu tiu-
kasti pidikkeisiin. Jos se sopii paikal-
leen l쎨ys쌹sti, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹쌹nnyt valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.

HUOMIO
Tarkastettuasi moottoritilan sulakepa-
neelin, aseta sulakepaneelin kansi tiu-
kasti kiinni, kunnes kuulet napsahtavan 
쌹쌹nen. Jos et tee niin, vesi voi aiheuttaa 
s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹n vikoja.

P쌹쌹sulakkeen (monisulake) 
vaihto

K쌹ytt쎨
僅 Sammuta auto.
僅 Irrota akun negatiivisen navan kaa-

peli.
僅 Poista kuvassa esitetyt mutterit.
僅 Vaihda sulake uuteen, nimellisarvol-

taan samanlaiseen sulakkeeseen.
僅 Kiinnit쌹 irrotukseen n쌹hden p쌹invas-

taisessa j쌹rjestyksess쌹.

OCV071020L

OCV071066L

OCV071021L
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HUOMIO
Tarkasta akun kannen kunnollinen sul-
keutuminen silm쌹varaisesti. Jos akun 
kansi ei ole kunnolla kiinnitetty, s쌹hk쎨-
j쌹rjestelm쌹 saattaa vaurioitua kosteuden 
p쌹쌹stess쌹 j쌹rjestelmiin.

HUOMAA
僅 S쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi oikein, 

vaikka moottoritilan tai sis쌹tilan sula-
kerasian yksitt쌹iset sulakkeet on irro-
tettu ja kiinnitetty. T쌹m쌹nlaisessa 
tapauksessa ongelman saattaa rat-
kaista p쌹쌹sulakkeen (BFT-tyyppi) 
irrottaminen, sulake sijaitsee akun 
positiivisen navan (+) suojuksessa. 
Koska p쌹쌹sulake on rakenteeltaan 
monimutkaisempi kuin muut kompo-
nentit, suosittelemme k쌹쌹ntym쌹쌹n 
ammattikorjaamon puoleen. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt l쌹himm쌹n valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

僅 Jos monisulake on palanut, k쌹쌹nny 
ammattikorjaamon puoleen. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹쌹nnyt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin puo-
leen.

Sulake-/relepaneelin kuvaus
Sulake-/relepaneelin kansissa on sulake-
/relemerkint쌹, jossa kuvaillaan sulak-
keen/releen nimi ja kapasiteetti.

HUOMAA
Kaikki t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa esitetyt sulake-
paneelin kuvaukset eiv쌹t ehk쌹 p쌹de 
autoosi. Tiedot ovat tarkkoja painoajan-
kohtana. Kun tarkastat autosi sulakepa-
neelia, katso sulakepaneelin merkint쎨j쌹.
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Kuljettajan puolen sulakepaneeli
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ICU-kytkent쌹rasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri

CHILD LOCK 15 A Lapsilukon rele , lapsilukon avausrele

AFCU 10 A AFCU

A/BAG IND 7,5 A Yl쌹konsoli

MEMORY2 10 A Sulake – MEMORY2, tunnelmavaloyksikk쎨, t쎨rm쌹ystyynyn tunnelmavalo V/O, 
ADP, Head-Up-n쌹ytt쎨, ADS-yksikk쎨

START 7,5 A VCU, IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

L쉁MMITETT쉁V쉁 
PEILI 10 A Kuljettajan/matkustajan ulkopeiliyksikk쎨

TAILGATE OPEN 15 A Takaluukun salpa

EPCU 3 10 A Takataajuusmuuttaja

MODULE3 7,5 A Monitoimikytkin, IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨), jarruvalokytkin, kuljettajan 
oven moduuli

MITTARISTO 7,5 A Head Up -n쌹ytt쎨, mittaristo

IG3 8 10 A V2L-yksikk쎨, ICCU, VCMS, s쌹hk쎨inen taka쎨ljypumppu, CDM

IG3 7 10 A
Incar-l쌹mp쎨tila-anturi,audio/video- ja navigaation p쌹쌹yksikk쎨, Ilmastoinnin PTC 
(positiivisen l쌹mp쎨tilakertoimen ) -l쌹mmitin, ilmastoinnin ohjausyksikk쎨, mitta-
risto

IAU 10 A Kuljettajan/matkustajan oven ulkokahva

ECS 15 A Ei k쌹yt쎨ss쌹

MODUULI8 10 A Kuljettajan/matkustajan s쌹hk쎨toimisen istuimen moduuli, kuljettajan/matkusta-
jan manuaalisen istuimen kytkin

S/HEATER FRT 20 A Etuistuimien tuuletuksen ohjausmoduuli, etuistuimien l쌹mmittimen ohjausmo-
duuli

PESULAITE 15 A Monitoimikytkin

IBU2 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

IG3 10 10 A SCU (j쌹rjestelm쌹n ohjausyksikk쎨), takataajuusmuuttaja, BMU

IG3 9 10 A Ei k쌹yt쎨ss쌹

AKUN HALLINTA 10 A BMU

TURVATYYNY 2 10 A SRS (t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹) ohjausyksikk쎨

KATTOLUUKKU1 25 A Kattoikkunan moottori

P/IKKUNA LH 25 A Kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan turvamoduuli (LHD), matkustajan s쌹hk쎨ikkunan tur-
vamoduuli (RHD), takaikkunan turvamoduuli V
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VARA2 (IG2) 15 A Ei k쌹yt쎨ss쌹

E-SHIFTER 3 10 A S쌹hk쎨isen automaattivaihteiston (ATM) vaihtovalitsin

MODULE4 10 A

Etu/takakulmatutka LH/RH, etu/takataajuusmuuttaja, ADAS-yksikk쎨 (ajo), 
VESS-yksikk쎨 (virtuaalinen moottorin 쌹쌹nij쌹rjestelm쌹), 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-
s쌹쌹timen tutka, takan쌹kym쌹kamera (ADAS), ADAS-yksikk쎨, mittariston yl쌹kan-
nen kytkin

USB-LATURI 15 A Kuljettajan/matkustajan istuimen USB-laturi, etukonsolin USB-laturi #1/#2

MEMORY1 15 A
Sulake – MEMORY2, mittaristo, ilmastoinnin ohjausmoduuli, mittariston tunnel-
mavalo (ylempi/alempi), mittariston lattiakytkin, kuljettajan/matkustajan tunnel-
mavalonlamppu V/O

VARA3 (B+) 10 A Ei k쌹yt쎨ss쌹

A/C2 10 A
Ilmastoinnin ohjausmoduuli, korkeapaineventtiili, kylm쌹aineventtiilit #1/#2 P/R-
kytkent쌹rasia (puhaltimen rele), BSA-j쌹쌹hdytin #1, ilmastoinnin kylm쌹ainevent-
tiili

AMP 25 A AMP (vahvistin)

P/WINDOW RH 25 A Matkustajan s쌹hk쎨ikkunan turvamoduuli (LHD), kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan tur-
vamoduuli (RHD), takaikkunan turvamoduuli O

MODULE6 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

MODULE5 10 A

Datalinkkiyhteys, s쌹hk쎨inen kromaattinen peili, E-CALL-yksikk쎨, ADP, audio/
video- ja navigoinnin p쌹쌹yksikk쎨, t쎨rm쌹ystyynyn kytkin, ajovalot V/O, AMP 
(vahvistin), 쌹lypuhelimen langaton laturi, kuljettajan/matkustajan s쌹hk쎨toimisen 
istuimen moduuli, etuistuimen tuuletuksen ohjausmoduuli, etuistuimen l쌹mmit-
timen ohjaus takaistuimen l쌹mmittimen ohjausmoduuli, mittariston lattiakytkin, 
automaattisen ajovalojen korkeuss쌹쌹d쎨n moduuli, IFS (쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjes-
telm쌹) -moduuli

VARA1 (ACC) 10 A Ei k쌹yt쎨ss쌹

E-CALL 10 A E-CALL-yksikk쎨

IBU1 15 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

JARRUKYTKIN 10 A Jarruvalon kytkin, IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

P/ISTUIN KULJ 30 A Kuljettajan s쌹hk쎨toimisen istuimen kytkin, kuljettajan s쌹hk쎨istuimen moduuli 
(mukana IMS (integroitu muistij쌹rjestelm쌹))

A/C1 7,5 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

TURVATYYNY1 15 A SRS (t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹) ohjausyksikk쎨

MODULE2 10 A
AMP (vahvistin), ADP, P/E-kytkent쌹rasian lohko (virtal쌹hd쎨n rele), IBU (inte-
groitu korinohjausyksikk쎨), E-CALL-yksikk쎨, ADAS-yksikk쎨, Audio/video- ja 
navigoinnin n쌹pp쌹imist쎨, Audio/video- ja navigoinnin p쌹쌹yksikk쎨

MULTIMEDIA 15 A Audio/video- ja navigoinnin p쌹쌹yksikk쎨

DOOR LOCK 20 A Ovien lukituksen rele, ovien lukituksen avauksen rele, kuolleen lukon rele

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri
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MODULE1 10 A
H쌹t쌹vilkkujen kytkin, monitoimikytkin, datalinkkiyhteys, sadeanturi, UIP-sireeni, 
UIP-anturi, PTG-yksikk쎨, kuljettajan ovimoduuli, kuljettajan/matkustajan ulko-
puolinen peiliyksikk쎨

P/ISTUIN MATK 30 A Matkustajan s쌹hk쎨toimisen istuimen kytkin, s쌹hk쎨toimisen istuimen moduuli

S/HEATER RR 25 A Takaistuimen l쌹mmittimen ohjausyksikk쎨

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri
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Moottoritilan sulakepaneeli
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Piiri (P/R-kytkent쌹rasia)

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri

MONIASU-
LAKE-1

LDC 180A P/R-kytkent쌹 (sulake: P/L쉁HT싋1, T/LUUKKU, EOP1, EOP2)

MDPS1 100 A
MDPS-yksikk쎨
* MDPS on sama kuin EPS (s쌹hk쎨toiminen ohjaustehostin).

MONIASU-
LAKE-3

B+5 60 A PCB-lohko (IG3-p쌹쌹rele, sulake: PYYHIN1, EPCU1, B/H쉁LYTYS, 쉁쉁NI-
MERKKI, VCU2)

B+3 60 A

ICU-kytkent쌹rasia (sulake: LAPSILUKKOA, AFCU, TAKALUUKKU 
AUKI, EPCU 3, MODUULI8, S/L쉁MMITIN FT, KATTOLUUKKU1, S/
IKKUNA V, VAHV, S/IKKUNA O, S/ISTUIN KULJ, S/ISTUIN MATK, S/
L쉁MMITIN O)

B+2 60 A ICU-kytkent쌹rasia (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10)

B+1 50 A ICU-kytkent쌹rasia (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13)

IEB1 60 A IEB-yksikk쎨

IEB2 60 A IEB-yksikk쎨

IG1 40 A P/R-kytkent쌹rasia (ACC-rele, IG1-rele)

IG2 40 A P/R-kytkent쌹rasia (IG2-rele)

MULTI 
FUSE-2

C/FAN 80 A J쌹쌹hdytyspuhaltimen moottori

RR HTD 50 A P/R-kytkent쌹rasia (takal쌹mmitysrele)

TRAILER1 50 A Per쌹vaunun liitin

PUHALLIN 50 A P/R-kytkent쌹rasia (puhaltimen rele)
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PCB-lohko

SULAKE

B+4 40 A

ICU-kytkent쌹rasialohko (pitk쌹aikaisen kuormituksen salparele, 
sulake: IAU, ECS, AKUN HALLINTA, TURVATYYNY2, MUISTI1, VARA3 
(B+), A/C2, E-CALL, IBU1, JARRUKYTKIN, MULTIMEDIA, OVEN LUKI-
TUS, MODUULI1)

E-SHIFTER1 40 A P/R-kytkent쌹rasialohko (E-Shifter-rele, sulake: E-SHIFTER2)

LATURI1 10 A P/R-kytkent쌹rasialohko (laturin lukituksen rele, laturin lukituksen ava-
usrele), ICCU, VCMSCDMM

LATURI2 10 A CDM

AMS 10 A 12V Akun anturi

EWP1 20 A S쌹hk쎨inen vesipumppu #1

EWP2 20 A S쌹hk쎨inen vesipumppu #2

TRAILER2 20 A Per쌹vaunun liitin

VESS 10 A VESS-yksikk쎨

VCU1 40 A VCU

P/OUTLET1 40 A Virtal쌹hd쎨n rele

TAKAL. 30 A PTG-yksikk쎨

EOP1 40 A S쌹hk쎨inen taka쎨ljypumppu

EOP2 40 A S쌹hk쎨inen etus쌹hk쎨pumppu (4WD)

E-SHIFTER2 10 A E-Shifter-rele, SCU, elektronisen ATM-vaihtajan valitsin

P/OUTLET3 20 A Takatilan virtal쌹ht쎨

P/OUTLET2 20 A Etupistorasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri

WIPER1 25 A PCB (piirilevy) lohko (pyyhkij쎨iden p쌹쌹rele)

EPCU1 15 A Etutaajuusmuuttaja (4WD)

B/ALARM 10 A PCB (piirilevy) lohko (varash쌹lyttimen summerin rele)

쉁쉁NIMERKKI 15 A PCB (piirilevy) lohko (쌹쌹nimerkin rele)

WIPER2 7,5 A IBU (integroitu korin ohjausyksikk쎨)

VCU2 15 A VCU

IG3 1 20 A ICU-kytkent쌹rasia (sulake: IG3 8, IG3 7, IG3 10, IG3 9)

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri
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Rele
Katso reletyyppi seuraavasta taulukosta.

IG3 3 15 A S쌹hk쎨inen vesipumppu

IG3 5 10 A BMS:n (akunhallintaj쌹rjestelm쌹n) j쌹쌹hdytynesteen 3-tieventtiili

VCU3 10 A VCU

IG3 4 10 A S쌹hk쎨inen vesipumppu #1, #2, s쌹hk쎨inen ilmastoinnin kompressori

IEB3 10 A IEB-yksikk쎨

IG3 6 10 A J쌹쌹hdytyspuhaltimen, S쌹hk쎨inen etu쎨ljypumppu (4WD)

MDPS2 10 A
MDPS-yksikk쎨
* MDPS on sama kuin EPS (s쌹hk쎨toiminen ohjaustehostin).

IG3 2 15 A Etutaajuusmuuttaja (4WD), VCU

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen 
nimellisarvo Suojattu virtapiiri

Releen nimi Symboli TYYPPI

Laturin lukon rele MICRO

E-siirt쌹j쌹n rele MICRO

Takal쌹mmityksen rele MINI

ACC-rele MICRO

IG1-rele MICRO

Puhaltimen rele MICRO

IG2-rele MICRO

Virtal쌹hd쎨n rele MICRO

Laturin lukon avauksen rele MICRO
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Valot
Polttimon vaihtamisen varotoi-
menpiteet
Sammuta ajoneuvo turvallisessa pai-
kassa, aktivoi k쌹sijarru ja poista kaapeli 
akun negatiiviselta (-) navalta. K쌹yt쌹 
vain m쌹쌹ritetyn tehoisia polttimoita.

Lampussa voi tapahtua toiminta-
h쌹iri쎨 s쌹hk쎨verkon vioittumisen 
seurauksena
Lampun osan vikatila voi johtua verkko-
virheest쌹 tai auton s쌹hk쎨isen ohjausj쌹r-
jestelm쌹n virhetoiminnosta. Ongelman 
ilmentyess쌹, vie j쌹rjestelm쌹 tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Valojen toimintah쌹iri쎨 s쌹hk쎨j쌹r-
jestelm쌹n tasapainotuksen joh-
dosta
Normaalisti toimiva lamppu voi v쌹lkky쌹 
hetken ajan. T쌹m쌹 hetkellinen tapah-
tuma johtuu ajoneuvon s쌹hk쎨isen 
ohjausj쌹rjestelm쌹n vakautumistoimin-
nosta. Jos valo palaa nopeasti normaa-
liksi, ajoneuvo ei vaadi huoltoa.
Jos valo kuitenkin sammuu tilap쌹isen 
v쌹risemisen j쌹lkeen, tai v쌹rin쌹 ei lopu 
ollenkaan, suosittelemme huollatta-
maan j쌹rjestelm쌹n ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Ennen kuin teet t쎨it쌹 valojen parissa, 

kytke seisontajarru tiukasti, paina EV-
painike OFF-asentoon, ja sammuta 
valot, jotta v쌹ltet쌹쌹n auton odotta-
mattomat liikkeet ja palovammojen/
s쌹hk쎨iskun vaara.

僅 Varmista, ett쌹 vaihdat palaneen poltti-
mon teholtaan samanlaiseen uuteen. 
Muutoin se voi aiheuttaa pahoja vauri-
oita johdotukseen ja mahdollisesti tuli-
palon.
- Huomaa, ett쌹 polttimot voivat olla 

kuumia ja saattavat polttaa sor-
miasi.

HUOMIO
僅 Jos sinulla ei ole tarvittavia ty쎨kaluja, 

sopivia polttimoita tai asiantunte-
musta, ota yhteytt쌹 ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹쌹nnyt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin puoleen.

僅 Monissa tapauksissa auton polttimoi-
den vaihtaminen on vaikeaa, koska 
muita osia on poistettava ennen kuin 
p쌹쌹st쌹쌹n k쌹siksi vaihdettavaan poltti-
moon. T쌹m쌹 on erityisen tyypillist쌹, 
kun ajovaloumpio on poistettava, jotta 
polttimoihin p쌹쌹see k쌹siksi. Ajova-
loumpion irrotuksesta/asennuksesta 
saattaa aiheutua vahinkoa ajoneu-
voon.

僅 Jos tilalle vaihdetaan hyv쌹ksym쌹tt쎨-
mi쌹 tai standardista poikkeavia valoja, 
seurauksena voi olla sulakkeen pala-
minen tai toimintah쌹iri쎨 tai muita joh-
dotusten vahinkoja.

僅 쉁l쌹 asenna ajoneuvoon ylim쌹쌹r쌹isi쌹 
valaisimia tai LED -valoja. Lis쌹valojen 
asennus voi johtaa lamppujen toimin-
tah쌹iri쎨ihin ja valojen v쌹lkkymiseen. 
Lis쌹ksi sulakerasia ja muu johdotus 
voivat my쎨skin vaurioitua.

HUOMAA
僅 Jos polttimo tai liitin irrotetaan toimi-

vasta lampusta, jossa kulkee virta, 
sulakerasian elektroninen ohjauslaite 



35

8

8

Huolto Valot

saattaa tulkita t쌹m쌹n toimintah쌹i-
ri쎨ksi. T쌹m쌹n vuoksi sulakerasian 
(DTC) diagnoosin vikakoodihistoriaan 
voi j쌹쌹d쌹 vikakoodi polttimon toimin-
tah쌹iri쎨st쌹.

僅 On t쌹ysin normaalia, ett쌹 toimiva valo 
saattaa vilkkua hetkellisesti. N쌹in 
tapahtuu koska j쌹rjestelm쌹 tasapai-
nottaa elektronisen ohjauslaitteen toi-
mintaa, ja jos lamppu syttyy 
normaalisti tilap쌹isen vilkkumisen j쌹l-
keen, autossa ei ole toimintah쌹iri쎨t쌹.
Jos valo kuitenkin jatkaa vilkkumista 
tai se sammuu kokonaan, auton elekt-
ronisessa ohjauslaitteessa saattaa olla 
toimintah쌹iri쎨. T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹r-
jestelm쌹 on tarkastettava ammattikor-
jaamossa v쌹litt쎨m쌹sti. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Kolarin j쌹lkeen, tai jos ajovalot asen-
netaan uudelleen, anna ajovalojen 
suuntauksen s쌹쌹t쎨 ammattikorjaa-
mon suoritettavaksi. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Kun olet ajanut kovassa sateessa tai 
pesun j쌹lkeen ajo- ja takavalojen lins-
seihin saattaa muodostua huurretta. 
T쌹m쌹n aiheuttaa umpion sis쌹osan ja 
ulkopuolen v쌹linen l쌹mp쎨tilaero. 
T쌹m쌹 on samantyyppinen ilmi쎨 kuin 
matkustamon ikkunoiden huurtumi-
nen sateella ajon aikana, eik쌹 tarkoita 
auton vikaa. Jos vett쌹 vuotaa lampun 
piireihin, tarkastuta auto ammattikor-
jaamossa. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMAA
Liikenteen muutokset (Euroopassa)
L쌹hivalojen valokeila on ep쌹symmetri-
nen. Jos ajat maassa, jossa liikenne kul-
kee eri puolella tiet쌹, t쌹m쌹 
ep쌹symmetrinen osa h쌹ik쌹isee vastaan-
tulevien autojen kuljettajia. H쌹ik쌹istymi-
sen est쌹miseksi ECE-m쌹쌹r쌹ys vaatii 
useita teknisi쌹 ratkaisuja (kuten auto-
maattinen vaihtoj쌹rjestelm쌹, liimalevy, 
alasp쌹in suuntaus). N쌹m쌹 ajovalot on 
suunniteltu est쌹m쌹쌹n vastaantulijoiden 
h쌹ik쌹istyminen. N쌹in sinun ei tarvitse 
vaihtaa ajovalojasi maassa, jossa lii-
kenne on toisella puolella.

Valon sijainti (edess쌹)
Ajovalo – tyyppi A

Ajovalo – tyyppi B

1 Ajovalo (lyhyt) (LED-tyyppinen)
2 Ajovalo (pitk쌹) (LED-tyyppinen)
3 Etu-suuntavalon lamppu (LED -tyyp-

pinen)

OCV071026L
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4 P쌹iv쌹ajovalot/seisontavalo (LED-tyyp-
pinen)

Valon sijainti (takana)
Tyyppi A

Tyyppi B

1 Jarru- ja takavalo (LED -tyyppinen)
2 Takavalo (LED -tyyppinen)
3 Takavilkku (LED-tyyppinen)
4 Lis쌹jarruvalo (LED-tyyppinen)
5 Peruutusvalo (LED-tyyppinen)
6 Takasumuvalo (LED -tyyppinen)
7 Rekisterikilven valo (LED-tyyppinen)

Valon sijainti (sivulla)

1 Sivutoistolamppu (LED -tyyppinen)

Lamppujen vaihtaminen (LED-
tyypit, hansikaslokeron lamppua 
lukuun ottamatta)
Jos lamppu ei toimi, tarkastuta autosi 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksitt쌹i-
sen쌹 osana, koska kyseess쌹 on inte-
groitu yksikk쎨. LED-lamput on 
vaihdettava yksik쎨n mukana.
P쌹tev쌹n asentajan on tarkistettava tai 
korjattava LED-lamppu, koska se voi 
vaurioittaa auton siihen liittyvi쌹 osia.

Hansikaslokeron lampun vaihto 
(polttimo)
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K쌹ytt쎨
僅 K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 

irrota matkustamon lamppukokonai-
suus varovasti.

僅 Irrota lamppukokonaisuuden suojus.
僅 Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 

ulos.
僅 Asenna kantaan uusi polttimo.
僅 Asenna lamppukokonaisuuden suo-

jus.
僅 Asenna matkustamon lamppukoko-

naisuus.

VAROITUS
Ennen kuin teet toimenpiteit쌹 sis쌹va-
loille, varmista, ett쌹 "OFF"-painiketta on 
painettu, jotta et polta sormiasi tai saa 
s쌹hk쎨iskua.

Ajovalojen suuntaus (Euroo-
passa)
Ajovalojen suuntaus

Tyyppi A

Tyyppi B

K쌹ytt쎨
僅 T쌹yt쌹 renkaat m쌹쌹ritettyihin painei-

siin ja poista autosta muu kuorma 
kuin kuljettaja, vararengas ja ty쎨kalut.

僅 Auto on sijoitettava tasaiselle alustalle.
僅 Piirr쌹 taustalle pystysuorat viivat 

(jotka kulkevat kunkin ajovalon lam-
pun keskipisteen kautta) ja vaaka-
suora viiva (joka kulkee ajovalojen 
lamppujen keskipisteen kautta).

僅 Kun ajovalot ja akku ovat normaalissa 
kunnossa, kohdista ajovalot siten, ett쌹 
kirkkain osa osuu vaaka- ja pystysuo-
rille viivoille.

僅 Suuntaa l쌹hivaloa vasemmalle tai 
oikealle kiert쌹m쌹ll쌹 ruuvimeisselill쌹 (1) 
my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n tai vastap쌹iv쌹쌹n. Suun-
taa l쌹hivaloa yl쎨s tai alas kiert쌹m쌹ll쌹 
ruuvia (2) my쎨t쌹- tai vastap쌹iv쌹쌹n.

OCV071044L
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Kohdistuspiste

* A: N쌹ytt쎨

Auton tila

Ajovalo (LED)

Korkeus maasta Lamppujen v쌹linen et쌹isyys

H1 (MATALA) H2 (KORKEA) W1 (MATALA) W2 (KORKEA)

ilman kuljettajaa
[mm (in)]

Tyyppi A
708
(27,9)

698
(27,5)

1 610
(63,4)

1 416
(55,8)

Tyyppi B
734
(28,9)

679
(26,7)

1 572
(61,9)

1 526
(60,5)

kuljettajan kanssa
[mm (in)]

Tyyppi A
698
(27,5)

688
(27,1)

1 610
(63,4)

1 416
(55,8)

Tyyppi B
724
(28,5)

669
(26,3)

1 572
(61,9)

1 526
(60,5)

OCV071046L
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Ajovalo pitk쌹t valot (LHD-auto)
Perustuu 10 cm heijastimelle

僅 A: Auton akseli
僅 B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskelt쌹
僅 C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskelt쌹
僅 D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskell쌹
僅 E: Maa
僅 F: Leikkauslinja

K쌹ytt쎨
僅 Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ilman, ett쌹 ajoneuvossa on kuljettajaa.
僅 Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
僅 Suunnattaessa l쌹hivaloja pystysuora suuntaus on s쌹쌹dett쌹v쌹 vaakasuoran suun-

tauksen j쌹lkeen.
僅 Vapauta seisontajarru ja aseta vaihde asentoon N (vapaa), ja lis쌹ksi, jos ajovalojen 

korkeuden s쌹쌹t쎨laite kuuluu varusteisiin, s쌹쌹d쌹 ajovalojen korkeudens쌹쌹d쎨n kyt-
kin asentoon 0.
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Huolto

408

Valot

Ajovalo pitk쌹t valot (RHD-auto)
Perustuu 10 cm heijastimelle

僅 A: Auton akseli
僅 B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskelt쌹
僅 C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskelt쌹
僅 D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskell쌹
僅 E: Maa
僅 F: Leikkauslinja

K쌹ytt쎨
僅 Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ilman, ett쌹 ajoneuvossa on kuljettajaa.
僅 Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
僅 Suunnattaessa l쌹hivaloja pystysuora suuntaus on s쌹쌹dett쌹v쌹 vaakasuoran suun-

tauksen j쌹lkeen.
僅 Vapauta seisontajarru ja aseta vaihde asentoon N (vapaa), ja lis쌹ksi, jos ajovalojen 

korkeuden s쌹쌹t쎨laite kuuluu varusteisiin, s쌹쌹d쌹 ajovalojen korkeudens쌹쌹d쎨n kyt-
kin asentoon 0.

OCV071056L



41

8

8

Huolto Sis쌹- ja ulkopuolen hoito

Sis쌹- ja ulkopuolen hoito
Ulkopuolen hoito

Yleist쌹 huomioitavaa ulkopin-
taan liittyen
Lue kaikki varoitus- ja varoituslausek-
keet, jotka n쌹kyv쌹t etiketiss쌹, ja noudata 
etiketin ohjeita k쌹ytt쌹ess쌹si kemiallisia 
puhdistusaineita tai kiillotusaineita.

HUOMAA
Jos pys쌹k쎨it auton ruostumatonta 
ter쌹st쌹 olevan kyltin tai lasirakennuksen 
tms. l쌹helle, rakennuksesta heijastuva 
auringonvalo saattaa vaurioittaa ulko-
puolen muovilistoja (puskuri, spoileri, 
koriste, valo, taustapeili jne.). Jotta muo-
vilistat eiv쌹t vaurioituisi, v쌹lt쌹 pys쌹k쎨i-
m쌹st쌹 alueille, joihin valoa saattaa 
heijastua, tai k쌹yt쌹 suojapeitett쌹. (Asen-
netut ulkolistat, kuten spoileri, vaihtele-
vat autokohtaisesti.)

Pinnan hoito

Pesu
Pese autosi huolellisesti ja s쌹쌹nn쎨lli-
sesti, v쌹hint쌹쌹n kerran kuukaudessa, 
haalealla tai kylm쌹ll쌹 vedell쌹, jotta se on 
suojassa ruostumiselta ja kulumiselta.
Jos k쌹yt쌹t autoasi ajamiseen tien ulko-
puolella, pese se jokaisen tien ulkopuoli-
sen matkan j쌹lkeen. Kiinnit쌹 erityist쌹 
huomiota suolan, lian, mudan ja muiden 
kertyneiden vierasmateriaalien poista-
miseen. Varmista, ett쌹 ovien ja kynnys-
ten alareunojen tyhjennysrei쌹t ovat auki 
ja puhtaita. Hy쎨nteiset, terva, puiden 
mahla, lintujen j쌹t쎨kset, teollisuussaas-
teet ja vastaavat saostumat voivat 

vahingoittaa autosi pintaa, jos niit쌹 ei 
poisteta v쌹litt쎨m쌹sti.
Pelkk쌹 nopea pesu puhtaalla vedell쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 poista kaikkia n쌹it쌹 saostu-
mia. On k쌹ytett쌹v쌹 mietoa saippuaa, 
joka on turvallista maalipinnoille. Huuh-
tele auto pesun j쌹lkeen perusteellisesti 
haalealla tai kylm쌹ll쌹 vedell쌹. 쉁l쌹 annan 
pesuaineen kuivua pintaan.

VAROITUS
Auton pesun j쌹lkeen tarkista jarrut aja-
malla hitaasti n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niihin. Jos jarrujen toiminta 
h쌹iriintyy, kuivaa jarrut painamalla niit쌹 
kevyesti kun ajat hitaasti eteenp쌹in.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 voimakasta saippuaa, kemi-

allisia pesuaineita tai kuumaa vett쌹, 
쌹l쌹k쌹 pese autoa suoraan auringon-
valossa tai kun sen kori on l쌹mmin.

僅 Ole varovainen kun peset autosi 
sivuikkunoita. Varsinkin korkeapaine-
pesussa vesi voi vuotaa ikkunoiden 
l쌹pi ja kastella sis쌹tilat.

僅 Muoviosien ja lamppujen vaurioiden 
est쌹miseksi 쌹l쌹 puhdista niit쌹 kemialli-
silla liuottimilla tai voimakkailla 
pesuaineilla.

Korkeapainepesu

僅 Kun k쌹yt쌹t korkeapainepesuria, var-
mista, ett쌹 pid쌹t riitt쌹v쌹n et쌹isyyden 
ajoneuvoon.

OCV071047L
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Riitt쌹m쌹t쎨n et쌹isyys tai liiallinen paine 
voi johtaa osien vaurioitumiseen tai 
veden tunkeutumiseen auton raken-
teisiin.

僅 쉁l쌹 suihkuta kameraa, antureita tai 
niiden ymp쌹rist쎨쌹 suoraan korkeapai-
nevedell쌹. Korkeapainevesisuihkun 
isku voi aiheuttaa sen, ett쌹 laite ei 
toimi normaalisti.

僅 쉁l쌹 tuo suuttimen k쌹rke쌹 l쌹helle suo-
jakumeja (kumi- tai muovisuojuksia) 
tai liittimi쌹, koska ne saattavat vaurioi-
tua, jos ne joutuvat kosketuksiin kor-
keapaineveden kanssa.

HUOMIO
僅 Moottoritilan peseminen vedell쌹, sis쌹l-

t쌹en korkeapainepesun, voi aiheuttaa 
moottoritilassa olevien s쌹hk쎨piirien 
vaurioitumisen.

僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita 
nesteit쌹 kosketukseen auton sis쌹ll쌹 
olevien s쌹hk쎨-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa niit쌹.

HUOMAA
Mattapintaiset autot (jos kuuluu 
varustukseen)
Py쎨rivi쌹 harjoja k쌹ytt쌹v쌹쌹 automaat-
tista autopesua ei saa k쌹ytt쌹쌹, koska se 
voi vahingoittaa auton pintaa. H쎨yrype-
suri, joka pese auton pinnan korkeassa 
l쌹mp쎨tilassa, voi johtaa 쎨ljyn tarttumi-
seen ja j쌹tt쌹쌹 tahroja, joita on vaikea 
poistaa.
K쌹yt쌹 pehme쌹쌹 liinaa (esim. mikrokuitu-
pyyhe tai sieni) pestess쌹si autoa, ja kui-
vaa se mikrokuituliinalla. Kun peset 
ajoneuvoasi k쌹sin, et saa k쌹ytt쌹쌹 puh-
distusainetta, joka viimeistelee pinnan 
vahalla. Jos auton pinta on liian likainen 
(hiekka, lika, p쎨ly, ep쌹puhtaudet jne.), 

puhdista pinta vedell쌹 ennen auton 
pesua.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei en쌹쌹 helmeile 
maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahausta. K쌹yt쌹 hyv쌹laatuista nestett쌹 
tai vahaa, ja noudata valmistajan ohjeita. 
Vahaa kaikki metallipinnat suojataksesi 
niit쌹 ja s쌹ilytt쌹쌹ksesi kiillon.
싋ljyn, pien ja vastaavien aineiden poista-
minen puhdistusaineella yleens쌹 pois-
taa vahan maalipinnasta. Varmista, ett쌹 
vahaat n쌹m쌹 alueet uudelleen, vaikka 
muu osa autosta ei viel쌹 tarvitse 
vahausta. 쉁l쌹 levit쌹 vahaa kohokuvioi-
dulle, maalaamattomalle yksik쎨lle, koska 
se voi johtaa yksik쎨n hapettumiseen.

HUOMIO
僅 P쎨lyn tai lian pyyhkiminen auton 

korista kuivalla liinalla naarmuttaa 
pintaa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kromattuihin tai eloksoitui-
hin alumiiniosiin ter쌹svillaa, hankaavia 
puhdistusaineita, happamia tai voi-
makkaita pesuaineita, joissa on vah-
vasti em쌹ksisi쌹 tai sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita. 
Se voi vahingoittaa suojaavaa pinnoi-
tetta ja aiheuttaa v쌹rj쌹ytymi쌹 tai osien 
hajoamista.

HUOMAA
Mattapintaiset autot (jos kuuluu 
varustukseen)
쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n kiillottavia suoja-
aineita, kuten pesuainetta, hankaavia 
aineita tai kiillotusaineita. Jos vahaa levi-
tet쌹쌹n, poista vaha heti silikoninpoistoai-
neella, ja jos pinnalla on tervaa tai 
tervasaastetta, puhdista se tervanpoisto-
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aineella. Ole kuitenkin varovainen, ettet 
kohdista liikaa painetta maalatulle 
alueelle.

Pinnan vaurioiden korjaus
Syv쌹t naarmut tai kiveniskut maalipin-
nassa on korjattava viivytyksett쌹. Paljas-
tunut metalli ruostuu pian ja voi 
aiheuttaa suuria korjauskustannuksia.

HUOMAA
僅 Jos auto on vaurioitunut ja vaatii 

metalliosien korjausta tai vaihtamista, 
niin varmista, ett쌹 korikorjaamo k쌹yt-
t쌹쌹 korroosionestoainetta korjattuihin 
tai vaihdettuihin osiin.

僅 Mattapintaiset autot (jos kuuluu 
varustukseen)
Autoissa, joissa on matta maalipinta, 
on mahdotonta muokata vain vaurioi-
tunutta aluetta, vaan koko osan kor-
jaus on tarpeen. Jos auto on 
vaurioitunut ja tarvitaan maalausta, 
suosittelemme, ett쌹 annat valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
hoitaa huollon ja korjauksen. Ole eri-
tyisen varovainen, koska laadun 
palauttaminen korjauksen j쌹lkeen on 
vaikeaa.

Kirkkaiden metallipintojen hoito
僅 Poista tien piki ja hy쎨nteiset k쌹ytt쌹-

m쌹ll쌹 tervanpoistoainetta, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
kaavinta tai muuta ter쌹v쌹쌹 esinett쌹.

僅 Suojaa kirkasmetalliosien pinnat kor-
roosiolta levitt쌹m쌹ll쌹 vaha- tai kromi-
suoja-aineesta pinnoite ja kiillota se.

僅 Pinnoita talven aikana tai rannikkoalu-
eilla kirkkaat metalliosat raskaam-
malla vaha- tai s쌹ilytyspinnoitteella. 
P쌹쌹llyst쌹 osat tarvittaessa sy쎨vytt쌹-

m쌹tt쎨m쌹ll쌹 vaseliinilla tai muulla suo-
jaavalla aineella.

Alustan hoito
J쌹쌹n ja lumen poistoon ja p쎨lyn hallin-
taan k쌹ytetyt sy쎨vytt쌹v쌹t materiaalit voi-
vat kerty쌹 alustaan. Jos n쌹it쌹 
materiaaleja ei poisteta, alustassa voi 
tapahtua normaalia nopeampaa ruostu-
mista rungon ja pohjalevyn tapaisissa 
osissa, vaikka ne on k쌹sitelty ruostesuo-
jausaineella.
Huuhtele ajoneuvon alusta ja py쎨r쌹au-
kot huolellisesti haalealla tai kylm쌹ll쌹 
vedell쌹 kerran kuukaudessa, aina maas-
tossa ajamisen j쌹lkeen ja jokaisen talven 
lopussa. Kiinnit쌹 erityist쌹 huomiota n쌹i-
hin alueisiin, koska kaikkia mutaa ja likaa 
on vaikea n쌹hd쌹. Tien lian kastelu sit쌹 
poistamatta aiheuttaa enemm쌹n haittaa 
kuin hy쎨ty쌹. Ovien, kynnyspalkkien ja 
runko-osien alareunoissa on tyhjennys-
rei쌹t, joiden ei saa tukkeutua liasta: nii-
den sis쌹lle j쌹쌹nyt vesi voi aiheuttaa 
ruostumista n쌹ill쌹 alueilla.

VAROITUS
Auton pesun j쌹lkeen tarkista jarrut aja-
malla hitaasti n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niihin. Jos jarrujen toiminta 
h쌹iriintyy, kuivaa jarrut painamalla niit쌹 
kevyesti kun ajat hitaasti eteenp쌹in.

Kevytmetallivanteiden hoito
Alumiinivanteet on p쌹쌹llystetty kirk-
kaalla suojapinnalla.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 hankaavia puhdistusaineita, 

kiillotusaineita, liuottimia tai metalli-
harjoja alumiinivanteille. Ne voivat 
naarmuttaa tai vaurioittaa pintaa.

僅 Puhdista py쎨r쌹t, kun ne ovat j쌹쌹hty-
neet.
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僅 K쌹yt쌹 vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia pesuainetta, ja huuhtele perus-
teellisesti vedell쌹. Varmista, ett쌹 
puhdista py쎨r쌹t my쎨s, kun olet ajanut 
suolatuilla teill쌹. Se auttaa ehk쌹ise-
m쌹쌹n ruostumista.

僅 쉁l쌹 pese py쎨ri쌹 nopeasti liikkuvilla 
autonpesuharjoilla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 em쌹ksisi쌹 tai happamia 
puhdistusaineita. Se voi vaurioittaa ja 
sy쎨vytt쌹쌹 alumiinivanteiden kirkasta 
suojapintaa.

Ruostesuojaus

Autosi suojaaminen ruosteelta
Tuotamme korkealaatuisia ajoneuvoja 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 edistyneimpi쌹 suunnittelu- 
ja rakennek쌹yt쌹nt쎨j쌹 korroosion torjumi-
seksi. T쌹m쌹 on kuitenkin vai osa ty쎨t쌹. 
Autosi s쌹ilytt쌹쌹 korroosionkest쌹vyytens쌹 
pitk쌹쌹n omistajan yhteisty쎨n ja avun tur-
vin.

Yleisi쌹 ruostumisen syit쌹
Yleisimm쌹t auton ruostumisen syyt ovat:
僅 Tiesuola, lika ja kosteus, jotka saavat 

ker쌹쌹nty쌹 auton alustaan.
僅 Maalin tai suojapinnoitteiden poistu-

minen kivien, soran, hankauksesta tai 
pienist쌹 naarmuista ja kolhuista, jotka 
j쌹tt쌹v쌹t suojaamattoman metallin alt-
tiiksi korroosiolle.

Runsaan ruostumisen alueet
Jos asut alueella, jolla autosi altistuu 
s쌹쌹nn쎨llisesti sy쎨vytt쌹ville aineille, kor-
roosiosuojaus on erityisen t쌹rke쌹. Jotkin 
nopeutuneen korroosion yleisimpi쌹 syit쌹 
ovat tiesuolat, p쎨lyntorjuntakemikaalit, 
valtameren ilma ja teollisuussaasteet.

Kosteus edist쌹쌹 ruostumista
Kosteus muodostaa olosuhteet, joissa 
ruostetta todenn쌹k쎨isimmin syntyy. Kor-
roosiota kiihdytt쌹쌹 esimerkiksi korkea 
kosteus, etenkin kun l쌹mp쎨tilat ovat 
juuri nollan yl쌹puolella. T쌹llaisissa olo-
suhteissa sy쎨vytt쌹v쌹 materiaali pysyy 
kosketuksissa ajoneuvon pintoihin kos-
teuden avulla, joka haihtuu hitaasti. 
Muta on erityisen sy쎨vytt쌹v쌹쌹, koska se 
kuivuu hitaasti ja pit쌹쌹 kosteutta koske-
tuksessa ajoneuvoon. Vaikka muta n쌹yt-
t쌹쌹 kuivalta, se voi silti sis쌹lt쌹쌹 kosteutta 
ja edist쌹쌹 korroosiota. Korkeat l쌹mp쎨ti-
lat voivat my쎨s kiihdytt쌹쌹 sellaisten 
osien korroosiota, joita ei ole tuuletettu 
kunnolla, jolloin kosteus voi levit쌹.
Pid쌹 ajoneuvo puhtaana ja vapaana 
mudasta tai muista materiaaleista. T쌹m쌹 
ei koske vain n쌹kyvi쌹 pintoja, vaan eri-
tyisesti ajoneuvon pohjaa.

Ruosteen ehk쌹iseminen
Voit auttaa est쌹m쌹쌹n korroosioita huo-
mioimalla seuraavat:

Pid쌹 autosi puhtaana
Paras tapa est쌹쌹 korroosiota on pit쌹쌹 
ajoneuvo puhtaana, ilman sy쎨vytt쌹vi쌹 
materiaaleja. Huomion kiinnitt쌹minen 
auton alustaan on erityisen t쌹rke쌹쌹.
僅 Jos asut voimakkaan korroosion 

alueella – jossa k쌹ytet쌹쌹n tiesuolaa, 
l쌹hell쌹 merta, alueita, joilla on teolli-
suussaasteita, happosateita jne. – 
sinun on kiinnitett쌹v쌹 erityist쌹 huomi-
oita korroosion est쌹miseen. Huuhtele 
talvella ajoneuvon alusta v쌹hint쌹쌹n 
kerran kuukaudessa ja puhdista se 
huolellisesti talven p쌹쌹tytty쌹.

僅 Kun puhdistat auton alustaa, kiinnit쌹 
erityist쌹 huomiota lokasuojiin ja mui-
hin poissa n쌹kyvist쌹 oleviin osiin. Tee 
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perusteellista ty쎨t쌹. Jos vain kostutat 
kertynytt쌹 mutaa sen pesemisen 
sijasta, se kiihdytt쌹쌹 korroosiota sen 
sijaan, ett쌹 est쌹isi sit쌹. Korkean pai-
neen alainen vesi ja h쎨yry ovat erityi-
sen tehokkaita kertyneen mudan ja 
sy쎨vytt쌹vien materiaalien poistami-
sessa.

僅 Kun puhdistat ovien alapaneeleita, 
kynnyspaneeleita ja korin osia niin 
varmista, ett쌹 tyhjennysrei쌹t pysyv쌹t 
auki, jotta kosteus p쌹쌹see ulos ja ettei 
se j쌹쌹 loukkuun korroosiota kiihdytt쌹-
m쌹쌹n.

Pid쌹 autotallisi puhtaan
쉁l쌹 pys쌹k쎨i autoasi kosteaan, huonosti 
ilmastoituun autotalliin. Se synnytt쌹쌹 
ruostumiselle otollisen ymp쌹rist쎨n. 
T쌹m쌹 p쌹tee erityisesti, jos autosi on 
autotallissa tai ajat sen autotalliin, kun se 
on viel쌹 m쌹rk쌹 tai lumen, j쌹쌹n tai mudan 
peitossa. Jopa l쌹mmitetty autotalli voi 
vaikuttaa korroosioon, ellei sit쌹 ole hyvin 
tuuletettu, jotta kosteus hajoaisi.

Pid쌹 maalipinta ja viimeistely 
hyv쌹ss쌹 kunnossa
Pinnassa olevat naarmut tai iskem쌹t on 
peitett쌹v쌹 ”korjausmaalilla” mahdollisim-
man pian korroosion mahdollisuuden 
v쌹hent쌹miseksi. Jos paljas metalli n쌹kyy 
l쌹pi, suositellaan p쌹tev쌹n korikorjaamon 
ja maalaamon k쌹ytt쎨쌹.
Lintujen j쌹t쎨kset ovat eritt쌹in sy쎨vytt쌹-
vi쌹 ja voivat vaurioittaa maalattuja pin-
toja vain muutamassa tunnissa. Poista 
lintujen j쌹t쎨kset aina niin pian kuin mah-
dollista.

쉁l쌹 unohda sis쌹tiloja
Kosteutta voi ker쌹yty쌹 lattiamattojen ja 
auton verhoilun alle ja aiheuttaa korroo-
siota. Tarkista mattojen alapuoli s쌹쌹n-
n쎨llisesti varmistaaksesi, ett쌹 ne ovat 
kuivia. Noudata erityist쌹 varovaisuutta, 
jos kuljetat autossa lannoitteita, puhdis-
tusmateriaaleja tai kemikaaleja.
N쌹it쌹 saa kuljettaa vain sopivissa 
astioissa ja kaikki roiskeet ja vuodot on 
puhdistettava, huuhdeltava puhtaalla 
vedell쌹 ja kuivattava perusteellisesti.

Sis쌹tilojen hoito

Sis쌹tilojen yleiset varotoimet
Est쌹 kemikaaleja, kuten hajuvesi쌹, kos-
meettisia 쎨ljyj쌹, aurinkovoiteita, k쌹sivoi-
teita ja ilmanraikastimia joutumasta 
kosketuksiin sisustuksen kanssa, koska 
ne voivat aiheuttaa vaurioita tai v쌹ri-
muutoksia. Jos niit쌹 joutuu sisustusosiin, 
pyyhi ne pois v쌹litt쎨m쌹sti. K쌹yt쌹 tarvit-
taessa vinyylipuhdistusainetta, katso 
asianmukaisen k쌹yt쎨n ohjeet.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita 

nesteit쌹 kosketukseen auton sis쌹ll쌹 
olevien s쌹hk쎨-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa niit쌹.

僅 Puhdistaessasi nahkaosia (ohjaus-
py쎨r쌹, istuimet jne.), k쌹yt쌹 neutraaleja 
pesuaineita tai v쌹h쌹n alkoholia sis쌹l-
t쌹vi쌹 liuoksia. Jos k쌹yt쌹t paljon alko-
holia sis쌹lt쌹vi쌹 liuoksia tai happamia/
em쌹ksisi쌹 pesuaineita, nahan v쌹ri voi 
haalistua tai pinta voi irrota.
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Nahkaistuinten hoito (jos kuuluu 
varustukseen)
僅 Imuroi istuimet s쌹쌹nn쎨llisesti pois-

taaksesi niist쌹 p쎨lyn ja hiekan. Se 
est쌹쌹 hankautumisen tai nahan vauri-
oitumisen, ja yll쌹pit쌹쌹 sen laatua.

僅 Pyyhi luonnonnahkaiset istuinp쌹쌹lliset 
usein kuivalla tai pehme쌹ll쌹 liinalla.

僅 Nahansuoja-aineen tarpeellisen m쌹쌹-
r쌹n k쌹ytt쎨 voi est쌹쌹 pinnan hankautu-
misen ja auttaa pit쌹m쌹쌹n yll쌹 sen 
v쌹ri쌹. Muista lukea ohjeet ja k쌹쌹nty쌹 
asiantuntijoiden puoleen, kun k쌹yt쌹t 
nahan pinnoitteita tai suoja-aineita.

僅 Kirkkaan v쌹rinen (beigen, kerman 
v쌹rinen) ja kiilt쌹v쌹 nahka likaantuu 
helposti. Puhdista istuimet s쌹쌹nn쎨lli-
sesti.

僅 V쌹lt쌹 m쌹r쌹ll쌹 liinalla pyyhkimist쌹. Se 
voi aiheuttaa pinnan halkeilua.

Nahkaistuimien puhdistaminen 
(jos kuuluu varustukseen)
僅 Poista kaikki lika v쌹litt쎨m쌹sti. Katso 

alta ohjeet kunkin aineen poistami-
seen.

僅 Kosmeettiset tuotteet
- Levit쌹 puhdistusvoidetta liinaan ja 

pyyhi likaantunut kohta. Pyyhi 
voide m쌹r쌹ll쌹 liinalla ja poista vesi 
kuivalla liinalla.

僅 Juomat
- Levit쌹 pieni m쌹쌹r쌹 neutraalia 

pesuainetta ja pyyhi, kunnes lika ei 
levi쌹.

僅 싋ljy
- Poista 쎨ljy v쌹litt쎨m쌹sti imukykyi-

sell쌹 liinalla ja pyyhi vain luonnon-
nahalle tarkoitetulla 
tahranpoistoaineella.

僅 Purukumi

- Koveta purukumi j쌹쌹ll쌹 ja poista se 
vaiheittain.

Kangas istuinp쌹쌹llisen k쌹yt쎨n 
varotoimenpiteet (jos kuuluu 
varustukseen)
Puhdista kangasistuimet s쌹쌹nn쎨llisesti 
p쎨lynimurilla ottaen huomioon kankaan 
materiaalin ominaisuudet. K쌹yt쌹 asian-
mukaista sis쌹puhdistusainetta hyvin 
likaisiin, (esimerkiksi juomien jne.) tahri-
miin pintoihin. Est쌹쌹ksesi istuinp쌹쌹llisten 
vaurioitumisen, pyyhi istuinp쌹쌹lliset suu-
rilla pyyhkimisliikkeill쌹 ja kohtalaista pai-
netta soveltamalla, pehme쌹ll쌹 sienell쌹 
tai mikrokuitukankaalla.
Vaatteiden tarranauhat, tai ter쌹v쌹t esi-
neet voivat aiheuttaa repeytymisi쌹 tai 
naarmuja istuinp쌹쌹llisen pintaan. 쉁l쌹 
hankaa t쌹llaisia esineit쌹 pintaa vasten.

Katon ja sis쌹verhoilun puhdista-
minen

Vinyyli
Poista p쎨ly ja irtonainen lika vinyylist쌹 
pehme쌹ll쌹 harjalla tai p쎨lynimurilla. Puh-
dista vinyylipinnat vinyylin puhdistusai-
neella.

Kangas
Poista p쎨ly ja irtonainen lika kankaasta 
pehme쌹ll쌹 harjalla tai p쎨lynimurilla. 
Katon verhoilulle ja matoille suositellaan 
puhdistusta miedolla saippualiuoksella. 
Poista tuoreet tahrat v쌹litt쎨m쌹sti kan-
kaan tahranpoistoaineella. Jos tuoreet 
tahrat eiv쌹t saa v쌹lit쎨nt쌹 huomiota, kan-
gas voi tahrautua, mik쌹 vaikuttaa sen 
v쌹riin. Lis쌹ksi sen palonkest쌹vyys voi 
heikenty쌹, jos materiaalia ei hoideta 
oikein.
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HUOMIO
Muiden kuin suositeltujen puhdistusai-
neiden ja menetelmien k쌹ytt쌹minen voi 
vaikuttaa kankaan ulkon쌹k쎨쎨n ja sen 
palonkest쌹vyyteen.

Lantio/olkavy쎨n puhdistus
Puhdista vy쎨n hihna miedolla saip-
pualiuoksella, jota suositellaan verhoilu-
jen tai mattojen puhdistukseen. Noudata 
pesuaineen mukana tulleita ohjeita. 쉁l쌹 
valkaise tai v쌹rj쌹쌹 turvav쎨it쌹, koska se 
voi heikent쌹쌹 niit쌹.

Ikkunalasien sis쌹pintojen puhdis-
taminen
Jos ajoneuvon sis쌹tilan lasipinnat 
samentuvat (eli peittyv쌹t 쎨ljyisell쌹, ras-
vaisella tai vahamaisella kalvolla), ne on 
puhdistettava lasinpuhdistusaineella. 
Noudata lasinpuhdistusaineen pakkauk-
sen ohjeita.

HUOMIO
쉁l쌹 kaavi tai raaputa takaikkunan sis쌹-
pintaa. T쌹m쌹 voi aiheuttaa vaurioita 
takaikkunan l쌹mmityslaitteen verkkoon.
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Mitat

Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa
Mitat

S쌹hk쎨auton ominaisuudet
OBC: Auton akkulaturit

Tuote mm (tuumaa)

Kokonaispituus
Tyyppi A 4680 (184,3)

Tyyppi B (GT-Line) 4695 (184,8)

Kokonaisleveys
Tyyppi A 1 880 (74,0)

Tyyppi B (GT-Line) 1 890 (74,4)

Kokonaiskorkeus 1 550 (61,0)

Kulutuspinta

Edess쌹
235/55 R19 1 628 (64,1)

255/45 R20 1623 (63,9)

Takana
235/55 R19 1 637 (64,4)

255/45 R20 1 632 (64,3)

Akseliv쌹li 2 900 (114,2)

Kohdat
Vakiotyyppi Laajennettu akkutyyppi

2WD 4WD 2WD 4WD

Moottori

Maksimiteho (kW)
Edess쌹 - 53 - 74

Takana 125 120 168 165

Maksimiv쌹쌹nt쎨mo-
mentti (Nm)

Edess쌹 - 255 - 255

Takana 350 350 350 350

Akku
(Litium-ioni)

Kapasiteetti (kWh) 58 77,4

Teho (kW) 195 253

J쌹nnite (V) 523 697

Laturi (OBC) Maksimiteho (kW)

AC yksivaihei-
nen 7 7

AC kolmivai-
heinen 10,5 10,5



3

9

9

Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Tilavuus ja paino

Tilavuus ja paino

K쌹ytett쌹viss쌹 oleva etutavaratilan paino

Ilmastointilaite

Lis쌹tietoja saa ammattikorjaamosta. Kia suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

Alue Tyyppi
Ajoneuvon kokonaispaino Matkatavaratilan tilavuus

Vakioalue Laajennettu alue Min. Maks.

Paitsi Australia ja Uusi-Seelanti
2WD 2340 kg (5 159 lbs.) 2 425 kg (5 357 lbs.) STD: 520 

ml (18,4 cu. 
in)

OPT: 490 
ml (17,3 cu. 

in)

1300 l (45,9 
cu. in)

4WD 2445 kg (5 390 lbs.) 2 530 kg (5 578 lbs.)

Australia ja Uusi-Seelanti
2WD 2370 kg (5 225 lbs.) 2 455 kg (5 412 lbs.)

4WD 2475 kg (5 456 lbs.) 2 560 kg (5 643 lbs.)

2WD 4WD

25 kg (55 lbs.) 10 kg (25 lbs.)

Tuote Tilavuuden paino (g) Luokitus

Kylm쌹aine
Tyyppi A 800±25 R-134a

Tyyppi B 850±25 R-1234yf

Kompressorin voiteluaine 180±10 POE
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Polttimon teho

Polttimon teho

Polttimo Polttimon tyyppi Teho (Watt)

Edess쌹

Kaukovalot LED LED

L쌹hivalot LED LED

Seisonta- ja p쌹iv쌹ajovalojen lamput LED LED

Suuntavalon lamppu LED LED

Etutavaratilan valo LED LED

Takana

Jarru- ja takavalolamppu LED LED

Suuntavalon lamppu LED LED

Peruutusvalolamput LED LED

Takasumuvalo LED LED

Lis쌹jarruvalo LED LED

Rekisterikilven valon lamput LED LED

Sis쌹tilat

Karttavalot LED LED

Kattovalot LED LED

Meikkipeilin lamput LED LED

Hansikaslokeron lamppu W5W 5 W

Tavaratilan lamppu LED LED
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Renkaat ja vanteet
*1. Kuormitusindeksi
*2. Nopeussymboli

HUOMIO
Vaihtaessasi renkaita k쌹yt쌹 autoon alun 
perin asennettua rengaskokoa. Eri 
kokoisten renkaiden k쌹ytt쎨 voi vaurioit-
taa niihin liittyvi쌹 osia tai saada ne toimi-
maan ep쌹s쌹쌹nn쎨llisesti.

HUOMAA
僅 Suosittelemme, ett쌹 vaihtaessasi ren-

kaita k쌹yt쌹t samoja, kuin mit쌹 autoon 
on alun perin asennettu. T쌹st쌹 poik-
keaminen voi vaikuttaa ajosuorituk-
seen.

僅 Ajettaessa korkealla merenpinnasta 
ilmanpaine on luontaisesti pienempi. 
T쌹st쌹 syyst쌹 rengaspaine on tarkistet-
tava ja ilmaa on lis쌹tt쌹v쌹 tarvittaessa.
- Vaadittava lis쌹rengaspaine per 

kilometri merenpinnan yl쌹puolella: 
1,5 psi/km

Tuote Rengas-
koko Vannekoko

Kantavuus Huippunopeus
T쌹ytt쎨paine [bar (kPa, psi)] Py쎨r쌹nmut-

terien kiris-
tysmomentt
i kgf m (lbf 
ft, N·m)

Normaali 
kuorma

Maksimi-
kuorma

LI*1 kg SS*2 km/h Edess쌹 Takana Edess쌹 Takana

T쌹yskokoinen 
rengas

235/55R19 7.5J X 19"
105 925

V 240
2,5 (36, 250) 2,6 (38, 

260)
2,9 (42, 
290)

11–13
(79–94, 
107–127)

255/
45R20 8.0J X 20" H 210
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Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet
Auton oikean suorituskyvyn ja kest쌹vyyden saavuttamiseksi k쌹yt쌹 vain laadultaan oikeita voiteluaineita.
Autoosi suositellaan seuraavia voiteluaineita ja nesteit쌹.

Voiteluaine Tilavuus (L) Luokitus

Alennusvaihteen neste

2WD Takana Noin 3,4–3,5

Kia aito ATF SP4M-1
4WD

Edess쌹 Noin 3,2–3,3

Takana Noin 3,4–3,5

Jarruneste
Tarpeen mukaan

(500±20 cc)
SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, 
ISO4925 CLASS-6

J쌹쌹hdytysneste

Vakiotyyppi
2WD Noin 17,7

Pakkasnesteen ja veden seos (fosfaatti-
pohjainen etyleeniglykolij쌹쌹hdytysneste 
j쌹쌹hdyttimille)

4WD Noin 17,9

Laajennettu akku-
tyyppi

2WD Noin 19,4

4WD Noin 19,6
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Ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN)

Tyyppi A

Tyyppi B

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN) on 
numero, jota k쌹ytet쌹쌹n autosi rekiste-
r쎨inniss쌹 ja sen omistajuuteen yms. liit-
tyvien asioiden k쌹sittelyss쌹.
僅 Tyyppi A: Kaiverrettuna lattiaan 

oikean tai vasemman etuistuimen alla. 
Avaa suoja tarkistaaksesi VIN:in.

僅 Tyyppi B: Kirjoitettu levylle, joka on 
kiinnitetty kojelaudan vasempaan tai 
oikeaan yl쌹kulmaan etutuulilasin l쌹pi.

Auton varmennemerkint쌹

Ajoneuvon varmennemerkint쌹 on keski-
pylv쌹쌹lle kuvan osoittamalla tavalla kiin-
nitetyss쌹 ajoneuvotodistuksessa (VIN).

OCV081001L

OCV081002L

OCV081003L

OCV081003R
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Rengaskoon ja paineen merkint쌹

Rengaskoon ja paineen mer-
kint쌹

Keskipilarissa oleva rengasmerkint쌹 
ilmoittaa autollesi suositellut rengaspai-
neet. Uuden autosi mukana toimitetut 
renkaat on valittu tarjoamaan parhaan 
suorituskyvyn normaalissa ajossa.

Moottorinumero
2WD

4WD (jos kuuluu varustukseen)

Moottorinumero on leimattu moottoriin, 
kuten esitetty.

OCV081011L
OCV081004L

OCV081005L
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Ilmastointilaitteen kompresso-
rin merkint쌹

1 Kylm쌹aine
2 J쌹쌹hdytys쎨ljy
Kompressorin merkinn쌹ss쌹 ilmoitetaan 
autoosi asennetun kompressorin tyyppi, 
kuten sen malli, toimittajan osanumero, 
valmistusnumero, kylm쌹aine (1) ja kyl-
m쌹aine쎨ljyn (2) laatu.

Kylm쌹aineen merkint쌹

Kylm쌹aineen merkint쌹 sijaitsee esite-
tysti.

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Auton radiotaajuuksia k쌹ytt쌹v쌹t kompo-
nentit t쌹ytt쌹v쌹t direktiivin 1995/5/EY ja 
muiden asiaan liittyvien m쌹쌹r쌹ysten 
vaatimukset.
Lis쌹tietoja, sis쌹lt쌹en valmistajan vaati-
mustenmukaisuusvakuutuksen, on saa-
tavilla Kian verkkosivulta:
http://www.kia-hotline.com

OCV081006L

OCV081007
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Latausetiketin symbolin tarkistaminen (Eurooppa)

Latausetiketin symbolin tarkistaminen (Eurooppa) (jos kuuluu 
varustukseen)

Varotoimia AC-lataukselle ja yll쌹-
pitolaturille (kannettava lataus-
kaapeli) (AC-lataus)
1. Latausluukun avaamisen j쌹lkeen on 

tarkistettava lataussymboli varoituse-
tiketin alaosasta.

2. Tarkasta AC- ja yll쌹pitolatauskaapelin 
latausliittimen symboli.

3. Kun olet tarkastanut lataussymbolin 
aakkoskirjaimen, siirry latausvaihee-
seen.
* Katso kohta "S쌹hk쎨latausetiketin 
symbolitaulukko (Eurooppa)" sivulla 
9-11.

4. Odotettavissa vian, tulipalon, vamman 
jne. vaara ladattaessa latausliittimell쌹, 
jossa on v쌹쌹r쌹 symboli.

Varotoimia DC-lataukselle (DC-
lataus)
1. Latausluukun avaamisen j쌹lkeen on 

tarkistettava lataussymboli varoituse-
tiketin alaosasta.

2. Tarkasta latausliittimen symboli pika-
latausasemalla.

3. Kun olet tarkastanut lataussymbolin 
aakkoskirjaimen, siirry latausvaihee-
seen.
* Katso kohta "S쌹hk쎨latausetiketin 
symbolitaulukko (Eurooppa)" sivulla 
9-11.

4. Odotettavissa vian, tulipalon, vamman 
jne. vaara ladattaessa latausliittimell쌹, 
jossa on v쌹쌹r쌹 symboli.

Auton lataus TULO Latausliitin L쉁HT싋

<Symbolin paikka ja sovellusesimerkki>

OCVQ011015L OCVQ011016L

OCV081009L
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9

9

Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Latausetiketin symbolin tarkistaminen (Eurooppa)

S쌹hk쎨latausetiketti (Eurooppa)

S쌹hk쎨latausetiketti on kiinnitetty lataus-
luukkuun.
1. Korkeaj쌹nnitevaroitus
2. Latausluukun symboli

3. Katso lis쌹tietoja osasta "Latausetike-
tin symbolin tarkistaminen (Eurooppa) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 9-
10.

4. Latausj쌹nnite ja -virta
( ): AC yksivaihe
( ): AC kolmivaihe

5–7: Lataustyypin symbolit. Katso lis쌹tie-
toja osasta "S쌹hk쎨latausetiketin symboli-
taulukko (Eurooppa)" sivulla 9-11.

S쌹hk쎨latausetiketin symbolitaulukko (Eurooppa)

AC- ja yll쌹pitolaturilataus

DC-lataus

OCV081012L

Sy쎨tt쎨tyyppi Konfiguraatio Lis쌹varustetyyppi J쌹nnitealue Tunniste

AC 7P Ajoneuvon liitin ja tulopistoke ≤480V RMS

Sy쎨tt쎨tyyppi Konfiguraatio Lis쌹varustetyyppi J쌹nnitealue Tunniste

DC 7P COMBO Ajoneuvon liitin ja tulopistoke

50V - 500V

200V - 920V





ALyhenne

Lyhenne



Lyhenne

2A

Lyhenne
ABS

Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹

BAS
Jarrutuksen apuj쌹rjestelm쌹

BCA
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja

BCW
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus

BVM
Sokean pisteen n쌹ytt쎨

CC
Vakionopeuss쌹쌹din

CRS
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹

DAW
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus

DRL
P쌹iv쌹ajovalot

EBD
S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakelu

ECM
S쌹hk쎨inen kromaattinen peili

EPS
S쌹hk쎨toiminen ohjaustehostin

ESC
S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta

ESS
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali

FCA
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja

HAC
M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus

HBA
Kaukovaloavustaja

HDA
Moottoritien kuljettajan avustaja

HMSL
Lis쌹jarruvalo

HUD
Head-Up-n쌹ytt쎨

ISLA
쉁lyk쌹s nopeusrajoitusavustin

LATCH
Ala-kiinnityspisteet ja hihnakiinnitys 
lapsille

LFA
Kaistan seuraamisavustaja

LKA
Kaistallapysymisavustaja

MCB
Monit쎨rm쌹ysjarru

MDPS
Moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin

MIL
Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo

MSLA
K쌹sik쌹ytt쎨inen nopeusrajoitusavustin



3A

Lyhenne

NSCC
Navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din

PCA
Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
estoavustin

PDW
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus

RCCA
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja

RCCW
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus

RVM
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨

SBW
S쌹hk쎨inen vaihto

SCC
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din

SEA
Turvallisen ulosk쌹ynnin avustin

SEW
Turvallisen ulosk쌹ynnin varoitus

SRS
T쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

SRSCM
SRS-ohjausmoduuli

SVM
Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹

TBT
K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹

TCS
Luistonestoj쌹rjestelm쌹

TIN
Renkaan tunnistenumero

TPMS
Rengaspaineiden valvontaj쌹rjestelm쌹

VIN
Auton tunnistenumero

VSM
Auton vakauden hallinta





IHakemisto

Hakemisto
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Hakemisto

A
AC-lataus 2-23
Kuinka irrottaa 2-24
lataustilan tarkastus 2-23
miten saat yhteyden 2-23
ajaminen talvella 6-188
ajastettu lataus 2-19
ajoitetut huollot 8-6
ajonestoj쌹rjestelm쌹 5-8
ajoneuvo lataukseen (V2L) 2-9
energiatiedot 2-9
LCD-n쌹yt쎨n viestit 2-11
miten saat yhteyden 2-10
ajoneuvon paino 6-197
ajoneuvon omapaino 6-197
ajoneuvosi kuormaus - Australiaa 
varten 6-197
GAW (kokonaisakselipaino) 6-197
GAWR 
(kokonaisakselipainoluokitus) 6-197
GVW (ajoneuvon kokonaispaino) 6-197
GVWR (ajoneuvon luokiteltu 
nimelliskokonaispaino) 6-197
kuorman paino 6-197
omapaino 6-197
ylikuorma 6-197
ajoneuvon tunnistenumero (VIN) 9-7
ajoneuvon 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 6-27
auton vakauden hallinta (VSM) 6-29
h쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (ESS) 6-30
jarrutuksen apuj쌹rjestelm쌹 (BAS) 6-30
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS) 6-27
monit쎨rm쌹ysjarru (MCB) 6-29
m쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus (HAC) 6-28
s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC) 6-27
ajoneuvosi kuormaus - Australiaa 
varten 6-197
ajotila 6-31
ajovalaisimen s쌹쌹t쎨 5-66
ajovalojen 
saattovalotoiminto 5-59, 5-68

ajovalojen suuntaus 
(Euroopassa) 8-37
akku 8-13
akun kapasiteettimerkint쌹 8-14
akun lataaminen 8-14
akun parhaan k쌹ytt쎨i쌹n 
saavuttaminen 8-13
nollauskohteet 8-15
aktiivinen ilmal쌹pp쌹 6-36
toimintah쌹iri쎨 6-36
akun s쌹쌹st쎨toiminto 5-59
alennusvaihde 6-11
LCD-n쌹yt쎨n viestit 6-13
vaihteen vaihtaminen 6-11
vaihto-lukko-j쌹rjestelm쌹 6-12
aurinkoverho 5-87
auto ei k쌹ynnisty 7-3
AUTO HOLD 6-26
automaattinen huurteenpoisto 5-80
automaattinen ilmastointilaite 5-73
hallinta automaattisesti 5-78
kuljettajan ja matkustajan puolen 
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쌹minen 
samaan arvoon 5-78
k쌹ytt쎨 5-75
l쌹mp쎨tila-asteikon vaihto 5-78
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 5-78
s쌹쌹d쌹 puhaltimen nopeutta 5-79
tietoviihde/ilmasto -vaihto-ohjaimen 
k쌹ytt쎨 5-74
automaattinen, s쌹쌹timet, jotka 
k쌹ytt쌹v쌹t ilmastointilaitteen 
asetuksia 5-82
auton asetukset 
(tietoviihdej쌹rjestelm쌹) 5-52
auton k쌹ynnist쌹minen 6-9
virtapainike 6-9
auton vakauden hallinta (VSM) 6-29
auton virta 6-9
auton k쌹ynnist쌹minen 6-9
avaimet 5-6
avaimen pariston vaihto 5-7
lukitseminen/lukituksen avaaminen/
et쌹k쌹ynnistys/et쌹pys쌹k쎨inti 
쌹lyavaimella 5-6
mekaanisen avaimen irrotus 
쌹lyavaimesta 5-7



3I

D
DC-lataus 2-25
Kuinka irrottaa 2-25
lataustilan tarkastus 2-25
miten saat yhteyden 2-25

E
elektroninen 
lapsilukkoj쌹rjestelm쌹 5-15
ennen ajamista 6-7
hyv쌹 ajotapa 6-7
hyv쌹t jarrutusk쌹yt쌹nn쎨t 6-8
tarvittavat ajoneuvotarkastukset 6-7
erityiset ajo-olosuhteet 6-184
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus (PDW) 6-146
asetukset 6-146
K쌹ytt쎨 6-147
toimintah쌹iri쎨 ja varotoimet 6-149
etutavaratila 5-32
etutavaratilan avaaminen 5-32
etutavaratilan sulkeminen 5-32
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(FCA) 6-37
asetukset 6-40
K쌹ytt쎨 6-42
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-49

H
hainev쌹antenni 5-92
hansikaslokeron lamppu 5-70
hinaus 7-14
hinaus h쌹t쌹tilanteessa 7-14
hinauspalvelu 7-14
huoltopalvelut 8-4
omistajan huollon varotoimet 8-4
omistajan vastuu 8-4
h쌹t쌹k쌹ynnistys 7-3
apuk쌹ynnistys (12 V akku) 7-3
k쌹ynnistys ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 7-4
h쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (ESS) 6-30
h쌹t쌹tilanne ajon aika 7-2
auto sammuu ajon aikana 7-2

auto sammuu risteyksess쌹 tai
 ylik쌹yt쌹v쌹ll쌹 7-2
rengas tyhjenee ajon aikana 7-2
h쌹t쌹tilannevarusteet 7-16

I
ikkunat 5-27
ikkunan ohjauskytkin 5-29
ikkunoiden et쌹sulkemis/
avaamisj쌹rjestelm쌹 5-29
nollaaminen 5-29
s쌹hk쎨k쌹ytt쎨isten ikkunoiden 
automaattinen peruutus 5-29
s쌹hk쎨toimisten ikkunoiden 
lukituspainike 5-29
ilmastointilaite 5-71
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 8-11
ilmastointilaitteen ilmansuodattimen 
vaihto 8-11
integroitu ajotilan 
ohjausj쌹rjestelm쌹 6-31
ajotila 6-31
ajotilan ominaisuudet 4WD:lle 6-32
i-Pedal 6-16
ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestelm쌹
 lapsille 4-23
lasten turvaistuimen kiinnitt쌹minen 
”ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestelm쌹ll쌹” 4-24
lasten turvaj쌹rjestelm쌹n kiinnitt쌹minen 
”yl쌹hihnakiinnityspiste”
-j쌹rjestelm쌹ll쌹 4-24
Lastenistuinj쌹rjestelm쌹n kiinnitt쌹minen 
lantio/olkavy쎨ll쌹 4-25
soveltuvuus kuhunkin istuinpaikkaan 
turvavy쎨llisille ja ISOFIX
 turvaistuimille 4-26
suositeltu turvaistuin ajoneuvolle 4-27
istuimen l쌹mmitin / 
ilmanvaihto 5-86
istuin 4-3
etuistuimen s쌹쌹t쎨 4-4
selk쌹nojan taskut 4-6
takaistuinta s쌹쌹det쌹쌹n 4-8
tietoviihdej쌹rjestelm쌹 4-4
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J
jarruj쌹rjestelm쌹 6-21
AUTO HOLD 6-26
jarrujen vikaantumisen tapahtuessa 6-21
jarrulevyn puhdistus 6-21
seisontajarru 6-22
jarrulevyn puhdistus 6-21
jarruneste 8-9
jarrunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus 8-9
jarrutuksen apuj쌹rjestelm쌹
 (BAS) 6-30
j쌹쌹hdytysneste 8-9

K
kaistan seuraamisavustaja
 (LFA) 6-116
asetukset 6-116
K쌹ytt쎨 6-117
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-118
kaistanpitoavustin (LKA) 6-55
asetukset 6-56
K쌹ytt쎨 6-57
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-59
karttavalo 5-69
katsaus s쌹hk쎨ajoneuvoon 2-3
kattovalaisin 5-70
kaukovaloavustaja (HBA) 5-62
keskikonsolin s쌹ilytys/
hansikaslokero 5-83
konepelti 5-31
konepellin avaaminen/sulkeminen 5-31
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyynyt 4-35
kuljettajan puolen
 sulakepaneeli 8-26
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
(DAW) 6-87
asetukset 6-87
K쌹ytt쎨 6-88
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-90
kuljettajanistuimen muisti 5-18
asentojen asettaminen muistiin 5-18
asentojen palauttaminen muistista 5-18
helppok쌹ytt쎨toiminto 5-19
nollaaminen 5-19

kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin (BCA) 6-61
asetukset 6-62
K쌹ytt쎨 6-64
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-67
k쌹sin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja (MSLA) 6-80
K쌹ytt쎨 6-80
k쌹sinoja 4-11
k쌹sinojan s쌹쌹t쌹minen 4-11
pitk쌹n/kapean tavaran kuljettaminen 4-11

L
laajennetun todellisuuden HUD 5-57
head-up-n쌹yt쎨n asetukset 5-57
head-up-n쌹yt쎨n tiedot 5-57
Varotoimia 5-58
langaton 쌹lypuhelimen 
latausj쌹rjestelm쌹 5-89
lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS) 4-21
lapset istuvat aina takana 4-21
lasten turvaistuinj쌹rjestelm쌹n 
asennus 4-23
lasten turvaj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
valitseminen 4-21
lasten turvaj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
valitseminen 4-21
CRS-tyypit 4-22
lataus ja ilmastointi 2-8
huippukulutuksen ulkopuolisen 
latausajan asetukset 2-8
tavoitel쌹mp쎨tilan asetukset 2-9
latausjarruj쌹rjestelm쌹 6-15
i-Pedal 6-16
s쌹쌹t쌹minen viiksivaihtajalla 6-15
yhden polkimen ajo 6-15
latausliitinlukko 2-18
kun latausliitin on lukittu 2-18
latauskaapelin lukitseminen 2-18
latausluukku 5-33
latausluukun avaaminen/sulkeminen 5-33
latausluukun lukituksen 
avaaminen h쌹t쌹tilanteessa 2-21
lattiamattojen ankkurit 5-91
LCD-n쌹ytt쎨 5-46
LCD-n쌹yt쎨n tilat 5-46
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LCD-n쌹yt쎨n tilojen vaihto 5-46
LCD-n쌹yt쎨n viestit 5-50
LCD-n쌹yt쎨n tilat 5-46
ajon avustajan tila 5-47
huoltov쌹li 5-48
informaatiotila 5-48
kuljettajan avustajan asetukset 
(tietoviihdej쌹rjestelm쌹) 5-49
k쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹 (TBT) -tila 5-48
Osamatkamittari-tila 5-47
p쌹쌹varoitustila 5-48
s쌹hk쎨energian taloudellisuus 5-47
leve쌹 kattoikkuna 5-35
automaattinen peruutus 5-36
kallista auki/kiinni 5-35
kattoikkunan asetusten 
palauttaminen 5-37
Kattoluukku auki -varoitus 5-37
liu'uta auki/kiinni 5-36
s쌹hk쎨toiminen h쌹ik쌹isysuoja 5-35
liikenteen muutokset 
(Euroopassa) 5-60
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 
(ABS) 6-27

M
matkatavarataso 5-84
matkatavaratilan valo 5-70
matkatavaraverkon kiinnike 5-84
matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin 4-32
meikkipeilin valo 5-70
mittaristo 5-44
monit쎨rm쌹ysjarru (MCB) 6-29
Moottoritieavustin (HDA) 6-119
asetukset 6-120
K쌹ytt쎨 6-121
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-126
moottoritila 8-3
moottoritilan sulakepaneeli 8-30
mukitelineet 5-86
m쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus 
(HAC) 6-28

N
navigaatioon perustuva 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din (NSCC) 6-110
asetukset 6-111
K쌹ytt쎨 6-111
rajoitukset 6-113
neliveto (4WD) 6-33
h쌹t쌹tilannetoimenpiteet 6-35
Turvallista 4WD-k쌹ytt쎨쌹 varten 6-33

O
ohjauspy쎨r쌹 5-38
kulman ja korkeuden s쌹쌹t쌹minen 5-38
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys 5-38
쌹쌹nimerkki 5-39
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys 5-38
omistajan huoltoaikataulu 8-5
ovien lukot 5-11
ajoneuvon sis쌹puolella 5-12
ajoneuvon ulkopuolella 5-11
automaattisen ovien lukituksen ja 
lukituksen avaamisen ominaisuudet 5-14
manuaalinen ovilukituskytkin 5-15
takalukitus 5-15
takamatkustajavaroitin (ROA) 5-16
takaovien lukot 5-15

P
peilit 5-41
sis쌹taustapeili 5-41
ulkotaustapeili 5-41
peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus (PDW) 6-143
asetukset 6-143
K쌹ytt쎨 6-144
toimintah쌹iri쎨 ja varotoimet 6-144
peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin (PCA) 6-151
asetukset 6-151
K쌹ytt쎨 6-152
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-153
per쌹vaunun vet쌹minen 6-191
ajaminen per쌹vaunun kanssa 6-192
huolto per쌹vaunun 
hinaamisen aikana 6-195
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jos p쌹쌹t쌹t hinata per쌹vaunua 6-195
koukut 6-192
per쌹vaunun jarrut 6-192
turvaketjut 6-192
pesulaitteen neste 8-10
pesunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus 8-10
pitk쌹n/kapean tavaran 
kuljettaminen 4-11
pyyhkij쌹nsulka 8-12
etulasinpyyhkij쌹n sulan vaihto 8-12
pyyhkimet ja pesulaitteet 5-66
aluslaatat 5-67
pyyhkimet 5-66
p쌹iv쌹ajovalot (DLR) 5-60
p쌹iv쌹-/y쎨taustapeili 5-41
p쌹쌹ntuki 4-10
niskatuen irrotus/asennus 4-10
niskatuen s쌹쌹t쌹minen 4-10

R
relaxion-mukavuusistuin 4-5
rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS) 7-5
kun ilmoitusvalo syttyy 7-6
rengaspaineen tarkistus 7-5
toimintah쌹iri쎨n merkkivalo 7-7
renkaanpaikkaussarja 7-9
renkaan paikkaussarjan k쌹ytt쌹minen 7-11
renkaan paikkaussarjan osat 7-10
Renkaan paikkaussarjan turvallinen 
k쌹ytt쎨 7-12
renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus 7-12
tiivistysaineen levitt쌹minen 7-11
renkaat ja vanteet 8-15
matalan profiilisuhteen rengas 8-21
py쎨rien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino 8-17
py쎨r쌹n vaihtaminen 8-18
renkaan pito 8-19
renkaan sivun merkinn쌹t 8-19
renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus 8-15
renkaan vaihtaminen 8-17
renkaiden hoito 8-15, 8-19
renkaiden kierto 8-17
suositellut kylmien renkaiden 
t쌹ytt쎨paineet 8-15

riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (RCCA) 6-135
asetukset 6-135
K쌹ytt쎨 6-136
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-139
ristisel쌹ntuki 4-5

S
seisontajarru 6-22
s쌹hk쎨inen seisontajarru (EPB) 6-23
selk쌹nojan kallistaminen 4-8
selk쌹nojan taskut 4-6
siirrett쌹v쌹 lataus 2-27
Kuinka irrottaa 2-33
lataustason asettaminen 2-27
lataustilan merkkivalo kannettavalle 
laturille 2-31
lataustilan tarkastus 2-29
miten saat yhteyden 2-29
Varotoimia 2-33
sis쌹- ja ulkopuolen hoito 8-41
sis쌹tilojen hoito 8-45
ulkopuolen hoito 8-41
sis쌹taustapeili 5-41
p쌹iv쌹-/y쎨taustapeili 5-41
s쌹hk쎨inen kromaattinen peili (ECM) 5-41
sis쌹tilojen ominaisuuksia 5-86
aurinkoverho 5-87
istuimen l쌹mmitin / ilmanvaihto 5-86
langaton 쌹lypuhelimen 
latausj쌹rjestelm쌹 5-89
lattiamattojen ankkurit 5-91
mukitelineet 5-86
taustavalot 5-86
USB-laturi 5-88
vaatekoukku 5-91
virtal쌹ht쎨 5-89
sis쌹valot 5-69
automaattisammutustoiminto 5-69
hansikaslokeron lamppu 5-70
karttavalo 5-69
kattovalaisin 5-70
matkatavaratilan valo 5-70
meikkipeilin valo 5-70
sivuturvatyyny ja edess쌹 
keskell쌹 oleva turvatyyny 4-37
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sokean pisteen n쌹ytt쎨 (BVM) 6-92
asetukset 6-92
K쌹ytt쎨 6-93
toimintah쌹iri쎨 6-93
sulakkeet 8-22
moottoritilan sulakkeen vaihto 8-24
sis쌹paneelin sulakkeen vaihto 8-23
sulake-/relepaneelin kuvaus 8-25
s쌹hk쎨autolla ajaminen 2-35
ajomatka ennen tyhjentymist쌹 2-36
ajoneuvon pys쌹ytt쌹minen 2-35
auton k쌹ynnist쌹minen 2-35
ECO-ajo 2-37
energiankulutus 2-37
lataustilan (SOC) mittari 2-38
LCD-n쌹yt쎨n viestit 2-40
varoitus- ja merkkivalot (liittyv쌹t 
s쌹hk쎨autoon) 2-39
virta/lataus-mittari 2-38
virtuaalisen moottori쌹쌹nen j쌹rjestelm쌹 
(VESS) 2-35
s쌹hk쎨auton asetukset 2-14
apuohjelmatila 2-15
latausraja 2-14
latausvirta 2-14
talvik쌹ytt쎨 2-14
s쌹hk쎨auton lataaminen 2-20
s쌹hk쎨latausluukku 2-20
s쌹hk쎨auton latauksen 
merkkivalo 2-18
lataustila 2-18
s쌹hk쎨auton lataus (쌹killinen 
loppuminen) 2-34
s쌹hk쎨auton lataustyypit 2-16
latausajan tiedot 2-16
lataustiedot 2-16
lataustyypit 2-17
s쌹hk쎨auton p쌹쌹komponentit 2-4
suurj쌹nniteakku (HV) 2-4
suurj쌹nniteakun l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹 2-5
s쌹hk쎨auton turvaohjeita 2-45
s쌹hk쎨auton valikko 2-6
ajoneuvo lataukseen (V2L) 2-9
lataus ja ilmastointi 2-8
l쌹hell쌹 olevat asemat 2-13
seuraava l쌹ht쎨 2-8
s쌹hk쎨auton asetukset 2-14
s쌹hk쎨auton tilan쌹ytt쎨 2-7

s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC) 6-27
s쌹hk쎨inen kromaattinen peili
 (ECM) 5-41
s쌹hk쎨toiminen takaluukku 5-20
nollaaminen 5-23
s쌹hk쎨isen takaluukun automaattinen 
peruutus 5-21
s쌹hk쎨toimisen takaluukun 
asettaminen 5-23
s쌹hk쎨toimisen takaluukun 
avautumiskorkeuden s쌹쌹t쎨 5-23
s쌹hk쎨toimisen takaluukun nopeuden 
s쌹쌹t쎨 5-23
s쌹ilytyslokero 5-83
keskikonsolin s쌹ilytys/
hansikaslokero 5-83
matkatavarataso 5-84
matkatavaraverkon kiinnike 5-84
tavaratilan suojus 5-84

T
takaistuimen selk쌹nojan kulman 
s쌹쌹t쌹minen 4-8
takaluukku 5-20
manuaalisen takaluukun avaaminen / 
sulkeminen 5-20
s쌹hk쎨toimisen takaluukun avaaminen / 
sulkeminen 5-20
turvavapautus 5-26
쌹lykk쌹쌹n takaluukun avaaminen 5-24
takaluukun turvavapautus 5-26
takamatkustajavaroitin (ROA) 5-16
takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 (RVM) 6-128
asetukset 6-128
K쌹ytt쎨 6-128
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-130
takaoven lapsilukko 5-15
takaovien lukot 5-15
elektroninen lapsilukkoj쌹rjestelm쌹 5-15
takaoven lapsilukko 5-15
taustavalot 5-86
tavaratilan suojus 5-84
tekniset tiedot
ajoneuvon tunnistenumero (VIN) 9-7
auton varmennemerkint쌹 9-7
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ilmastointilaite 9-3
ilmastointilaitteen kompressorin 
merkint쌹 9-9
kylm쌹aineen merkint쌹 9-9
k쌹ytett쌹viss쌹 oleva etutavaratilan 
paino 9-3
latausetiketin symbolin tarkistaminen 
(Eurooppa) 9-10
mitat 9-2
moottorinumero 9-8
polttimon teho 9-4
rengaskoon ja paineen merkint쌹 9-8
renkaat ja vanteet 9-5
suositellut voiteluaineet ja tilavuudet 9-6
s쌹hk쎨auton ominaisuudet 9-2
tilavuus ja paino 9-3
vaatimustenmukaisuusvakuutus 9-9
tietoviihde/ilmasto -vaihto-
ohjaimen k쌹ytt쎨 5-92
tietoviihdej쌹rjestelm쌹 5-92
tietoviihde/ilmasto -vaihto-ohjaimen 
k쌹ytt쎨 5-92
쌹쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹 5-92
tievaroitus 7-2
varoitusvilkku 7-2
turvallisen ulosk쌹ynnin avustin 
(SEA) 6-75
asetukset 6-75
K쌹ytt쎨 6-76
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-78
Turvallisen ulosk쌹ynnin 
varoitusj쌹rjestelm쌹 (SEW) 6-71
asetukset 6-71
K쌹ytt쎨 6-72
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-73
turvatyyny 4-28
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyynyt 4-35
olosuhteet, joissa turvatyyny ei t쌹yty 4-42
sivuturvatyyny ja edess쌹 keskell쌹 oleva 
turvatyyny 4-37
SRS:n hoito 4-44
SRS-turvatyynyj쌹rjestelm쌹n komponentit 
ja toiminnot 4-33
turvatyynyn t쌹yttymisolosuhteet 4-41
turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit 4-40
turvatyynyn varoitusvalot 4-45
turvaverhot 4-38

t쌹rkeit쌹 lis쌹turvaohjeita 4-44
varoitus- ja merkkivalo 4-31
Varusteiden lis쌹쌹minen turvatyynyill쌹 
varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen 4-45
turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit 4-40
turvatyynyn varoitus- ja 
merkkivalo
turvatyynyn varoitusvalo 4-31
turvatyynyn varoitusvalot 4-45
turvaverhot 4-38
Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹 4-13
3 pisteen j쌹rjestelm쌹, jossa on 
h쌹t쌹lukitussis쌹쌹nveto 4-15
turvavy쎨n esikiristin 4-16
turvavy쎨n varoitusvalo 4-13
turvavy쎨n esikiristin 4-16
turvavy쎨n varoitusvalo 4-13
turvavy쎨t 4-12
Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹 4-13
turvav쎨iden hoito 4-19
Varotoimia 4-18
tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen 
poisto 5-80
automaattinen huurteenpoisto 5-80
automaattinen, s쌹쌹timet, jotka 
k쌹ytt쌹v쌹t ilmastointilaitteen 
asetuksia 5-82
L쉁MMITYS-painike 5-81
takaikkunan / ulkopeilin 
huurteenpoistaja 5-81
tuulilasin sulatus/huurteenpoisto 5-80
쌹lyk쌹s tuuletus 5-82

U
ulkotaustapeili 5-41
automaattinen peruutustoiminto 5-42
s쌹쌹t쌹minen 5-41
taitto 5-41
ultra쌹쌹nivarkaussuoja (UIP) 5-9
USB-laturi 5-88
USB-portti 5-93

V
vaatekoukku 5-91
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vaatimustenmukaisuusvaku-
utus 6-178
vakionopeuss쌹쌹din (CC) 6-94
K쌹ytt쎨 6-94
valot 5-59, 8-34
ajovalaisimen s쌹쌹t쎨 5-66
ajovalojen saattovalotoiminto 5-59
ajovalojen suuntaus (Euroopassa) 8-37
akun s쌹쌹st쎨toiminto 5-59
hansikaslokeron lampun vaihto 
(polttimo) 8-36
kaukovaloavustaja (HBA) 5-62
liikenteen muutokset (Euroopassa) 5-60
polttimon vaihtamisen 
varotoimenpiteet 8-34
p쌹iv쌹ajovalot (DLR) 5-60
valojen ohjaus 5-60
valojen vaihtaminen (LED-tyyppi) 8-36
valon sijainti (edess쌹) 8-35
valon sijainti (sivulla) 8-36
valon sijainti (takana) 8-36
쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) 5-64
varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹 5-9
ajonestoj쌹rjestelm쌹 5-8
aktivoitu vaihe 5-9
deaktivoitu vaihe 5-10
ultra쌹쌹nivarkaussuoja (UIP) 5-9
varash쌹lytin vaihe 5-9
varoitus- ja merkkivalot 5-53
varotoimia s쌹hk쎨auton 
lataamiseen 2-21
latausluukun lukituksen avaaminen 
h쌹t쌹tilanteessa 2-21
vastaanottoj쌹rjestelm쌹
ajovalojen saattovalotoiminto 5-68
korin 쌹쌹rivalot 5-68
sis쌹valaistus 5-68
virtal쌹ht쎨 5-89
virtapainike 6-9
virtuaalisen moottori쌹쌹nen 
j쌹rjestelm쌹 (VESS) 2-35

Y
yhden polkimen ajo 6-15
yleiseurooppalainen eCall-
j쌹rjestelm쌹 7-17

autossa olevan ecall-j쌹rjestelm쌹n 
kuvaus 7-17
tietoja tietojenk쌹sittelyst쌹 7-18
Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹 
(SVM) 6-131
asetukset 6-131
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-134

쉁
쌹lyk쌹s ajonopeuden
 rajoitusavustaja (ISLA) 6-82
asetukset 6-82
K쌹ytt쎨 6-83
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-85
쌹lyk쌹s etuvaloj쌹rjestelm쌹 (IFS) 5-64
쌹lyk쌹s et쌹pys쌹k쎨intiavustin
 (RSPA) 6-157
asetukset 6-159
K쌹ytt쎨 6-160
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-174
쌹lyk쌹s latausenergian 
talteenottoj쌹rjestelm쌹 6-17
k쌹ytt쎨 6-17
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-18
쌹lyk쌹s takaluukku 5-24
쌹lyk쌹s tuuletus 5-82
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(SCC) 6-97
asetukset 6-97, 6-101
n쌹ytt쎨 ja hallinta 6-102
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset 6-106
쌹쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹 5-92
hainev쌹antenni 5-92
USB-portti 5-93
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