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Yleiskuvaus sisätiloista

* jos kuuluu varustukseen
[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.
Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.

1 Oven sisäkahva [4]
2 Ulkotaustapeilin ohjaus [4]
3 Ulkotaustapeilin taitto [4]
4 Sähkötoimisen ikkunan 

kytkin [4]
5 Sähkötoimisen ikkunan 

lukituspainike [4]
6 Kuljettajanistuimen muistin 

painike [3]

7 Ohjauspyörä [4]
8 Ohjauspyörän korkeus- ja 

syvyyssäädön vipu [4]
9 Ajovalojen 

korkeudensäätö [4]
a Mittariston valaistuksen 

säätö [4]
b Kaistavahti [6]
c Katvealueen 

valvontajärjestelmä [6]

d ESC päälle/pois-painike [6]
e Konepellin avausvipu [4]
f Sulakelokeron kansi [8]
g Istuin [3]
h Sähkötoimisen takaluukun 

avaus/sulkemispainike [4]
i TPMS (rengaspaineen 

valvontajärjestelmän) SET 
-painike [7]
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Kojelaudan yleiskuvaus

1 Mittaristo [4]
2 Äänimerkki [4]
3 Kuljettajan etuturvatyyny [3]
4 Valojen ohjaus/vilkut [4]
5 Pyyhin/pesin [4]
6 Virtalukko tai 

moottorin käynnistys/
pysäytyspainike [6]

7 Vakionopeussäädin [6]
8 Tietoviihdejärjestelmän 

näyttö (Katso 
Tietoviihdejärjestelmän 
pikaopasta.)

9 Keskuslukituksen painike [4]
a Hätävilkut [7]
b Ilmastointilaite [4]

c Tuuletettu istuin [4]
d Istuinlämmitin [4]
e Ohjauspyörän lämmityksen 

painike [4]
f Vaihdevipu [6]
g Ajotilan painike [6]
h Sammutusautomatiikan 

katkaisupainike [6]
i Pysäköintitutkan painike [4]
j Peruutuskameran 

painike [4]
k Elektronisen seisontajarrun 

(EPB) kytkin [6]
l AUTO HOLD 

-painike [6]

m Keskikonsolin 
säilytyslokero [4]

n Hansikaslokero [4]
o Matkustajan 

etuturvatyyny [3]
p USB-laturi [4]
q Langaton älypuhelimen 

latausjärjestelmä [4]
r Pistorasia [4]
s USB-liitäntä [5]
t Ohjauspyörän audio-

ohjaimet (Katso  
"Tietoviihdejärjestelmän 
pikaopasta".)
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Kojelauta / moottoritila

1 Kierroslukumittari
2 Nopeusmittari

3 Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpömittari

4 Polttoainemittari

5 Varoitus- ja merkkivalot
6 LCD-näyttö

1 Moottorin jäähdytysnesteen 
säiliö [8]

2 Moottoriöljyn täyttöaukon 
korkki [8]

3 Jarrun/kytkimen nestesäiliö [8]

4 Ilmanpuhdistin [8]
5 Sulakerasia [8]
6 Akun miinus-napa [8]
7 Akun plus-napa [8]

8 Moottoriöljyn mittatikku [8]
9 Jäähdytysnestesäiliön 

korkki [8]
a Lasinpesunesteen säiliö [8]

Mittaristo [4]

Bensiinimoottori 1.6 T-GDi 



5

Ilmastoinnin ohjausjärjestelmä / ikkunat

1 Kuljettajan lämpötilan säätö
2 AUTO (automaattinen 

ohjaus)
3 Tuulilasin huurteenpoisto
4 Takalasin huurteenpoisto

5 Ilmastointi
6 Ilmanoton ohjaus
7 Puhallin POIS
8 Tuulettimen nopeuden 

säätö

9 Suuntauksen valinta
a Matkustajan lämpötilan 

säätö
b Lämpötilojen synkronointi

Automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmä* [4]

1 Kuljettajan sähköikkunan 
kytkin

2 Etumatkustajan 
sähköikkunan kytkin

3 Takaoven (vasen) 
sähköikkunan kytkin

4 Takaoven (oikea) 
sähköikkunan kytkin

5 Ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen

6 Automaattinen 
sähkötoiminen ikkuna 
ylös*/alas*

7 Sähkötoimisen ikkunan 
lukituspainike*

Huomautus: Kylmässä ja 
märässä säässä sähkötoimiset 
ikkunat eivät ehkä toimi oikein 
jäätymisen vuoksi.

Ikkunat[4]

1

2

3 45

67 8 8

9 9 9 a

b

Edessä

Takana
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Ovilukot / takaluukku / konepelti

Konepellin sulkeminen
> Ennen konepellin sulkemista 

on tarkastettava, että kaikkien 
täyttöaukkojen korkit on 
asennettu oikein ja että muut 
likaavat materiaalit poistetaan 
moottoritilasta.

> Laske konepeltiä alaspäin, 
kunnes se on noin 30 cm 
kiinni-asennon yläpuolella, ja 
päästä se sitten putoamaan, 
jolloin se lukittuu.

Konepellin avaaminen [4]
Avaa konepellin lukitus 
vetämällä avausvivusta.

1 Nosta konepeltiä hieman ja 
vedä konepellin alla olevaa 
salpaa vasemmalle.

2  Nosta konepelti.

Ovilukkojen manuaalinen 
käyttö [4]
1 Paina vipua
2 Vedä kansi ulos

Keskuslukituksen kytkin [4] Takaoven lapsilukko [4]
1 Käännä lukitusasentoon.
2 Ovi ei avaudu, jos kahvasta 

vedetään.

Älykäs takaluukku* [4]
Aktivoi älykäs takaluukku 
-toiminto käyttäjän 
asetusvalikosta.

Takaluukun avaaminen [4] 

Älykäs takaluukku toimii 
tervetulohälytyksen kanssa, jos 
älyavain havaitaan 50–100 cm 
etäisyydellä takaluukusta.

Takaluukun sulkeminen [4]

Hätävilkut välähtävät, 
äänimerkki kuuluu kaksi kertaa 
ja sitten takaluukku avautuu 
hitaasti.

Takaluukun hätäavaus [4]
1 Paina mekaaninen avain 

oikealle
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Polttoaineen täyttöaukon kansi / selektiivinen katalyyttinen pelkistys / pyyhkimet ja pesimet 

Polttoaineen täyttöaukon 
luukun avaaminen [4]
Paina polttoaineen täyttöaukon 
suojakannen reunaa kello 3:n kohdalta.

1 Avaa suojakansi kokonaan
2 Avaa korkki kiertämällä sitä 

vastapäivään

Polttoaineen täyttöaukon 
sulkeminen
> Kierrä korkkia myötäpäivään, 

kunnes se naksahtaa. Korkki 
on tällöin kunnolla kiinni.

> Sulje polttoaineen 
täyttöluukku ja paina sitä 
kevyesti oikeasta reunasta 
keskeltä, jotta se on varmasti 
kiinni.Takaoven lapsilukko [4]

1 Käännä lukitusasentoon.
2 Ovi ei avaudu, jos kahvasta 

vedetään.

Pyyhkimet ja pesimet (4)

A: Pyyhkimen nopeuden säätö (edessä)
2 Suuri pyyhkimen nopeus
1 Pieni pyyhkimen nopeus
--- Jaksoittainen pyyhkäisy
AUTO* Automaattisesti ohjattu pyyhkäisy
O Pois

Yksittäinen pyyhkäisy

B: Jaksoittaisen pyyhkäisyn ajan säätö
C: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy (edessä)*
D: Takaikkunan pyyhkimen/pesimen ohjaus*
2 Jatkuva pyyhkäisy
1 Jaksoittainen pyyhkäisy
O Pois

E: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takana)*

Urealiuoksen määrän 
mittari* [8]

1. Paina MOOTTORIN 
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS 
-painike OFF-asentoon.

2. Avaa urealiuossäiliön korkki 
kääntämällä sitä vastapäivään.

3. Lisää suositeltua urealiuosta. 
Lisää riittävä määrä 
urealiuosta.

* Urealiuosta käytetään vain 
dieselmoottoriautoissa. Ole 
erityisen varovainen, että et lisää 
urealiuosta polttoainesäiliöön.

Urealiuoksen lisääminen* [8]

Alhaisen ureamäärän varoitus* [8] 
Kun "Refill urea tank or vehicle will not start" (Lisää ureaa tai auto ei käynnisty) -ilmoitus tulee esiin ja 
SCR-varoitusvalo (    ) palaa, auton voi käynnistää vasta, kun moottori on sammutettu MOOTTORIN 
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS -painikkeesta. Yllä mainituissa tilanteissa ainetta on suositeltavaa lisätä 
maksimimäärä.



8

Istuin / turvatyyny / lasten turvajärjestelmä

Kuljettajan istuin
1 Kuljettajan istuimen muistin 

painikkeet*
2 Eteenpäin ja taaksepäin
3 Istuimen selkänojan kulma
4 Istuintyynyn korkeus 
5 Ristiseläntuki*
6 Pääntuki

Etumatkustajan istuin
7 Eteenpäin ja taaksepäin
8 Istuimen selkänojan kulma
9 Istuintyynyn korkeus 
a Ristiseläntuki*
b Pääntuki

Takapenkki
c Käsinoja*
d Pääntuki

Matkustajan etuturvatyynyn 
päälle/pois-kytkin [3]

Selkä menosuuntaan 
asennettava lapsen 
turvaistuin [3]

Varmistus 
yläkiinnityshihnalla [3]

"ISOFIX"-kiinnityspisteet 
ja varmistus 
yläkiinnityshihnalla [3]

1 ISOFIX (i-koko) -ankkurin 
asennon ilmaisin (    )

2 ISOFIX (i-koko) -ankkuri

Lapsen turvaistuimen 
asentaminen lanne-/
olkaturvavyöllä [3]

Istuimet [3]
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Valojen säätö / ohjauspyörä / vakionopeussäädin

Valojen säätö [4] 
1 POIS
2 Automaattiset valot
3 Parkkivalot
4 Ajovalot

Ohjauspyörän korkeus- ja 
syvyyssäädön vipu [4]
Ohjauspyörän säätö:
1 Vedä lukituksen avausvipu 

alas
2 Säädä ohjauspyörä 

haluttuun asentoon
3 Korkeuden säätö

Lukitse ohjauspyörä vetämällä 
lukitusvipua ylös. 

Ohjauspyörän lämmitys* [4] 
Kun virtalukko tai 
MOOTTORIN KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS -painike on ON-
asennossa, ohjauspyörän 
lämmityspainikkeen painaminen 
lämmittää ohjauspyörän. 
Painikkeen merkkivalo 
palaa. Kun haluat kytkeä 
lämmitystoiminnon pois, paina 
painiketta uudelleen.

Vakionopeussäädin* [6]
1 Vakionopeussäätimen 

merkkivalo
2 Aseta nopeus

Voit asettaa vakionopeuden 
painamalla vakionopeussäätimen 
painiketta halutussa nopeudessa.

Kasvata vakionopeutta 
painamalla (+)-kytkintä ylös

Pienennä vakionopeutta 
painamalla (-)-kytkintä alas.

Voit peruuttaa 
vakionopeussäätimeen 
asetetun nopeuden painamalla 
jarrupoljinta tai        -painiketta.

Voit jatkaa vakionopeudella 
ajamista painamalla        -painiketta.
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Hinaaminen / tunkki ja työkalut / renkaanpaikkaussarja 

Tunkki ja työkalut* [7]
Kuvassa esitettyjä työkaluja 
säilytetään tavaratilassa.
Nosta tavaratilan kansi ylös 
päästäksesi käsiksi työkaluihin.
1 Tunkin kahva
2 Tunkki
3 Pyöränmutteriavain

Renkaanpaikkaussarja* [7] 
Lue ohjeet ennen kuin käytät 
renkaanpaikkaussarjaa.
1 Kompressori
2 Tiivistysainepullo

Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voit jatkaa ajoa, vaikka rengas 
olisi puhjennut.
Kun olet varmistanut, että 
rengas on tiivistetty kunnolla, 
voit ajaa varovaisesti (enintään 
200 km (120 mailia)) ja 
enintään 80 km/h -nopeudella 
(50 mph) päästäksesi auto- tai 
rengasliikkeeseen, missä rengas 
voidaan korjata.

Hinaaminen [7]
Kun hinaat autoa 
hätätilanteessa ilman 
pyörävaunuja:
1. Aseta virtakytkin ACC-

asentoon.
2. Aseta vaihteenvalitsin 

vapaalle (asentoon N).
3. Vapauta seisontajarru.

Hinaus hätätilanteessa
Jos hätähinaus on tarpeen, 
suosittelemme, että sen tekee 
valtuutettu Kia-jälleenmyyjä tai 
kaupallinen 
hinauspalvelu.

Irrotettava hinauskoukku* [7]
1. Avaa takaluukku ja 

ota hinauskoukku 
työkalulaatikosta.

2. Poista aukon kansi 
painamalla kannen yläosaa 
puskurissa.

3. Asenna hinauskoukku 
kiertämällä sitä 
myötäpäivään reikäänsä, 
kunnes se on täysin 
kiinnittynyt.

4. Irrota hinauskoukku ja 
asenna kansi käytön jälkeen.

      HUOMIO
Jos vaihteenvalitsinta ei 
laiteta vapaalle (asentoon N), 
voi vaihteisto vahingoittua.

Etupuskuri

Takapuskuri
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Moottoriöljy / lasinpesuneste / lisätiedot 

Moottoriöljyn määrän 
tarkastus [8]
1. Varmista, että auto on 

tasaisella alustalla.
2. Käynnistä moottori ja anna 

sen saavuttaa normaali 
toimintalämpötila.

3. Sammuta moottori, avaa 
öljyn täyttöaukon korkki ja 
vedä mittatikku ulos. Odota 
15 minuuttia, jotta öljy valuu 
takaisin öljypohjaan.

4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja 
työnnä se kokonaan takaisin. 

5. Vedä mittatikku uudelleen 
ulos ja tarkista määrä. 
Tarkista, onko öljyn taso 
F- ja L-viivan välissä. Jos se 
on L-viivan alapuolella, lisää 
öljyä niin, että öljyn taso on 
F-viivan korkeudella.

Moottoriöljyn lisääminen [8]
Estä öljyn valuminen moottorin
komponentteihin käyttämällä 
suppiloa.
Käytä vain ohjeen mukaista 
moottoriöljyä. [9]

Lasinpesunesteen määrän 
tarkastus [8]
Tarkista nestepinta pesulaitteen 
säiliössä, ja lisää nestettä 
tarvittaessa. Puhdasta 
vettä voidaan käyttää, jos 
pesunestettä ei ole saatavana. 
Käytä kuitenkin jäätymätöntä 
pesunestettä kylmissä 
olosuhteissa jäätymisen 
estämiseksi.

Sammutusautomatiikka 
(Idle Stop & Go (ISG))

Kun ISG on käytössä, 
se sammuttaa auton 
moottorin automaattisesti 
polttoaineen kulutuksen ja 
päästöjen vähentämiseksi. 
ISG ei ehkä toimi, jos 
auton akun lataustila, 
ympäristön lämpötila ja/
tai moottorin lämpötila 
on liian alhainen. Myös 
ilmastoinnin/lämmityksen 
asetukset voivat vaikuttaa 
sammutusautomatiikan (ISG) 
toimintaan.

Seisontajarru (käsijarru)

Kun seisontajarru kytketään 
päälle, paina ensin 
jalkajarrua ja pidä sitä 
painettuna. Kytke sitten 
seisontajarru päälle.

Suosittelemme jättämään 
ensimmäisen- tai 
peruutusvaihteen päälle tai 
automaattivaihteiston "P" 
(Pysäköinti) -asentoon, kun 
poistut autosta.

Lisätiedot*
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