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Kia-YHTYMÄ

Nauti ajoneuvostasi ja “Family-like Care”-kokemuksista!

Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta.
Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt 
valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erin-
omaisen vastineen rahalle. Kia Motors on omistautunut tarjoamaan 
asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraan-
varaista ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut 
noudattamaan “Family-like Care” -periaatetta.

Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla 
julkaisun aikana. Kuitenkin Kia pidättää oikeuden muutoksien tekemi-
seen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan tuoteke-
hityksen johdosta.

Tämän kirjan sisältö koskee kaikkia Kia-malleja ja sisältää tietoja 
vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja niiden käytöstä. 
Tämän johdosta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä tietoja, jotka 
eivät koske juuri sinun auton malliversiota.
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Kiitos, että valitsit KIAn.
Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Tämän liitteenä toimitetaan Takuu- ja Huoltovihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot. Kehotamme 
lukemaan nämä julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisit varmistaa uuden 
autosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.
KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisävarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi 
jotkut tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet sekä erilaiset kuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosi mal-
liversioon. 
Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivat ajan tasalla painatushetkellä. KIA pidättää oikeuden muuttaa 
yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta niin, että se aiheuttaisi mitään velvoitteita. Jos sinulla 
on kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.
Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinen KIA-ajoneuvoosi.

© 2017 KIA MOTORS Corp.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninen tai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luettuina 
valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä, tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittu ilman KIA 
MOTORS Corporation’in kirjallista lupaa.
Painettu Suomessa

Esipuhe
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Haluamme, että pystyt nauttimaan 
autostasi mahdollisimman paljon. 
Käyttöohjekirja voi avustaa sinua 
monella eri tavalla. Suosittelemme 
vahvasti tutustumaan koko käyttöoh-
jekirjaan. Välttyäksesi hengenvaaral-
lisilta loukkaantumisilta, sinun tulisi 
lukea tämän ohjekirjan VAROITUS ja 
HUOMIO kohdat.
Kuvat täydentävät ohjekirjan tekste-
jä, jotta esimerkit olisivat mahdolli-
simman havainnollistavia. Lukemalla 
ohjekirjan pystyt perehtymään auton 
ominaisuuksiin, tärkeisiin turvalli-
suustietoihin ja ajo-ohjeisiin erilais-
ten tieolosuhteiden vallitessa.
Käyttöohjekirjan yleinen rakenne 
ilmenee sisällysluettelosta. Käytä 
hakemistoa löytääksesi etsimäsi 
kohdan tai aihealueen. Hakemistoon 
on luetteloitu käyttöohjekirjan kaikki 
aiheet aakkosjärjestyksessä.
Luvut: tässä ohjekirjassa on kahdek-
san lukua sekä hakemisto. Jokainen 
luku alkaa lyhyellä sisällysluettelolla, 
jotta pystyisit näkemään lyhyellä vil-
kaisulla, löytyykö luvusta etsimiäsi 
tietoja.

Löydät tästä käyttöoppaasta erilai-
sia VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja 
HUOMAUTUKSIA. Nämä VAROI-
TUK SET on laadittu parantamaan 
hen ki lökohtaista turvallisuuttasi. 
Sinun tulisi lukea huolellisesti kaikki 
toimenpiteet ja suositukset, joita näis-
sä VAROITUKSISSA, HUOMIOISSA 
ja HUOMAUTUKSISSA annetaan, 
sekä noudattaa niitä tarkoin.

✽ HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa käyttöohje-
kirjassa annettuihin mielenkiintoi-
siin tai käytännöllisiin tietoihin.

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

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

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka 
voi vahingoittaa ajoneuvoasi, 
jos huomiota ei noudateta.
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Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn saa-
vuttamiseksi suosittelemme käyttä-
mään lyijytöntä polttoainetta, jonka 
oktaaniluku RON (Research Octane 
Number) on 95 / nakutusindeksi AKI 
(Anti Knock Index) on 91 tai suu-
rempi.
Voit käyttää lyijytöntä polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON on 91–94 / 
AKI 87–90, mutta tästä saattaa 
aiheutua auton suorituskyvyn pientä 
heikentymistä. (Älä käytä polttoai-
neena metanoliseoksia.)

Euroopan ulkopuolella
Uusi Kiasi on suunniteltu käyttämään 
ainoastaan lyijytöntä polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON (Research 
Octane Number) on vähintään 91 / 
AKI (Anti-Knock Index) 87 tai suu-
rempi. (Älä käytä polttoaineena 
metanoliseoksia.)

Uusi ajoneuvosi on suunniteltu 
saavuttamaan paras suoritusky-
ky LYIJYTTÖMÄLLÄ POLTTO-
AINEELLA, jolloin myös pakokaasu-
päästöt ja sytytystulppien vioittumi-
set on saatu minimoitua.

Lyijyllinen (mikäli varusteena)
Joissain maissa autosi on suunnitel-
tu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Jos 
aiot käyttää lyijyllistä bensiiniä, kysy 
valtuutetulta KIA-jälleenmyyjältä tai 
huollon yhteistyökumppanilta, voiko 
autossasi käyttää lyijyllistä bensiiniä 
vai ei.
Oktaaniluku on lyijyllisissä bensii-
neissä sama kuin vastaavissa lyijyt-
tömissä.

POLTTOAINEVAATIMUKSET

VAROITUS 
• Älä jatka polttoaineen täyttöä 

sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainet-
ta ei pääse vuotamaan onnet-
tomuustilanteessa.

HUOMIO
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYL-
LISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijyl-
li sen polttoaineen käyttäminen 
on vahingollista katalysaattoril-
le ja se vahingoittaa moottorin 
ohjausjärjestelmän happiantu-
rin ja päästöjen hallinnan toi-
mintaa.
Älä koskaan lisää polttoainesäi-
liöön muita kuin suositeltuja, 
polttoainejärjestelmää puhdis-
tavia aineita. (Jos haluat lisä-
tietoja, Kia suosittelee otta-
maan yhteyttä valtuutettuun 
Kia-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.)
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Alkoholia ja metanolia sisältävä 
bensiini
Bensiinin ja etanolin seosta gasoho-
lia (tunnetaan myös etyylialkoholina) 
sekä metanolia sisältävää bensiiniä 
tai gasoholia markkinoidaan joissain 
maissa lyijyllisen tai lyijyttömän ben-
siinin rinnalla tai sijasta.
Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää 
gasoholia, äläkä bensiiniä tai gaso-
holia, joka sisältää yhtään metanolia. 
Tällaiset polttoaineet voivat aiheut-
taa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa polt-
toainejärjestelmää, moottorinohjaus-
järjestelmää ja päästöjen hallintajär-
jestelmää. 
Lopeta minkä tahansa gasoholilaa-
dun käyttö, jos toimintahäiriötä ilme-
nee.

Valmistajan takuu ei välttämättä kata 
ajoneuvon vahinkoja tai toimintaon-
gelmia, jos ne ovat seuraavien seos-
ten käytön aiheuttamia:
1.  Yli 10 % etanolia sisältävä gaso-

holi.
2.  Metanolia sisältävä bensiini tai 

gasoholi.
3.  Lyijyllinen bensiini tai gasoholi.

Muut polttoaineet
Muiden polttoaineiden käyttäminen, 
esimerkiksi
- silikonipitoinen (Si) polttoaine
- MMT-pitoinen (mangaani, Mn) 

poltto aine
-  ferroseeni (Fe) -pitoinen polttoaine
- muut metallipitoisia lisäaineita 

sisältävät polttoaineet voivat vau-
rioittaa autoa ja moottoria sekä 
aiheuttaa tukkeumia, palokatkok-
sia, tehon puutetta, moottorin sam-
mumista, katalysaattorivaurioita, 
epänormaalia korroosiota ja lyhen-
tää auton käyttöikää. 

 Myös moottorin vikavalo (MIL) voi 
syttyä.

 

✽ HUOMAUTUS
Uuden autosi takuu ei mahdollisesti 
kata polttoainejärjestelmän vaurioi-
den tai auton suorituskykyyn liitty-
vien vikojen korjausta, jos ne ovat 
aiheutuneet kyseisten polttoaineiden 
käytöstä. 

HUOMIO
Älä koskaan käytä gasoholia, 
joka sisältää metanolia. Lopeta 
ajettavuutta heikentävän gaso-
hol-tuotteen käyttö.  
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MTBE:n käyttö
Kia suosittelee välttämään polttoai-
neita, jotka sisältävät yli 15,0 v-% 
(happea 2,7 m-%) MTBE -lisäainetta 
(Metyylitertiääributyylieetteri).
Yli 15 v-% MTBE-lisäainetta sisäl-
tävä polttoaine saattaa heikentää 
auton suorituskykyä, aiheuttaa höy-
rylukon muodostumista tai vaikeaa 
käynnistymistä. 

Älä käytä metanolia
Autossasi ei saa käyttää metanolia 
(metyylialkoholia) sisältäviä poltto-
aineita. Tällainen polttoaine saattaa 
heikentää auton suoritusarvoja ja 
vaurioittaa polttoainejärjestelmää, 
moottorinohjausjärjestelmää ja pääs-
töjen hallintajärjestelmää. 

Polttoaineen lisäaineet
Kia suosittelee lyijyttömän poltto-
aineen käyttöä, jonka oktaaniluku 
on RON (Reseach Octane Number) 
95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai 
korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI 
(Anti Knock Index) 87 tai korkeampi 
(muualla kuin Euroopassa).

Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen 
bensiiniin ei ole ja käynnistykses-
sä esiintyy ongelmia tai moottori ei 
käy tasaisesti, polttoainesäiliöön 
suositellaan lisättäväksi tilanteeseen 
soveltuvaa lisäainetta 15 000 km:n 
(Euroopassa) tai 10 000 km:n 
(Euro opan ulkopuolella) välein. 
Lisäaineita ja niiden käyttöön liittyviä 
lisätietoja on saatavilla ammattihuol-
losta. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Toiminta ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maas-
sa, varmista että:
• Noudata kaikkia auton vakuuttami-

seen ja rekisteröintiin liittyviä mää-
räyksiä.

• Varmista, että ajoneuvoosi sopivaa 
polttoainetta on saatavilla kohde-
maassa.

HUOMIO
Uuden auton määräaikainen 
takuu ei välttämättä kata polt-
toainejärjestelmän toimintaan 
liittyviä vahinkoja, jotka ovat 
aiheutuneet metanolia tai yli 15 
til- % (hapen osuus 2,7 % mas-
sasta) MTBE-lisäainetta sisältä-
vän polttoaineen käytöstä.
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Dieselmoottori
Dieselpolttoaine
Dieselmoottorissa on käytettävä 
ainoastaan kaupallisesti saatavil-
la olevaa dieselpolttoainetta, joka 
täyttää EN 590 tai sitä vastaavan 
standardin. (EN on lyhenne sanoista 
"European Norm" eli "eurooppalai-
nen standardi".) Älä käytä merikäyt-
töön tarkoitettuja dieselpolttoaineita, 
lämmitysöljyjä tai hyväksymättömiä 
polttoaineen lisäaineita, sille ne lisää-
vät kulumista ja aiheuttavat vahinkoja 
moottoriin ja polttoainejärjestelmään. 
Hyväksymättömien polttoaineiden ja/
tai polttoaineen lisäaineiden käyttö 
rajoittaa takuuoikeuksiasi. 
Ajoneuvossasi käytetään dieselpolt-
toainetta, jonka setaaniluku on yli 51. 
Jos saatavilla on kahta eri dieselpolt-
toainelaatua, käytä tarkoituksenmu-
kaisesti kesä- tai talvilaatua seuraa-
vien lämpötilaolosuhteiden mukaan.
•  Yli -5 °C ... Kesälaadun dieselpoltto-

aine.
•  Alle -5°C ... Talvilaadun dieselpoltto-

aine.

Pidä säiliön polttoainemäärää silmäl-
lä hyvin tarkasti: jos moottori sam-
muu polttoainekatkoksen johdosta, 
järjestelmä on ilmattava, jotta käyn-
nistäminen olisi mahdollista.

Biodiesel 
Kaupallisesti saatavilla olevaa die-
selin ja biodieselin sekoitusta, joka 
sisältää korkeintaan 7 % biodieseliä 
(kutsutaan usein nimellä ”B7 die-
sel”) voidaan käyttää autosi polt-
toaineena, jos se on standardin 
EN 14214 tai vastaavan standardin 
mukaista. (EN on lyhenne sanois-
ta ”European Norm” eli ”euroop-
palainen standardi”.) Jos autossa 

HUOMIO
Älä anna bensiinin tai veden 
kulkeutua säiliöön. Tämä vaatisi 
säiliön ja letkujen tyhjentämi-
sen, jolloin estetään ruiskupum-
pun tukkeutuminen ja moottorin 
vahingoittuminen.

 HUOMIO - 
Dieselpolttoaine 
(mikäli hiuk kassuo datin 
varusteena)

On suositeltua käyttää sään-
nönmukaista autoteollisuuden 
dieselpolttoainetta hiukkassuo-
dattimella varustetuissa diesel-
ajoneuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista 
(pitoisuus yli 50 ppm) diesel-
polttoainetta tai määräämättö-
miä lisäaineita, hiukkassuodatin 
saattaa vaurioitua, jonka seu-
rauksena saattaa vapautua vaa-
leaa pakokaasua.
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käytetään biodieseliä, joka sisältää 
yli 7 % Rypsimetyyliesteriä (RME), 
rasvahapon metyyliesteriä (FAME), 
kasviöljyn metyyliesteriä (VME) tai 
vastaavaa, moottorin kuluminen 
lisääntyy merkittävästi ja seurauk-
sena voi olla moottorin tai poltto-
ainejärestelmän vaurio. Biodieselin 
sekoittamisella normaaliin dieselpolt-
toaineeseen voi olla vastaavat seu-
raukset. Valmistajan takuu ei kata 
hyväksymättömien polttoaineiden 
käytöstä kuluneiden tai vahingoittu-
neiden osien korjausta tai vaihtoa.

Kuten muissakin tämän tyyppisissä 
ajoneuvoissa, väärinkäytön seurauk-
sena voi olla ajoneuvon hallinnan 
menetys, onnettomuus tai nurinajo.
Erityispiirteiden (korkeampi maava-
ra, raideleveys jne.) johdosta ajo-
neuvon painopiste on normaaliajo-
neuvoa korkeammalla. Toisin sanoen 
autoa ei ole suunniteltu käytettä-
väksi samoilla kaarrenopeuksilla 
kuin tavallista etu- tai takavetoista 
autoa. Vältä nopeita ohjausliikkeitä 
ja muita äkkinäisiä liikkeitä. Edelleen, 
tämän ajoneuvon väärinkäyttö saat-
taa johtaa hallinnan menettämiseen, 
onnettomuuteen tai nurinajoon. Lue 
tarkasti tämän oppaan sisältämät 
ajamista koskevat ohjeet, luvun 6 
kohdassa Auton kaatumisvaaran 
vähentäminen.

Erityistä totutusajovaihetta ei tarvita. 
Kun noudatat yksinkertaisia varo-
toimenpiteitä ensimmäisen 1000 
kilometrin ajan, pystyt parantamaan 
auton suorituskykyä, taloudellisuutta 
ja kestävyyttä.
• Älä käytä moottoria liian suurella 

käyntinopeudella.
• Pyri käyttämään moottoria noin 

3 000 rpm kierrosluvulla ajon aikana.
• Älä aja pitkään tasaisella (pienel-

lä tai suurella) käyntinopeudella. 
Moottorin käyntinopeuden vaihte-
luja tarvitaan, jotta moottorin sisää-
najo onnistuisi oikein.

• Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita 
lukuun ottamatta, jotta jarrupalat 
asettuvat mahdollisimman hyvin.

• Autolla ei pidä vetää perävaunua, 
kun kokonaismatkamittarin lukema 
on alle 2 000 km.

AJONEUVON TOTUTUSAJOAJO-OHJEITA

HUOMIO
• Älä koskaan käytä mitään 

polttoainetta (dieseliä tai B7 
biodieseliä tai vastaavaa), joka 
ei täytä viimeisimpiä raakaöl-
jyteollisuuden vaatimuksia.

• Älä koskaan käytä polttoai-
neen lisäaineita, joita auton 
valmistaja ei ole suositellut tai 
hyväksynyt.
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ULKOPUOLI

1. Konepelti ............................................... 4-36

2.  Ajovalon toiminta ................................ 4-132
Ajovalon vaihto ..................................... 8-91

3.  Sumuvalon toiminta ............................ 4-136
Sumuvalon vaihto ................................. 8-91

4.  Renkaat ja vanteet ................................ 8-60
Renkaiden ja vanteiden tiedot ................ 9-6

5. Sivutaustapeili ...................................... 4-52

6. Panoraamakattoluukku ......................... 4-41

7.  Tuulilasinpyyhkimen sulkien 
toiminta ............................................... 4-142
Sulkien kunnon tarkistaminen ............... 8-52

8. Ikkunat .................................................. 4-31

9. Pysäköintiavustinjärjestelmä ............... 4-106

OUM018001L

  ■ Etuosa

❈ Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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10. Ovien lukitus ....................................... 4-16

11. Polttoainesäiliön luukku ...................... 4-38

12. Takavaloumpio .................................... 8-91

13. Lisäjarruvalo ....................................... 8-91

14.  Takalasinpyyhkimen sulan 
toiminta ............................................. 4-146
Takalasinpyyhkimen sulan 
tarkastaminen ..................................... 8-52

15. Takaluukku .......................................... 4-20

16. Peruutuskamera ............................... 4-129

17.  Peruutustutkajärjestelmä .................. 4-102
Pysäköintiavustinjärjestelmä ............. 4-106

OUM018002L

  ■ Takaosa

❈ Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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SISÄTILAT 

1. Oven sisäkahva .................................... 4-17

2.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
käyttökytkin ........................................... 4-31

3. Keskuslukituspainike ............................ 4-18

4.  Sähkötoimisten ikkunannostimien 
lukituskytkin .......................................... 4-35

5. Sivutaustapeilien säätökytkin ............... 4-53

6. Sivutaustapeilien taittokytkin ................ 4-54

7. Ajovalojen korkeudensäätö ................. 4-137

8. Mittariston valaistuksen säädin............. 4-56

9.  Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän 
On/Off-painike  ................................... 6-134

10.  Kaistavahdin/kaistallapitoavustimen 
On/Off-painike........................6-120, 6-125

11. ESC pois päältä -painike .................... 6-55

12. Alamäkihidastimen On/Off-painike  .... 6-76

13. Polttoainesäiliön luukun avauspainike ... 4-38

14.  Sähkötoimisen takaluukun 
avaus-/sulkemispainike ....................... 4-21

15. Sisätilan sulakerasia  .......................... 8-72

16.  Ohjauspyörän korkeus- ja 
syvyyssäädön lukitusvipu ................... 4-47

17. Ohjauspyörä ....................................... 4-46

18. Jarrupoljin ........................................... 6-39

19. Konepellin avausvipu  ......................... 4-36

20. Istuin ..................................................... 3-2
OUM018003L

❈ Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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KOJELAUTA JA MITTARISTO

1. Kuljettajan etuturvatyyny ........................3-65
2. Äänitorvi .................................................4-48
3. Mittaristo  ...............................................4-55
4. Pyyhkimien ja pesulaitteen hallintavipu ....4-142
5. Virtalukko tai  moottorin 

käynnistyspainike ........................... 6-7, 6-12
6. Vakionopeussäädin ................................6-79

Manuaalinen nopeudenrajoitin ...............6-84
Stop & go -toiminnolla varustettu
mukautuva vakionopeussäädin ..............6-92

7. Hätävilkut .................................................7-2
8.  Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä ....4-152

Automaattinen ilmastointijärjestelmä ....4-164
9. Manuaalivaihteiston vaihdevipu .............6-19

Automaattivaihteiston vaihdevipu ...........6-24
10.  Etuistuimen istuinlämmitys .................4-186

Istuimen jäähdytys .............................4-188
11. Ohjauspyörän lämmittimen painike ......4-47
12. Ajotilan valintapainike.........................6-115
13. ISG On/Off -painike ............................6-110
14. AWD-lukituspainike ..............................6-32
15. Surround view monitoring 

  -järjestelmän On/Off-painike ..............4-130
16. Pysäköintitutkajärjestelmän 

   On/Off-painike ....................................4-106
17. FLEX-ohjauspyörän painike .................4-49
18. USB-laturi ...........................................4-190
19. Virtapistoke  .......................................4-189
20. Hansikaslokero ...................................4-180
21. Etumatkustajan etuturvatyyny ..............3-65
22. Keskikonsolin säilytyslokero ...............4-180
23. Pysäköintitutkan taskupysäköinnin 

   On/Off-painike ....................................4-111
OUM018004L

❈ Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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MOOTTORITILA

OUM076100L/OUM076101L

 ■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 l) - GDI  

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 ■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 l) - MPI  

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ......8-41

2. Moottoriöljyn täyttöaukon 
kansi ........................................8-37, 8-39

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö .....................8-44

4. Ilmanpuhdistin ..................................8-48

5. Sulakerasia .......................................8-72

6. Akun miinusnapa ..............................8-56

7. Akun plusnapa ..................................8-56

8. Jäähdyttimen kansi ...........................8-41

9. Moottoriöljyn mittatikku ............8-37, 8-39

10. Lasinpesunestesäiliö ......................8-45
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Yleissilmäys autoosi

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ......8-41

2. Moottoriöljyn täyttöaukon 
kansi ........................................8-37, 8-39

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö .....................8-44

4. Ilmanpuhdistin ..................................8-48

5. Sulakerasia .......................................8-72

6. Akun miinusnapa ..............................8-56

7. Akun plusnapa ..................................8-56

8. Jäähdyttimen kansi ...........................8-41

9. Moottoriöljyn mittatikku ............8-37, 8-39

10. Lasinpesunestesäiliö ......................8-45

11. Polttoainesuodatin 
  (mikäli varusteena) .........................8-47

OUM076105L/OUM076201L

 ■ Dieselmoottori (R2.0/R2.2)

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 ■ Bensiinimoottori (Lambda II 3,5 l) - MPI  





Autosi turvavarusteet

Istuimet 3-2
• Etuistuimen säädöt - käsisäätöinen istuin 3-6
• Etuistuimen säädöt - sähkösäätöinen istuin 3-7
•  Kuljettajan istuimen asentomuisti 
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• Turvaverho 3-72
• Turvatyynyjärjestelmän hoito  3-79
• Muita turvaohjeita 3-80
• Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät 3-81
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toimintahäiriö 3-84
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Autosi turvavarusteet

Etuistuin
(1)  Eteen- ja taaksepäin
(2)  Selkänojan kallistus
(3)  Istuinosan korkeussäätö*
(4) Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)*
(5)  Reisituen säätö 

(kuljettajan istuin*)
(6)  Kuljettajan istuinasennon muisti*
(7)  Pääntuki
(8)  Pikasiirtokytkin (matkustajan 

istuin)*

2. istuinrivi
(9) Eteen- ja taaksepäin
(10)  Selkänojan säätäminen ja 

kaataminen
(11) Istuimen pikasiirto*
(12)  Pääntuki
(13) Käsinoja
(14) Etätaitto*

3-rivin istuin*
(15) Selkänojan kaataminen
(16) Pääntuki

* : mikäli varusteena

ISTUIMET 

OUM036001L

■ Käsisäätöinen istuin

■ Sähkösäätöinen istuin
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Autosi turvavarusteet

VAROITUS – 
 Istuimen palauttaminen 
pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pys-
tyasentoon, pidä selkänojas-
ta kiinni ja liikuta sitä hitaasti. 
Varmista myös, ettei muita mat-
kustajia ole istuimen lähettyvil-
lä. Jos selkänoja palautetaan 
hallitsemattomasti ilman kiinni-
pitämistä, se saattaa heittäytyä 
eteen aiheuttaen mahdollisesti 
matkustajaan osuessaan henki-
lövammoja.

VAROITUS – 
Irtonaiset tavarat

Irtonaiset tavarat kuljettajan jal-
katilassa saattavat häiritä pol-
kimien toimintaa lisäten onnet-
tomuusriskiä. Älä sijoita mitään 
etuistuimien alle.

 VAROITUS – 
Kuljettajan vastuu 
matkustajista

Jos selkänoja on säädetty 
nojaavaan tai makaavaan asen-
toon ajon aikana, siitä saattaa 
aiheutua hengenvaarallisia 
vammoja onnettomuuden sattu-
essa. Tällöin matkustajan lantio 
saattaa liukua lantiovyön alta 
aiheuttaen suuren voiman suo-
jaamattoman vatsan alueelle. 
Tästä voi seurata vakavia tai 
hengenvaarallisia sisävammoja. 
Kuljettajan tulee opastaa mat-
kustajia pitämään selkänoja 
pystyasennossa aina ajoneu-
von liikkuessa. 

 VAROITUS 
Älä käytä istuimien päällä liu-
kasta tyynyä tai istuinpäällistä. 
Matkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovyön ali törmäystilan-
teessa tai äkkipysähdyksessä. 
Seurauksena saattaa olla vaka-
via tai kuolemaan johtavia vam-
moja, koska turvavyö ei toimi 
normaalisti.

VAROITUS –
Kuljettajan istuin

• Älä koskaan yritä säätää 
istuinta auton liikkuessa. 
Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

(Jatkuu)



43

Autosi turvavarusteet

 VAROITUS – 
Takaistuimien selkänojat

• Takaistuimen selkänojat tulee 
lukita paikalleen huolellisesti. 
Jos näin ei ole, matkustajat 
ja esineet saattavat heittäytyä 
äkillisessä jarrutuksessa tai 
törmäyksessä eteen aiheut-
taen vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vahinkoja.

• Matkatavarat ja muut esineet 
tulisi asettaa tavaratilaan vaa-
katasoon . Jos tavarat ovat 
suuria, painavia tai niitä pino-
taan, ne tulee kiinnittää.

 Missään tapauksessa tavaroi-
ta ei saa kasata selkänojakor-
keuden yli. Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen 
saattaa aiheuttaa hengenvaa-
rallisia vammoja äkkinäisessä 
jarrutuksessa, törmäyksessä 
tai auton kierimisessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Varmista ettei mikään esine 

estä istuimen selkänojan sää-
tämistä normaaliin asentoon. 
Tavaroiden säilyttäminen sel-
känojalla tai muu selkänojan 
kiinnittymisen este saattaa 
aiheuttaa hengenvaarallisia 
vammoja äkkinäisessä jarru-
tuksessa tai törmäyksessä.

• Pidä istuimen selkänoja pys-
tyasennossa ajon aikana ja 
lantiovyö tukevasti lantiota 
vasten. Tämä on paras asento 
suojaamaan sinua mahdolli-
sessa onnettomuudessa.

• Vältä tarpeettomia ja mahdol-
lisesti vakavia turvatyynyn 
laukeamisen aiheuttamia vam-
moja säätämällä istuin mah-
dollisimman kauas ohjaus-
pyörästä, niin että auton 
hallinta on yhä vaivatonta. 
Suosittelemme pitämään rin-
nan vähintään 25 cm:n pääs-
sä ohjauspyörästä.

(Jatkuu)
• Alas taitetun istuimen päällä 

tai tavaratilassa ei saa kuljet-
taa matkustajia. Kaikkien mat-
kustajien on istuttava oikein 
kiinnitettyinä istuimillaan ajon 
aikana.

• Kun nostat selkänojan takai-
sin pystyasentoon, varmista 
lukkiutuminen työntämällä 
sitä eteen- ja taaksepäin.

• Pienentääksesi palovamma-
riskiä, älä poista tavaratilan 
mattoa. 

 Tämän lattian alla sijaitsevat 
päästöjärjestelmät saavutta-
vat korkeita lämpötiloja.
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Autosi turvavarusteet

Nahkaistuinten ominaisuudet 
• Nahka on valmistettu pintakerrok-

sesta, joka käy läpi erikoisproses-
sin soveltuakseen käyttöön.  Koska 
kyseessä on luonnontuote, sen eri 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat. 

 Venyminen ja kutistuminen saatta-
vat aiheuttaa ryppyjä lämpötilasta 
ja kosteudesta riippuen.

• Istuimen on valmistettu venyvästä 
materiaalista mukavuuden lisäämi-
seksi.

• Kehon kanssa kosketuksissa ole-
vat osat ovat kaarevat ja reunojen 
tukeva alue on korkeampi, jolloin 
ajoasento on mukava ja vakaa.

• Ryppyjä voi esiintyä luonnollisesti 
käytöstä. Kyse ei ole tuotteen viasta.

VAROITUS
Varmista aina istuimen säätämi-
sen jälkeen, että se on lukittu-
nut kunnolla paikoilleen yrittä-
mällä liikuttaa istuinta eteen- tai 
taaksepäin käyttämättä lukituk-
sen avausvipua.  Äkkinäinen ja 
odottamaton kuljettajan istui-
men liike voi aiheuttaa auton 
hallinnan menettämisen johtaen 
onnettomuuteen.

 VAROITUS 
• Älä säädä istuinta turvavöitä 

kiinnittäessäsi. Istuimen siir-
täminen eteenpäin voi aiheut-
taa voimakkaan paineen vat-
san alueelle.

• Kiinnitä istuimia liikuteltaessa 
erityistä huomiota siihen, ettei 
kenenkään käsi tai mikään 
irtoesine jää istuinten meka-
nismin väliin.

• Älä säilytä savukkeensytytin-
tä lattialla tai istuimella. Kun 
säädät istuinta, sytyttimestä 
saattaa irrota jäämiä, jotka 
voivat aiheuttaa tulipalon.

• Ole varovainen säätäessä-
si etuistuimen asentoa, jos 
takaistuimella on matkustajia.

• Jos joudut etsimään pikku-
esineitä istuimien alta tai istui-
men ja keskikonsolin välissä 
olevasta raosta, varo, ettei käsi 
jää puristuksiin istuimen alle 
tai istuimen ja keskikonsolin 
väliin.  Istuinmekanismin terä-
vät kulmat voivat myös leikata 
haavoja käsiin tai aiheuttaa 
muita vammoja.
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Autosi turvavarusteet

Etuistuimen säätäminen – 
käsin
Eteen- ja taaksepäin

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taak-
sepäin:
1.  Vedä ja pidä kiinni istuimen pituus-

suunnan säätövivusta.
2.  Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on 

sopiva.
3.  Päästä vivusta ja varmista, että 

istuin on lukkiutunut paikoilleen.   
Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja 
varmista, että se on lukittunut paikoil-
leen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja 
taaksepäin koskematta vipuun. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut 
kunnolla. 

Istuimen selkänojan kallistus

Kallistaaksesi selkänojaa:
1.  Nojaa hieman eteenpäin ja nosta 

selkänojan kallistusvipua.
2.  Nojaa varovaisesti taaksepäin ja 

säädä selkänoja haluttuun asen-
toon.

3.  Päästä vivusta ja varmista, että 
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. (vivun PITÄÄ palautua alku-
peräiseen asentoonsa, jotta selkä-
noja lukkiutuu paikoilleen).

 

OUM038002

OUM038004

HUOMIO
• Käytöstä luonnollisesti aiheu-

tuvat rypyt tai kulumat eivät 
kuulu takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyöt, 
vetoketjut tai takataskus-
sa olevat avaimet saattavat 
vahingoittaa istuimen materi-
aalia.

• Älä kastele istuimia. Se voi 
aiheuttaa muutoksia aitoon 
nahkaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet 
voivat vaurioittaa istuinten 
pintamateriaalia.
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Autosi turvavarusteet

Istuimen korkeus 
(mikäli varusteena)

Säätääksesi istuimen korkeutta, 
vedä vipua ylös- tai alaspäin.
• Laske istuinosaa liikuttamalla vipua 

toistuvasti alaspäin.
• Nosta istuinosaa vetämällä vipua 

useita kertoja ylöspäin.

Ristiseläntuki (mikäli varusteena)
(kuljettajan istuin)

Ristiselän tukea voidaan säätää pai-
namalla istuimen sivussa sijaitsevaa 
ristiselän tuen säätökytkintä. 
1.  Paina kytkimen etuosaa paran-

taaksesi tuentaa tai kytkimen 
takaosaa vähentääksesi sitä. 

2.  Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

Etuistuimen säädöt – 
sähkösäätöinen istuin 
(jos varusteena)
Etuistuinta voidaan säätää käyt-
tämällä istuinosan sivussa olevia 
säätökytkimiä. Säädä istuin ennen 
liikkeellelähtöä niin, että yllät hyvin 
ohjauspyörään, polkimiin ja auton 
muihin hallintalaitteisiin.

OUM038003 OUM038068

VAROITUS  
Sähkösäätöisen istuimen asen-
toa voidaan säätää virtalukon 
ollessa OFF-asennossa. 
Tämän vuoksi lapsia ei tulisi 
koskaan jättää ilman valvontaa 
ajoneuvoon.
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Autosi turvavarusteet

Eteen- ja taaksepäin

Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi istuimen halut-
tuun asentoon. Vapauta kytkin, kun 
istuin on asettunut haluttuun asen-
toon. 

Reisituen säätö (kuljettajan istuin, 
jos varusteena)

Nosta reisitukea painamalla kytki-
men etuosaa, ja laske sitä paina-
malla kytkimen takaosaa. Vapauta 
kytkin, kun reisituki on asettunut 
haluttuun asentoon. 

OUM038006

HUOMIO
• Sähkösäätöisen istuimen 

asentoa säädetään sähkö-
moottorilla. Lopeta käyttö, kun 
säädöt on suoritettu. Liiallinen 
käyttö saattaa vahingoittaa 
sähkölaitteita.

• Istuimen asennonsäätö kulut-
taa paljon virtaa. Älä kuormi-
ta akkua säätämällä istuimen 
asentoa tarpeettomasti, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Älä säädä kahden tai useam-
man sähkösäätöisen istuimen 
asentoa samanaikaisesti. Näin 
toimimalla sähköistuimen 
moottori tai sähköiset kompo-
nentit voivat vahingoittua.

OUM038072
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Autosi turvavarusteet

Istuimen selkänojan kallistus

Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi selkänojan halut-
tuun kulmaan. Vapauta kytkin, kun 
istuin on asettunut haluttuun asen-
toon.  

Istuimen korkeus 
(mikäli varusteena)

Vedä säätökytkimen etuosaa ylös-
päin nostaaksesi istuimen etuosaa 
tai paina alaspäin laskeaksesi sitä. 
Vedä säätökytkimen takaosaa ylös-
päin nostaaksesi istuimen takaosaa 
tai paina alaspäin laskeaksesi sitä. 
Vapauta kytkin, kun istuin on asettu-
nut haluttuun asentoon. 

Istuimen pikasiirto (matkustajan 
istuimelle, jos varusteena)

Kytkin sijaitsee etumatkustajan istui-
men selkänojan vasemmalla puo-
lella. 

Säädä etumatkustajan istuimen 
asentoa seuraavasti:
Paina säätökytkintä eteen- (1) tai 
taaksepäin (2) siirtääksesi istuimen 
haluttuun asentoon.
Paina säätökytkintä eteen- (3) tai 
taaksepäin (4) siirtääksesi selkän-
ojan haluttuun kulmaan.

Älä käytä näitä kytkimiä, jos etumat-
kustajan istuimessa istuu joku.

OUM038008

OUM038007

OUM036096L
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Autosi turvavarusteet

Ristiseläntuki

 Ristiseläntukea voidaan säätää pai-
namalla istuimen sivussa olevaa ris-
tiseläntuen kytkintä. 

Tyyppi A (kuljettajan ja matkustajan 
istuin)
1.  Paina kytkimen etuosaa paran-

taaksesi tuentaa tai kytkimen 
takaosaa vähentääksesi sitä. 

2.  Vapauta kytkin, kun haluttu asento 
saavutetaan.

Tyyppi B (kuljettajan istuin)
1.  Lisää tukea painamalla kytkimen 

etuosaa (1), ja vähennä tukea 
painamalla kytkimen takaosaa (2).

2.  Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

3.  Voit siirtää tukea ylöspäin pai-
namalla kytkimen yläosaa (3) tai 
alaspäin painamalla kytkimen ala-
osaa (4).

4.  Vapauta kytkin, kun haluttu asento 
saavutetaan.

OUM038073

■ Kuljettajan istuin

OUM038009

OUM038113

■ Kuljettajan istuin

■ Matkustajan istuin
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Autosi turvavarusteet

Kuljettajan istuimen 
asentomuisti (jos varusteena, 
sähkösäätöisessä istuimessa)

Kuljettajan istuimen asentomuistin 
avulla kuljettajan istuimen ja sivupei-
lien asento voidaan tallentaa järjes-
telmän muistiin ja palauttaa yhdellä 
painalluksella. Tallentamalla halutun 
asennon järjestelmän muistiin eri 
kuljettajat voivat säätää kuljettajan 
istuimen asennon heidän ajotottu-
mustensa mukaiseksi. 
Jos akku irrotetaan, asentomuisti 
tyhjenee ja ajoasennot tulee tallen-
taa uudelleen järjestelmään.

Asentojen tallentaminen muistiin 
oven painikkeilla
Kuljettajan istuimen asennon 
tallentaminen
1.  Siirrä vaihdevipu P-asentoon 

(auto maat tivaihteisto) tai vapaal-
le (käsivaihteisto), kun moottorin 
start/stop-painike tai virtalukko on 
ON-asennossa.

2.  Säädä kuljettajan istuin ja sivu-
taustapeili sopivaan asentoon.

3.  Paina ohjauspaneelin SET-
painiketta. Järjestelmä antaa 
yhden äänimerkin.

4.  Paina yhtä muistipainiketta (1 tai 2) 
4 sekunnin sisällä SET-painikkeen 
painamisesta. Järjestelmä antaa 
kaksi äänimerkkiä, kun tallennus 
muistiin on suoritettu.

OUM034032

VAROITUS 
Älä koskaan yritä käyttää kul-
jettajan istuinasennon muistia 
ajoneuvon liikkuessa. 
Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.
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Autosi turvavarusteet

Asentojen hakeminen muistista
1.  Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon 

(automaattivaihteisto) tai vapaalle 
(manuaalivaihteisto).

2.  Hakeaksesi asennon muistista, 
paina haluttua muistipainiketta (1 
tai 2). Kuulet lyhyen äänimerkin, 
jonka jälkeen kuljettajan istuin siir-
tyy tallennettuun asentoon. 

Jos istuimen asennon säätökytkintä 
painetaan istuimen siirtyessä tallen-
nettuun asentoon, istuin pysähtyy ja 
alkaa liikkua säätökytkimen määrää-
mään suuntaan.

Easy access -toiminto 
(mikäli varusteena)
Järjestelmä muuttaa kuljettajan istui-
men asentoa automaattisesti seu-
raavasti:
• Autossa ei ole älyavainjärjestelmää
 -  Kuljettajan istuin liikkuu taakse-

päin, kun virta-avain poistetaan ja 
kuljettajan ovi avataan.

 -  Kuljettajan istuin liikkuu eteen-
päin, kun virta-avain syötetään.

• Autossa on älyavainjärjestelmä
 -  Kuljettajan istuin liikkuu taakse-

päin, kun moottorin start/stop-pai-
nike painetaan OFF-asentoon ja 
kuljettajan ovi avataan.

 -  Kuljettajan istuin siirtyy eteen-
päin, kun käynnistyspainike ase-
tetaan ACC- tai START-asentoon.

 -  Se siirtää kuljettajan istuinta 
eteenpäin kuljettajan oven sulke-
misen jälkeen, kun siirryt autoon 
älyavain mukanasi.

Voit halutessasi poistaa ominai-
suuden käytöstä tai ottaa sen käyt-
töön. Noudata luvun 4 kappaleessa 
”Käyttäjäasetukset” annettuja ohjeita.

Pääntuki (etuistuin)

Kuljettajan ja etumatkustajan istui-
mien varusteena ovat pääntuet, jotka 
parantavat turvallisuutta ja muka-
vuutta.
Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljet-
tajan ja etumatkustajan mukavuutta, 
vaan auttaa myös suojaamaan päätä 
ja niskaa mahdollisessa törmäysti-
lanteessa.

VAROITUS 
Ole varovainen, kun haet istuin-
asentoa muistista istuessasi 
ajoneuvossa. Paina istuimen 
asentokytkintä haluttuun suun-
taan välittömästi, jos istuin liik-
kuu liian paljon johonkin suun-
taan.

OHM038048N
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Korkeuden säätäminen ylös- ja 
alaspäin

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä 
ylöspäin haluttuun asentoon (1). 
Laskeaksesi pääntukea, paina ja 
pidä pohjassa vapautuspainiketta (2) 
ja laske pääntuki haluttuun asentoon 
(3). 

Säätö eteen- ja taaksepäin 
(jos varusteena) 

Pääntukea voidaan säätää eteen-
päin 4 eri asentoon vetämällä pään-
tukea eteenpäin haluttuun pykälään. 

VAROITUS 
• Jotta pääntuki suojaisi mah-

dollisimman tehokkaasti 
onnettomuudessa, se pitää 
säätää niin, että pääntuen kes-
kikohta on istuimessa istuvan 
henkilön pään massakeskipis-
teen kohdalla. Yleensä tämä 
piste sijaitsee silmien korkeu-
della. Säädä pääntuki myös 
mahdollisimman lähelle päätä. 
Tämän vuoksi ei suositella 
käyttöä tyynylle, joka pitää 
vartalon irti selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla pai-
kallaan autolla ajettaessa. 
Onnettomuustilanteessa saat-
taa seurata vakavia henkilö-
vahinkoja. Pääntuet voivat tar-
jota oikein säädettyinä suojaa 
niskavammoilta.

• Älä säädä kuljettajan pään-
tuen asentoa ajon aikana.

OUM038011 OUM038010
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Säätääksesi pääntuen äärimmäi-
seen taka-asentoon vedä se koko-
naan eteenpäin ja vapauta. Säädä 
pääntuki siten, että se tukee oikein 
päätä ja niskaa.

HUOMIO
Jos kallistat selkänojaa eteen-
päin pääntuen ja istuimen olles-
sa säädettyinä ylimpään asen-
toon, pääntuki voi osua häi-
käisysuojaan tai muihin auton 
osiin. 

OYFH034205 OUM038012

OUM038013

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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Irrotus/asennus 
Pääntuen irrottaminen:
1.  Kallista selkänojaa (2) selkänojan 

kallistuksensäätövivulla tai -kytki-
mellä (1).

2.  Nosta pääntuki ylimpään asen-
toonsa.

3.  Pidä pääntuen vapautuspainiketta 
(3) painettuna ja vedä pääntukea 
ylöspäin (4).

Pääntuen kiinnittäminen:
1.  Kohdista pääntuen varret (2) istui-

nosan reikiin pitäen vapautuspai-
niketta tai -kytkintä (1) painettuna.

2.  Kallista selkänojaa (4) selkänojan 
kallistuksensäätövivulla tai -kytki-
mellä (3).

3.  Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

VAROITUS 
Älä KOSKAAN anna kenenkään 
matkustaa istuimella, jonka 
pääntuki on irrotettu.

OUM038014

OUM038015

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A

VAROITUS 
Varmista aina, että pääntuki luk-
kiutuu paikalleen asennuksen 
ja säätämisen jälkeen.



163

Autosi turvavarusteet

Selkänojan tasku

Istuimen selkänojan lehtitaskut sijait-
sevat kuljettajan ja etumatkustajan 
istuinten selkänojan takaosassa.

Takaistuimen säätäminen
Etäisyyssäätö (toinen istuinrivi)

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taak-
sepäin:
1.  Vedä ja pidä kiinni istuimen pituus-

suunnan säätövivusta.
2.  Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on 

sopiva.
3.  Päästä vivusta ja varmista, että 

istuin on lukkiutunut paikoilleen.   

Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja 
varmista, että se on lukittunut paikoil-
leen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja 
taaksepäin koskematta vipuun. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut 
kunnolla. 

OUM034083L

VAROITUS – 
Selkänojan taskut

Älä laita raskaita tai teräviä 
esineitä selkänojien taskuihin.  
Onnettomuustilanteessa ne 
saattavat irrota taskusta aiheut-
taen vammoja matkustajille.

OUM034017
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Selkänojan kallistus 
(2. rivin istuimet)

Kallistaaksesi selkänojaa:
1.  Vedä selkänojan kallistusvivusta.
2.  Pidä vipua ylhäällä ja säädä istui-

men selkänoja haluttuun asen-
toon.

3.  Päästä vivusta ja varmista, että 
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. (vivun PITÄÄ palautua alku-
peräiseen asentoonsa, jotta selkä-
noja lukkiutuu paikoilleen).

Istuimen pikasiirto (2. rivin istuin, 
7 matkustajan auto)

Pääsy kolmannen rivin istuimelle:
1.  Vedä turvavyön hihna vyönohjai-

men läpi. Kun olet sijoittanut turva-
vyön, kiristä se vetämällä ylöspäin.

2.  Vedä toisen rivin selkänojan sivulla 
oleva pikasiirtovipua (1) ylöspäin.

OUM034018

OUM034022

OUM034023L

 ■ Tyyppi B

OUM034023

 ■ Tyyppi A
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3. Toisen rivin istuimen selkänoja tait-
tuu alas. Työnnä istuin äärimmäi-
seen etuasentoon.

 

Kun olet noussut sisään tai ulos, 
liu'uta toisen rivin istuin takaisin 
äärim mäiseen taka-asentoon ja vedä 
selkänojaa taaksepäin, kunnes se 
lukittuu paikalleen. Varmista, että 
istuin lukkiutuu paikalleen.

Takaistuimen kaataminen
Takaselkänojat voidaan kaataa pitki-
en tavaroiden kuljettamisen helpot-
tamiseksi tai ajoneuvon tavaratilan 
kasvattamiseksi. 

OUM034024L

OUM034024

VAROITUS  
Älä koskaan tee säätöä auton 
liikkuessa tai jonkun istuessa 
toisen rivin istuimella, koska 
istuin voi liikahtaa yllättäen ja 
aiheuttaa loukkaantumisen. 

VAROITUS 
Kaadettavien takaselkänojien 
tarkoitus on mahdollistaa sinun 
kuljettaa tavaroita, jotka eivät 
muulloin mahtuisi tavaratilaan. 
Älä koskaan anna matkustaji-
en istua alastaitetun selkänojan 
päällä ajon aikana. Tämä ei ole 
sopiva istuma-asento eikä täl-
löin turvavyöt ole käytettävissä. 
Tämä saattaa johtaa vakaviin tai 
hengenvaarallisiin vammoihin 
onnettomuudessa tai äkkijarru-
tuksessa. Kaadettujen selkän-
ojien päällä kuljetettavat tava-
rat eivät saa ulottua etuistui-
mien selkänojia korkeammalle. 
Tällöin äkkijarrutuksissa kuor-
ma saattaa liukua eteen aiheut-
taen vammoja ja vahinkoja. 

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Takaistuimen selkänojan taittaminen 
1.  Aseta takaistuimien turvavöiden 

lukot selkänojan ja istuinosan väli-
siin taskuihin ja kiinnitä takaistui-
mien turvavyöt ohjaimiin välttääk-
sesi niiden vahingoittumisen. 

2.  Aseta etuistuimen selkänoja pys-
tyasentoon ja tarpeen vaatiessa 
liu'uta etuistuinta eteenpäin.

3.  Laske takaistuimen pääntuet alim-
paan asentoon.

■ 2. rivin istuin

OUM034036/OUM034022/OUM034089L

■ 2. rivin keskimmäinen istuin (jos varusteena)

OUM034037/OUM034035

■ 3. rivin istuin (mikäli varusteena)
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■ 3. rivin istuin (mikäli varusteena)

OUM034027/OUM034028

4. Vedä selkänojan kaatamisvivus-
ta (2. rivi) tai hihnasta (3. rivi) 
ja kaada sitten istuin ajoneuvon 
etuosaa kohti. Kun palautat sel-
känojan takaisin pystyasentoon, 
varmista aina, että se on lukittunut 
paikoilleen painamalla selkänojan 
päällisosasta. 

5. Käyttääksesi takaistuinta, nosta ja 
vedä selkänojaa taaksepäin käyt-
tämällä kaatamisvipua (2. rivi) tai 
hihnaa (3. rivi). 

 Vedä napakasti selkänojaa, jotta 
se lukittuu paikoilleen.

 Varmista, että selkänoja lukittuu 
paikoilleen.

6. Palauta takaistuimen turvavyö 
oikeaan asentoon.

OUM034025/OUM034026

■ 2. rivin istuin
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Toisen istuinrivin taittaminen alas 
(ulkopuolelta, jos varusteena)

Vedä toisen istuinrivin lukitusvipu 
ulos.
Toisen rivin istuimen selkänoja tait-
tuu alas.
Kun vedät vasemmanpuoleisen 
vivun (1) ulos, vasemmanpuoleinen 
ja keskimmäinen selkänoja taittuvat 
alas. 
Kun vedät oikeanpuoleisen vivun (2) 
ulos, oikeanpuoleinen selkänoja tait-
tuu alas.

Takaistuimen (2. istuinrivi) 
keskimmäisen selkänojan 
taittaminen:

1.  Laske takaistuimen pääntuet alim-
paan asentoon.

2.  Työnnä takaistuimen keskimmäi-
sen selkänojan lukitusvipu ylös 
ja taita selkänoja auton etuosaa 
kohti.

Kun palautat selkänojan takaisin 
pystyasentoon, varmista aina, että 
se on lukittunut paikoilleen painamal-
la selkänojan päällisosasta.

OUM036030L

VAROITUS –
Takaistuimen taittaminen

Takaistuimen (2. ja 3. istuinrivi) 
selkänojaa ei saa taittaa alas, 
jos istuimen päällä istuu joku 
tai on jokin esine.
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla loukkaantuminen 
tai istuimella olevan esineen 
vaurioituminen.

OUM034031L
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VAROITUS – 
 2. rivin keskimmäisen 
selkänojan taittaminen

• Älä taita toisen istuinrivin kes-
kimmäistä selkänojaa alas, 
jos kolmannella istuinrivillä 
istuu matkustajia, sillä istui-
men mekanismi voisi vahin-
goittaa heitä. 

 Jos kolmannella istuinrivil-
lä istuu joku, kiinnitä toisen 
istuinrivin keskimmäinen sel-
känoja pystyasentoon.

• Toisen istuinrivin keskimmäi-
nen selkänoja ei kiinnity pai-
kalleen, kun se taitetaan alas. 
Jos taitat keskimmäisen sel-
känojan alas pitkien esineiden 
kuljettamista varten, sinun on 
kiinnitettävä kuljetettavat esi-
neet, jotta ne eivät sinkoutui-
si eteenpäin törmäyksen tai 
äkkipysähdyksen yhteydessä 
ja aiheuttaisi loukkaantumista.

HUOMIO – 
Takaturvavyöt

Kun takaistuimien (2. ja/tai 3. 
rivin) selkänojat palautetaan 
pystyasentoon, muista ensin 
palauttaa olkavyöt niiden 
oikeaan asentoon. Ohjaamalla 
turvavyöt takaturvavöiden 
ohjaimien kautta pystyt estä-
mään turvavöiden takertumisen 
istuimien alle tai taakse. 

 HUOMAUTUS – 
Takaistuimen turvavöiden 
solkien vaurioitumisen 
vaara

Kun kaadat takaselkänojan (2. 
ja/tai 3. rivin), sijoita vyölukko 
taskuun, joka sijaitsee selkän-
ojan ja istuinosan välissä. Näin 
pystyt estämään sen, ettei taka-
selkänoja vahingoita vyölukkoa.

 VAROITUS – 
Istuimen palauttaminen 
pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä ote selkänojal-
la ja palauta se hitaasti. Jos 
selkänoja palautetaan hallitse-
mattomasti ilman kiinnipitämis-
tä, se saattaa heittäytyä eteen 
aiheuttaen mahdollisesti mat-
kustajaan osuessaan henkilö-
vammoja.
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Käsinoja (2. rivin istuimet)

Ottaaksesi kyynärnojan käyttöön, 
vedä se auki selkänojasta.

Pääntuki (takaistuin)

* : mikäli varusteena

Takaistuimen istumapaikat on turval-
lisuuden ja mukavuuden parantami-
seksi varustettu pääntuilla.
Pääntuet parantavat matkustusmu-
kavuutta ja suojaavat päätä ja niskaa 
onnettomuuden sattuessa. 

VAROITUS – 
Tavarakuorma

Matkatavarat tulee aina olla var-
masti paikoillaan tai kiinnitetty-
nä, jotta ne eivät törmäystilan-
teessa lentelisi aiheuttaen vam-
moja matkustajille. Älä aseta 
tavaroita takaistuimille (2. ja/tai 
3. rivin), sillä niitä ei voi kiin-
nittää kunnolla, jolloin ne saat-
tavat törmäystilanteessa lentää 
etumatkustajia päin.

VAROITUS – 
Tavaratilan kuormaaminen

Aina kun täytät tai tyhjennät 
kuormaa, varmista, että moot-
tori on sammutettu, automaat-
tivaihteisto on P-asennossa 
(Pysäköinti) tai käsivaihteisto 
1- tai peruutusvaihteella (R) ja 
seisontajarru on kytketty. Jos 
näin ei toimita, auto saattaa liik-
kua, mikäli vaihdevipu siirretään 
vahingossa toiseen asentoon.

OUM036104L

OUM034021L

OUM034021

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Korkeuden säätäminen ylös- ja 
alaspäin (2. Ja 3. Rivin istuin) 

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä 
ylöspäin haluttuun asentoon (1). 
Laskeaksesi pääntukea, paina ja 
pidä pohjassa pääntuen pidikkeen 
vapautuspainiketta (2) ja laske pään-
tuki haluttuun asentoon (3). 

VAROITUS  
• Jotta pääntuki suojaisi mah-

dollisimman tehokkaasti 
onnettomuudessa, se pitää 
säätää niin, että pääntuen kes-
kikohta on istuimessa istuvan 
henkilön pään massakeskipis-
teen kohdalla. Yleensä tämä 
piste sijaitsee silmien korkeu-
della. Säädä pääntuki myös 
mahdollisimman lähelle päätä. 
Tämän vuoksi ei suositella 
käyttöä tyynylle, joka pitää 
vartalon irti selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla pai-
kallaan autolla ajettaessa. 
Onnettomuustilanteessa saat-
taa seurata vakavia henkilö-
vahinkoja. Pääntuet voivat tar-
jota oikein säädettyinä suojaa 
vakavilta niskavammoilta.

HUOMIO
Jos takapenkillä ei ole matkus-
tajia, säädä pääntuki ala-asen-
toon. Yläasennossa oleva taka-
istuimen pääntuki voi rajoittaa 
näkyvyyttä taakse.

OUM034019

OUM034019L

■ Tyyppi B

■ Tyyppi A
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Poistaminen (2. Ja 3. Rivin istuin) 

Poistaaksesi pääntuen, nosta se niin 
ylös kuin mahdollista ja paina sitten 
vapautuspainiketta (1) samalla nos-
taen pääntukea ylöspäin (2).

Asentaaksesi pääntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pääntuen tuennat (3) 
niille tarkoitettuihin aukkoihin samal-
la painaen vapautuspainiketta (1). 
Säädä se sitten sopivalle korkeu-
delle.

3. rivin pääntuki 
(mikäli varusteena)

Pääntuki taittuu automaattisesti alas, 
kun selkänoja taittuu.
Varmista aina, että pääntuki on lukit-
tunut paikalleen, kun palautat selkä-
nojan.

OUM034087L

OUM034020

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

VAROITUS  
Varmista, että pääntuki lukittuu 
paikoilleen säädön jälkeen hyö-
dyntääksesi sen suojavaikutuk-
sen. 

OXM039061N
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OUN026140

VAROITUS 
Jos takaluukku suljetaan, kun 
matkustajan pää nojaa väärin 
säädettyä pääntukea vasten tai 
kun istuimella matkustaa hyvin 
pitkä henkilö, takaluukku saat-
taa osua matkustajan päähän 
aiheuttaen loukkaantumisen.
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Turvavöiden 
kiinnitysjärjestelmä

TURVAVYÖT

VAROITUS
• Pidä turvavyö aina kiinnitet-

tynä ajon aikana, jotta auton 
turvajärjestelmät toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti.

• Turvavyöt suojaavat mahdol-
lisimman tehokkaasti, kun 
istuimen selkänojat ovat pys-
tyasennossa.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella. 
Älä koskaan anna lapsen mat-
kustaa etuistuimella.  Jos alle 
12-vuotias lapsi on välttämät-
tä kiinnitettävä etuistuimelle, 
hänelle tulee kiinnittää turva-
vyö oikein ja istuin on siirret-
tävä mahdollisimman taakse.

• Älä koskaan pidä turvavyön 
olkavyötä käsivarren alla tai 
selkäsi takana. Väärin kulkeva 
olkavyö voi aiheuttaa vakavia 
vammoja törmäyksessä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Olkavyön tulee kulkea olka-

pään keskikohdan yli solis-
luun poikki.

• Älä koskaan vedä turvavyötä 
herkästi särkyvien esineiden 
ylitse. Äkkipysäytyksen tai 
törmäyksen yhteydessä tur-
vavyö voi vaurioittaa niitä. 

• Varmista että turvavyösi ei ole 
kierteellä. Kiertynyt turvavyö 
ei kykene toimimaan kunnol-
la. Törmäyksessä se saattaa 
jopa viiltää sinua. Varmista, 
että turvavyö on suora eikä 
siinä ole kiertymiä.

• Varo vaurioittamasta turva-
vyöhihnaa tai muita turvavyö-
järjestelmän osia. Jos turva-
vyö tai siihen liittyvä osa on 
vahingoittunut, vaihda se.

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu mukai-
lemaan vartalon luustoraken-
netta. Lantiovyö tulee kiinnittää 
kulkemaan lantion etuosan yli 
ja olkavyö rinnan sekä olkapään 
yli. Lantiovyön kiinnittymistä 
vatsan alueelle on vältettävä.
Turvavyöt tulee kiinnittää mah-
dollisimman tiukalle mukavuus-
tekijät huomioiden, jotta ne tar-
joaisivat suunniteltua suojaa. 
Löysä vyö heikentää käyttäjälle 
tarjoamaa suojaa huomattavasti. 

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
Kiinnitä huomiota, ettei vyöhön 
sotkeudu kiillotusainetta, öljyä 
tai muuta kemikaalia, kuten 
akkuhappoa. Puhdistus voidaan 
suorittaa turvallisesti käyttä-
mällä mietoa veden ja saippu-
an liuosta. Vyö on vaihdettava, 
jos se on purkaantunut, likaan-
tunut kemikaaleista tai vahin-
goittunut. Tärkeää on vaihtaa 
koko vyölaite, jos vyö on ollut 
osallisena kovassa törmäyk-
sessä, vaikka siinä ei näkyisi 
silmämääräistä vahinkoa. Vöitä 
ei saa käyttää kiertyneenä. Yhtä 
turvavyötä saa käyttää vain yksi 
henkilö kerrallaan. On vaarallis-
ta laittaa hihna kulkemaan mat-
kustajan sylissä olevan lapsen 
ympäri. 

VAROITUS
• Muutoksien tai lisäkorjauk-

sien tekeminen on kiellettyä, 
sillä ne saattavat estää tur-
vavyön säätömekanismin tai 
käyttäjän suorittaman toimin-
nan vyön löysyyden poistami-
seksi.

• Varmista että kiinnität turva-
vyösi oman istuimesi turva-
vyösolkeen. Turvavyön kiin-
nittäminen väärään solkeen 
on erittäin vaarallista ja tur-
vavyö ei mahdollisesti tällöin 
suojaa oletetulla tavalla.

• Älä irrota tai kiinnitä ja irro-
ta turvavyötä toistuvasti ajon 
aikana. Tämä voi johtaa hal-
linnan menettämiseen ja sitä 
kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoi-
hin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Varmista ettei turvavyö kulje 

kovien tai herkästi särkyvien 
esineiden päältä.

• Varmista ettei soljessa ole 
irtoesineitä. Muussa tapauk-
sessa vyö ei ehkä kiinnity 
oikein.
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Turvavöiden varoitusvalo

Kuljettajan istuimen turvavyön varoi-
tusvalo (1)
Kuljettajan muistutukseksi turvavyön 
varoitusvalo syttyy noin 6 sekunnik-
si aina, kun käännät virta-avaimen 
ON-asentoon riippumatta siitä, onko 
vyö kiinnitetty.
Jos kuljettajan turvavyötä ei kiinnite-
tä heti virta-avaimen ON-asentoon 
kääntämisen jälkeen, turvavyön 
merkkivalo jää palamaan siihen 
saakka, kun turvavyö kiinnitetään.

Jos jatkat ajamista kiinnittämättä tur-
vavyötä ja nopeutesi ylittää 9 km/h, 
varoitusvalo alkaa vilkkua, kunnes 
nopeutesi laskee jälleen alle 9 km/h. 
(mikäli varusteena)
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, tur-
vavyön varoitusääni kytkeytyy enin-
tään 100 sekunniksi ja vastaavan 
turvavyön varoitusvalo alkaa vilkkua. 
(mikäli varusteena)

Etumatkustajan turvavyön varoitus (2) 
(mikäli varusteena)
Etumatkustajan turvavyön varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.
Jos etumatkustajan turvavyötä ei 
kiinnitetä, kun virta-avain on kään-
netty asentoon ON, tai jos turvavyön 
kiinnitys avataan sen jälkeen, kun 
virta-avain on käännetty asentoon 
ON, vastaava varoitusvalo palaa, 
kunnes vyö kiinnitetään.
Jos jatkat ajamista kiinnittämättä tur-
vavyötä ja nopeutesi ylittää 9 km/h, 
varoitusvalo alkaa vilkkua, kunnes 
nopeutesi laskee jälleen alle 9km/h.

OUM034084L

OAM032161L
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Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 
100 sekunniksi ja vastaavan turva-
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

✽ HUOMAUTUS
• Etumatkustajan turvavyön varoi-

tusvalo sijaitsee keskikonsolissa.
• Vaikka etumatkustajan istuimella 

ei istu ketään, turvavyön varoitus-
valo vilkkuu tai palaa 6 sekunnin 
ajan.

 • Etumatkustajan turvavyön varoi-
tustoiminto saattaa reagoida istui-
melle asetettuun matkatavaraan.

Takamatkustajan turvavyön varoitus 
(3,4,5,6,7) (mikäli varusteena)
Jos virta-avain käännetään asentoon 
ON (moottori ei ole käynnissä), kun 
takaistuimen turvavyö ei ole kiinnitet-
tynä, vastaavan turvavyön varoitus-
valo syttyy ja palaa, kunnes turvavyö 
kiinnitetään.

Vastaavan turvavyön varoitusvalo 
palaa enintään 35 sekuntia, jos jokin 
seuraavista tapahtuu: 
-  Käynnistät moottorin, kun takatur-

vavyötä ei ole kiinnitetty.
-  Autolla ajetaan yli 9 km/h nopeu-

della eikä takaturvavyötä ole kiin-
nitetty.

-  Takaistuimen turvavyö irrotetaan, 
kun autolla ajetaan alle 20 km/h 
nopeudella.

Jos takamatkustajan turvavyö kiin-
nitetään, varoitusvalo sammuu välit-
tömästi.
Jos takaturvavyö avataan, kun ajat 
yli 20 km/h, vastaavan turvavyön 
varoitusvalo alkaa vilkkua ja varoi-
tusvalo kytkeytyy enintään 35 sekun-
niksi.
Jos kuitenkin takamatkustajan turva-
vyö (lantio-/olkavyö) kiinnitetään ja 
irrotetaan jälleen kahdesti 9 sekun-
nin kuluessa sen jälkeen, kun turva-
vyö on ollut kiinnitettynä, vastaava 
varoitusvalo ei toimi.

VAROITUS
Väärä istuma-asento hait-
taa etumatkustajan turvavyön 
varoitusjärjestelmän toimintaa. 
On tärkeää, että kuljettaja ker-
too matkustajalle tässä ohje-
kirjassa mainitusta asianmukai-
sesta istuma-asennosta.

OUM034085L

OUM034086L

 ■ 7 matkustajan auto

 ■ 5 matkustajan auto
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Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö)

Korkeuden säätäminen
Voit säätää olkavyön kiinnityspisteen 
korkeuden yhteen neljästä asennos-
ta parantaaksesi mukavuutta ja tur-
vallisuutta.
Turvavyö ei saa olla säädetty liian 
korkealle, lähelle niskaa. Tällöin ei 
pystytä tarjoamaan parasta suojaa. 
Olkavyö tulee säätää siten, että se 
kulkee rintakehäsi poikki ja vyön 
keskiosa ovea lähempänä olevan 
olkapään, eikä niskan, yli.
Säätääksesi turvavyön kiinnityspis-
teen korkeutta, nosta tai laske kor-
keudensäädin haluttuun asentoon. 

Nostaaksesi korkeudensäädintä, 
vedä sitä ylöspäin (1). Jos haluat 
laskea sitä, työnnä alaspäin (3) pai-
naen samalla korkeudensäätimen 
painiketta (2).
Vapauta painike lukitaksesi kiinnitys-
pisteen paikalleen. Yritä liu'uttaa kor-
keussäädintä, jotta voit varmistua, 
että se on lukkiutunut.
Väärin asetetut turvavyöt voivat 
aiheuttaa vakavia vammoja onnetto-
muudessa.

VAROITUS
• Varmista että olkavyön tuki-

piste on sopivalla korkeudella 
ja lukittuna paikalleen.  Älä 
koskaan aseta olkavyötä kul-
kemaan kaulan tai naaman 
alueelta.  

• Jos turvavöitä ei vaihde-
ta onnettomuuden jälkeen, 
ne eivät mahdollisesti toimi 
oikein myöhemmässä onnet-
tomuudessa, mistä saattaa 
seurata vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.  Vaihda tur-
vavyöt onnettomuuden jäl-
keen mahdollisimman pian.

OLM039026

 ■ Etuistuin



323

Autosi turvavarusteet

Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se 
ulos rullastaan ja aseta metallinen 
kiinnitin (1) vyölukkoon (2). Kun 
kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu 
”klik”-ääni.
Turvavyö asettuu automaattisesti 
oikealle pituudelle vain sen jälkeen, 
kun lantio-osa on säädetty siten, 
että se kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos 
nojaat eteenpäin hitaasti, rauhallisel-
la liikkeellä, turvavyö antaa pituutta 
antaen liikkumavaraa. Kuitenkin vyö 
lukittuu paikoilleen äkillisen pysäh-
dyksen tai törmäyksen seurauksena. 
Se lukittuu myös, jos yrität nojata 
eteenpäin liian nopeasti.

✽ HUOMAUTUS
Jos et pysty vetämään turvavyötä 
kelauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti 
ulospäin ja vapauta se. Tämän jäl-
keen voit vetää vyön rauhallisesti 
ulos.

B200A01NF

VAROITUS
Sinun tulee asettaa lantiovyö 
kulkemaan tiukasti lantion yli 
mahdollisimman alhaalla, ei 
vyötäröllä. Jos lantiovyö kul-
kee liian korkealla vyötäröllä-
si, se lisää loukkaantumisriskiä 
törmäystilanteessa. Molemmat 
käsivarret eivät saa olla vyön 
ylä- tai alapuolella. Toisen on 
oltava alla ja toisen yllä, kuten 
kuvassa esitetään. 
Älä koskaan anna vyön kulkea 
oven vieressä olevan käsivarren 
alta. 

B180A01NF-1
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Turvavyön avaaminen:
Turvavyö avataan painamalla vyö-
lukossa olevaa avauspainiketta (A). 
Kun se avataan, vyön tulisi auto-
maattisesti kelautua takaisin kelaus-
laitteeseen.
Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei 
vyössä ole kiertymiä ja yritä sitten 
uudelleen.

Lantiovyö (mikäli varusteena)

Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi kaksipisteturvavyön 
kiinnitä metallinen kiinnike (1) vyö-
lukkoon (2). Kun kieleke lukkiutuu 
solkeen, kuuluu ”klik”-ääni. Tarkasta, 
että vyö on lukkiutunut kunnolla ja 
ettei vyö ole kiertynyt.

Kaksipisteturvavyössä pituus on sää-
dettävä käsin siten, että se asettuu 
tiukasti vartalon ympärille. Kiinnitä 
vyö ja vedä sen irrallisesta päästä 
kiristääksesi sitä. Vyön tulee asettua 
mahdollisimman alas lantiollesi (1), 
ei vyötärölle. Jos vyö on liian kor-
kealla, se saattaa lisätä loukkaantu-
misriskiä onnettomuuden sattuessa. 

OVI039066

OHM039105N

OUM036101L

OUM036100L
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Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava, 
että käytetään ”CENTER” merkinnäl-
lä varustettua vyölukkoa.

Turvavyön avaaminen:
Kun haluat avata turvavyön, paina 
vyölukon painiketta (1).

B210A02NF-1

VAROITUS
Keskilantiovyön kiinnitysmeka-
nismi on erilainen kuin takais-
tuimien olkavöiden. Kun kiinni-
tät takaistuimien olkavyön tai 
keskilantiovyön, varmista, että 
se kiinnittyy oikein vyölukkoon, 
jotta saavutettaisiin turvavyö-
järjestelmän paras suojavaiku-
tus ja varmistettaisiin oikea toi-
minta.
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Turvavyön tulisi olla kiinnitettynä 
kunkin istuintyynyn lukkoon, jotta se 
olisi kunnolla kiinni.

➀ :  Oikean takaturvavyön lukko

➁ :  Oikean keskiturvavyön lukko

➂ :  Vasemman keskiturvavyön lukko

Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava, 
että käytetään ”CENTER” merkinnäl-
lä varustettua vyölukkoa.

OUM038110L OUM038111L

HUOMIO
Älä laita oikeaa tai vasenta tur-
vavyötä väkisin keskimmäisen 
turvavyön lukkoon.
Varmista, että takaistuimen kes-
kimmäinen turvavyö lukittuu 
keskimmäisen turvavyön luk-
koon.
Epäasianmukaisesti kiinnitetty 
turvavyö ei suojaa.
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Takaturvavöiden piilottaminen 

• Kun takaistuimen turvavöitä ei käy-
tetä, niiden soljet voidaan sijoittaa 
takaistuimen selkänojien ja istuin-
tyynyjen välissä oleviin taskuihin.

• Keskiturvavyö voidaan piilottaa 
kiinnikkeen kanssa käärittynä sel-
känojan ja istuinosan välissä ole-
vaan taskuun.

• Ohjaamalla turvavyöt takaturvavöi-
den ohjaimien kautta pystyt estä-
mään turvavöiden takertumisen 
istuimien alle tai taakse. 

 Kun olet sijoittanut turvavyön, kiris-
tä se vetämällä ylöspäin.

 HUOMIO
Käyttääksesi turvavyötä, poista 
se ensin pidikkeestään. 
Jos vedät turvavyötä sen olles-
sa pidikkeessään, voi pidike ja/
tai vyö vahingoittua.

OUM034022

OUM034089L

 ■ 2. rivin istuin 

OUM034035

 ■ 3. rivin istuin (jos varusteena)

 ■ 2. rivin keskimmäinen istuin (jos varusteena)

 ■ 2. rivin istuin 

OUM034037

 ■ 3. rivin istuin (jos varusteena)
OUM034036



3 37

Autosi turvavarusteet

Esikiristimellä varustettu 
turvavyö (jos varusteena)

Kuljettajan ja etumatkustajan tur-
vavyöt on varustettu esikiristimillä. 
Esikiristimet laukeavat yhdessä tur-
vatyynyjen kanssa, jos etutörmäys 
on riittävän voimakas.
Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai 
matkustaja yrittää nojata eteenpäin 
liian nopeasti, turvavyön kelauslaite 
lukittuu paikoilleen. Tietyn tyyppisis-
sä etutörmäyksissä turvavyönkiristin 
aktivoituu ja vetää vyön tiukemmin 
etuistuimella istuvan vartaloa vasten. 

(1) Olkavyön esikiristin
      Olkavyön esikiristimen tarkoitus 

on varmistaa, että olkavyö kiris-
tyy tiukasti ylävartaloa vasten tie-
tyntyyppisissä etutörmäyksissä. 

(2)  Lantiovyön esikiristin
      Lantiovyön esikiristimen tarkoitus 

on varmistaa, että lantiovyö kiris-
tyy tiukasti alavartaloa vasten tie-
tyn tyyppisissä etutörmäyksissä.

Jos järjestelmä havaitsee, että kuljet-
tajan tai etumatkustajan turvavyö on 
liian kireällä turvavyön esikiristimen 
aktivoiduttua, esikiristimen kuormi-
tuksen rajoitin vähentää kyseisen 
vyön kiristysvoimaa osittain. (mikäli 
varusteena)

✽  MUISTUTUS – 
jos varusteena on 
kallistusanturi 

Esikiristimet eivät laukea ainoastaan 
keulaan kohdistuvissa törmäyksissä, 
vaan myös sivutörmäyksissä ja nuri-
najoissa, mikäli ajoneuvo on varus-
tettu sivu- tai ikkunaturvatyynyillä. 

✽  MUISTUTUS – 
jos varusteena ei ole kallistus 
anturia

Esikiristin ei aktivoidu pelkästään 
etutörmäyksen vaan myös sivutör-
mäyksen yhteydessä, jos autossa on 
varusteena sivuturvatyynyt tai tur-
vaverhot.

ODMESA2023

VAROITUS
Turvallisuutesi parantamisek-
si pyri aina istumaan oikeassa 
asennossa istuimella ja varmis-
ta, ettei vyö ole löysä tai kier-
tynyt.
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Turvavyön esikiristinjärjestelmä 
koostuu pääosin seuraavista osista. 
Niiden sijainti ilmenee kuvasta:
(1)  Turvatyynyjärjestelmän varoitus-

valo
(2) Turvavyön esikiristin
(3) SRS-ohjausyksikkö
(4) Lantiovyön esikiristin

✽ HUOMAUTUS
• Kun turvavyönkiristimet aktivoi-

tuvat, saattaa kuulua kova ääni 
ja matkustamoon voi ilmaantua 
savulta vaikuttavaa hienojakoista 
jauhepölyä. Näin tapahtuu järjes-
telmän normaalissa toiminnassa, 
eivätkä ne ole vaarallisia.

• Vaikka hieno pöly on vaaratonta, 
se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, 
eikä sitä pidä hengittää pitkään. 
Pese kaikki sille altistuneet ihon 
alueet huolellisesti esikiristimet 
laukaisseen onnettomuuden jäl-
keen.

• Koska turvatyynyjärjestelmän 
aktivoiva anturi on yhdistetty myös 
esikiristimiin, turvatyynyjärjes-
telmän merkkivalo palaa noin 6 
sekunnin ajan, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, minkä 
jälkeen sen tulisi sammua.

VAROITUS
Saadaksesi parhaan hyödyn 
esikiristimistä:
1.  Turvavöitä on käytettävä 

asianmukaisesti ja niiden 
pitää olla oikein säädettyinä.  
Lue ja noudata kaikkia tässä 
käyttöoppaassa esitettyjä tär-
keitä tietoja ja varotoimenpi-
teitä, jotka liittyvät ajoneuvosi 
matkustajien turvavarustei-
siin, kuten turvavöihin ja tur-
vatyynyihin.  

2.  Varmista, että sinä ja kanssa-
matkustajasi käytätte turva-
vöitä asianmukaisesti.

OUM046430L
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HUOMIO
Jos turvavyön esikiristin ei toimi 
oikein, tämä SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo syttyy palamaan, 
vaikka turvatyynyissä ei olisi-
kaan toimintahäiriötä. Jos SRS-
turvatyynyjen varoitusvalo ei 
syty, kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon, tai se jat-
kaa palamista noin 6 sekunnin 
palamisen jälkeen, tai se syttyy 
kesken ajon aikana, tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Auton etuosan korikorjauk-
set voivat vaurioittaa kiris-
tinjärjestelmää. Huollata jär-
jestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Turvavyön esikiristimet on 

suunniteltu toimimaan vain 
yhden kerran. Laukeamisen 
jälkeen esikiristimet on vaih-
dettava uusiin. Kaikki kolarin 
aikana käytössä olleet turva-
vyöt - riippumatta tyypistä - 
tulee vaihtaa tämän jälkeen 
uusiin.

• Turvavyön esikiristimen osat 
kuumenevat, kun esikiristin 
aktivoituu. Älä koske esiki-
ristimien laitteisiin moneen 
minuuttiin niiden laukeamisen 
jälkeen.

• Älä yritä tarkastaa tai vaih-
taa esikiristimellä varustettu-
ja turvavöitä itse. Tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä yritä korjata tai huoltaa 
esikiristinjärjestelmää millään 
tavalla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvavöiden esikiristimien 

epäasianmukainen käsitte-
ly, kuten niiden kolhiminen, 
muuttaminen, tarkastaminen, 
vaihtaminen tai korjaaminen 
saattaa aiheuttaa toiminta-
häiriön, esikiristimien yllättä-
vän aktivoitumisen ja vakavia 
vammoja.

• Kiinnitä aina turvavyö, kun ajat 
autoa tai olet matkustajana.

• Jos turvavyö tai esikiristin 
on hävitettävä autosta, ota 
yhteys ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.
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Turvavöiden varotoimenpiteet Vauva tai pieni lapsi
Sinun tulee olla tietoinen maassa-
si voimassa olevista määräyksis-
tä. Lastenistuimet on sijoitettava 
ja asennettava oikein takaistuimil-
le. Lisätietoja näiden turvaistuimien 
käytöstä löydät tämän luvun kappa-
leesta ”Lasten turvaistuimet”.

✽ HUOMAUTUS
Pienet lapset suojataan parhaiten 
loukkaantumisilta mahdollisissa 
onnettomuuksissa, kun heitä kul-
jetetaan takaistuimelle kiinnitetyllä 
lasten turvaistuimella, joka täyttää 
maassasi vallitsevat turvallisuus-
normit. Ennen lasten turvaistuimen 
ostoa varmista, että siinä on tarra, 
joka todistaa, että istuin täyttää 
maasi turvallisuusnormit. Lasten 
turvaistuimen täytyy olla lapsen 
koon ja painon mukainen. Tarkasta 
lasten turvaistuimen tarra löytääk-
sesi nämä tiedot. Katso kappale 
”Lasten turvaistuin” tässä luvussa.

VAROITUS
Kaikkien auton matkustajien 
on aina käytettävä turvavöitä. 
Turvavyöt ja kiinnitysjärjestel-
mät pienentävät vakavien tai 
hengenvaarallisten loukkaan-
tumisten riskiä törmäys- tai 
äkkijarrutustilanteessa.  Ilman 
turvavyötä matkustaja saattaa 
heittäytyä liian lähelle laukea-
vaa turvatyynyä, iskeytyä auton 
sisärakenteeseen tai lentää ulos 
matkustamosta.  Oikein käytetty 
turvavyö vähentää huomatta-
vasti näitä turvallisuusriskejä.   
Noudata aina tässä oppaassa 
esitettyjä turvavöihin, turvatyy-
nyihin ja istuimiin liittyviä varo-
toimenpiteitä. 

 VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava 
aina oikein kiinnitetty, mukaan 
lukien vauvat ja lapset. Älä kos-
kaan pidä matkan aikana lasta 
käsissäsi tai sylissäsi.  Muussa 
tapauksessa kolarin aiheutta-
mat kovat voimat riistävät lap-
sen käsistäsi, jolloin lapsi osuu 
matkustamon rakenteisiin. 
Käytä aina lapsen koon ja pai-
non mukaista turvaistuinta.
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Isommat lapset
Lapset, jotka ovat liian isoja las-
ten turvaistuimiin, tulee aina asettaa 
takaistuimille ja kiinnittää kolmipiste-
turvavöillä (lantio-/olkavyöt). Lantio-
osa tulee kiinnittää tiukasti lantiolle 
niin alas kuin mahdollista. Tarkasta 
vyön tiukka asettuminen säännölli-
sesti. Vyö saattaa liukua pois paikal-
taan lapsen liikkuessa. Lapsille on 
turvallisinta onnettomuuden sattues-
sa, kun heidät on kiinnitetty takaistui-
mille oikeantyyppisiin lastenistuimiin. 
Jos isomman lapsen (ikä yli 12 vuot-
ta) on istuttava etuistuimella, hänen 
tulee käyttää kolmipisteturvavyötä ja 
istuimen tulee olla äärimmäisessä 
taka-asennossa. Alle 12-vuotiaiden 
lasten tulee istua takaistuimella. ÄLÄ 
KOSKAAN kiinnitä alle 12-vuotiasta 
lasta etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN 
kiinnitä taaksepäin suunnattua laste-
nistuinta auton etuistuimelle.

Jos vyön olkaosa koskee vähänkin 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile 
asettaa lapsi lähemmäs ajoneuvon 
keskiosaa. Jos olkavyö koskee yhä 
kaulaa tai kasvoja, tulee lapsen alle 
asettaa korokeistuin.

Raskaana oleva nainen
Turvavyön käyttöä suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaan-
tumisriski olisi pienempi mahdolli-
sessa onnettomuudessa. Turvavyötä 
käytettäessä vyön lantio-osan tulee 
asettua mahdollisimman alas napa-
kasti lantiolle, eikä vatsan päälle. 
Saadaksesi tarkat ohjeet, neuvottele 
lääkärisi kanssa. 

 VAROITUS – 
Olkavyöt pienillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön 
koskea lapsen niskaan tai 
kasvoihin ajon aikana.

• Jos turvavyötä ei käyte-
tä oikein ja säädetä lapselle 
sopivaksi, hän saattaa onnet-
tomuustilanteessa saada 
vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja.

VAROITUS – 
Raskaana olevat naiset

Raskaana olevan naisen ei tule 
koskaan asettaa turvavyön lan-
tio-osaa vatsan alueen yli, jossa 
sikiö sijaitsee.
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Loukkaantunut henkilö
Turvavyötä on käytettävä kuljetetta-
essa loukkaantunutta henkilöä. Kun 
näin on toimittava, sinun tulisi neuvo-
tella lääkärin kanssa.

Yksi henkilö turvavyötä kohden
Kaksi henkilöä (mukaan lukien lap-
set) ei saa koskaan käyttää yhtä 
turvavyötä samanaikaisesti. Tämä 
lisää loukkaantumisriskiä mahdolli-
sen onnettomuuden sattuessa. 

Älä makaa
Pienentääksesi loukkaantumisriskiä 
mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa ja saavuttaaksesi parhaan 
suojan turvajärjestelmiltä, kaikkien 
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa ja etu- sekä takaistuimien (2. 
ja/tai 3. rivin) tulee olla pystyasen-
nossa auton liikkuessa. Turvavyö ei 
voi antaa kunnon suojaa, jos henkilö 
makaa takaistuimella tai jos etu- ja 
takaistuimet (2. ja/tai 3. rivin) ovat 
kallistetussa asennossa. 

Turvavöiden hoito
Turvavyöjärjestelmiä ei saa kos-
kaan purkaa tai muunnella. Lisäksi 
on tarkkailtava, etteivät turvavyöt tai 
niiden laitteistot ole vahingoittuneet 
saranoiden tai ovien väärinkäytöstä 
tai muusta syystä.

VAROITUS
Matkustaminen kallistetul-
la selkänojalla lisää vakavan 
tai hengenvaarallisen louk-
kaantumisen riskiä törmäys- 
tai äkkijarrutustilanteessa.  
Turvavarusteiden (turvavyö, 
turvatyyny) antama suoja heik-
kenee huomattavasti istuinta 
kallistettaessa. Turvavöiden on 
oltava tiukasti lantiolla ja rin-
nalla toimiakseen oikein. Mitä 
enemmän selkänoja on kallis-
tettu, sitä suurempi mahdolli-
suus on, että matkustajan lan-
tio laskeutuu lantiovyön alle 
aiheuttaen vakavia sisävammo-
ja. Lisäksi matkustajan kaula 
saattaa iskeytyä olkavyöhön. 
Kuljettajan ja matkustajien tulee 
aina istua tiukasti pystyyn sää-
dettyä selkänojaa vasten turva-
vyöt kiinnitettyinä.
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Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja 
mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa 
säännöllisesti. Kaikki vahingoittuneet 
osat tulee vaihtaa mahdollisimman 
nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja 
kuivina. Jos vyöt likaantuvat, ne voi-
daan puhdistaa käyttämällä vettä ja 
mietoa saippualiuosta. Valkaisu- tai 
värjäysaineita, vahvoja liuottimia tai 
hankausaineita ei saa käyttää, koska 
ne saattavat vahingoittaa ja heiken-
tää vyön kuituja. 

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?
Käytössä ollut järjestelmä tulee vaih-
dattaa, jos auto on ollut osallise-
na onnettomuudessa. Tämä tulee 
tehdä, vaikka vahingot eivät olisi 
näkyviä. Vaihdata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
• Kun palautat takaselkänojan 

takaisin pystyasentoon sen 
kaatamisen jälkeen, varo, ettet 
vahingoita vyötä tai vyöluk-
koa. Varmista, ettei vyö tai 
vyölukko takerru takaistui-
meen. Turvavyö, jonka vyöosa 
tai vyölukko on vahingoittu-
nut, saattaa pettää törmäys- 
tai äkkijarrutustilanteessa 
aiheuttaen vakavia vammoja. 
Jos vyöosa tai vyölukko on 
vahingoittunut, vaihdata ne 
välittömästi uusiin.

• Turvavyöt voivat olla kuumat, 
jos auto on ollut suljettuna 
auringossa. 

 Ne voivat polttaa lasten ja 
vauvojen ihoa.



443

Autosi turvavarusteet

LASTEN TURVAISTUIMET
Aina lapsia kuljetettaessa heidät 
tulee sijoittaa takaistuimille ja kiin-
nittää oikein, jotta loukkaantumisriski 
saataisiin mahdollisimman pieneksi 
mahdollisen onnettomuuden tai äkki-
näisen jarrutus- tai ohjausliikkeen 
tapahtuessa. Onnettomuustilastojen 
mukaan lapset ovat paremmin tur-
vassa kiinnitettyinä takaistuimille 
kuin etuistuimille. Isommat lapset, 
jotka eivät käytä turvaistuimia, tulee 
kiinnittää turvavöillä.
Sinun tulee olla tietoinen maassa-
si voimassa olevista määräyksistä. 
Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa 
ja asentaa oikein auton istuimel-
le. Sinun on käytettävä kaupallisesti 
saatavilla olevia lasten turvaistuin-
järjestelmiä, jotka täyttävät maassasi 
voimassa olevat turvallisuusnormit. 
Lasten turvaistuimet on suunniteltu 
kiinnitettäväksi ajoneuvon istuimille 
lantiovyöllä tai kolmipistevyön lan-
tio-osalla tai ylemmällä ”tether” ja/tai 
ISOFIX -kiinnikkeillä (mikäli varus-
teena).

Lapsi voi loukkaantua tai jopa 
menehtyä törmäyksessä, jos turvais-
tuin ei ole kunnolla kiinnitetty. Pienet 
lapset ja vauvat tulee kiinnittää tar-
koituksenmukaisiin lasten turvaistui-
miin. 
Ennen lasten turvaistuimen hankin-
taa varmista, että se soveltuu auto-
si istuimelle ja turvavöille sekä on 
sopiva lapsellesi. Noudata kaikkia 
valmistajan tarjoamia ohjeita asen-
taessasi lasten turvaistuinta.

VAROITUS
• Turvallisuussyistä suositte-

lemme, että lasten turvaistuin-
ta käytetään takaistuimilla. 
Kun turvaistuin asennetaan 
etumatkustajan istuimelle, 
turvatyyny on poistettava 
käytöstä ja asetettava OFF-
asentoon. (jos varusteena, 
etumatkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF -kytkin)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvavyö tai suljettuun autoon 

jätetty turvaistuin saattaa 
lämmetä aurinkoisena päi-
vänä huomattavasti, vaikka 
ulkoilma ei tuntuisi kuumalta. 
Tarkasta istuimen päälliset ja 
kiinnittimet ennen lapsen kiin-
nittämistä.

• Säilytä turvaistuin tavaratilas-
sa tai kiinnitä se turvavyöllä 
tai ISOFIX-kiinnityksellä kun 
se ei ole käytössä, jotta se ei 
sinkoutuisi eteenpäin onnet-
tomuustilanteessa tai äkkipy-
sähdyksessä.

• Kaikkien lasten – jopa lasten-
istuimille liian isojen – tulisi 
matkustaa takaistuimilla. 
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VAROITUS
Vähentääksesi vakavien tai hen-
genvaarallisten loukkaantumis-
ten riskiä:
• Kaiken ikäisten lasten on tur-

vallisempaa matkustaa takais-
tuimella turvaistuinta käyttäen 
tai turvavyö kiinnitettynä, ellei 
lapsi voi enää käyttää turvais-
tuinta. Etumatkustajan istui-
melle kiinnitetty lapsi saattaa 
osua kovalla voimalla vasta 
täyttyvään turvatyynyyn, josta 
voi aiheutua vakavia tai hen-
genvaarallisia vammoja.

• Noudata aina lasten turvais-
tuimen valmistajan asennus- 
ja käyttöohjeita.

• Varmista aina, että lastenistuin 
on kiinnitetty oikein autoon ja 
että lapsi on kiinnitetty kun-
nolla lastenistuimeen.

• Älä koskaan pidä lasta sylissä 
ajon aikana. Muussa tapauk-
sessa kolarin aiheuttamat 
kovat voimat riistävät lapsen 
käsistäsi, jolloin lapsi osuu 
matkustamon rakenteisiin.  

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan käytä lapse-

si kanssa samaa turvavyö-
tä. Kolaritilanteessa vyö voi 
aiheuttaa kovan paineen lap-
seen aiheuttaen vakavia sisä-
vammoja.  

• Älä koskaan jätä lapsia edes 
lyhyeksi aikaa autoon ilman 
valvontaa. Auto voi lämmetä 
erittäin nopeasti vaarantaen 
matkustamossa olevan lap-
sen terveyden.

 Pienikin lapsi voi aiheuttaa 
auton tahattoman liikkumisen, 
itsensä kiilautumisen ikkunan 
väliin tai itsensä tai muiden 
lukitsemisen matkustamoon.

• Älä anna kahden lapsen tai 
aikuisen käyttää samaa turva-
vyötä.

• Usein lapset liikkuvat paikal-
laan ja istuvat sen takia huo-
nossa asennossa. Älä kos-
kaan anna olkavyön kulkea 
lapsen käden alla tai selän 
takana. Kiinnitä ja aseta lapsi 
aina oikein takaistuimelle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan anna lapsen 

nousta tai polvistua liikkuvan 
auton istuimella tai lattialla. 
Törmäyksessä tai äkkijarrutuk-
sessa lapsi voi lentää rajusti 
päin auton sisärakenteita, josta 
voi seurata vakavia vammoja.

• Älä koskaan käytä turvakau-
kaloa tai turvaistuinta, joka 
kiinnitetään koukuilla istui-
men selkänojan yli. Ne eivät 
takaa riittävää suojaa onnet-
tomuudessa.

• Turvavyöt voivat tulla erittäin 
kuumiksi erityisesti, jos auto 
on pysäköity auringonpais-
teeseen. Tarkasta aina vyölu-
kot ennen lasten kiinnittämis-
tä niillä. 

• Tarkistuta järjestelmä ammat ti-
huol lossa törmäyksen jälkeen. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Jos turvaistuin ei mahdu 
kuljettajan istuimen taakse, 
asenna se takaistuimen oike-
anpuoleiselle istuimelle.
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Lasten turvaistuimen 
käyttäminen

Pieniä lapsia ja vauvoja kuljetettaes-
sa lasten turvaistuimen käyttäminen 
on pakollista. Turvaistuin valitaan lap-
sen koon mukaan ja se tulee asen-
taa istuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 

Turvallisuussyistä suosittelemme, 
että lasten turvaistuinta käytetään 
takaistuimilla.

CRS09

OXM033008

 Lastenistuin suunnattuna taaksepäin

 Lastenistuin suunnattuna eteenpäin

VAROITUS
• Lapsi voi saada vakavia tai 

kuolemaan johtavia vammoja, 
jos turvaistuinta ei ole kiinni-
tetty autoon asianmukaises-
ti ja/tai lasta ei ole kiinnitet-
ty kunnolla turvaistuimeen. 
Ennen lasten turvaistuimen 
asentamista tutustu turvais-
tuimen valmistajan tarjoamiin 
ohjeisiin.

(Jatkuu)

VAROITUS
Turvaistuinta ei saa asentaa 
selkä menosuuntaan etuistui-
melle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyä ole kytketty pois 
päältä. Laukeava etumatkusta-
jan puoleinen turvatyyny saat-
taa osua selkä menosuuntaan 
asennettuun turvaistuimeen ja 
aiheuttaa lapsen kuoleman.

(Jatkuu)
• Jos turvavyö ei toimi, kuten 

tässä luvussa esitettiin, tar-
kastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Loukkaantumisen todennä-
köisyys kasvaa tai sen seu-
raukset saattavat olla vaka-
vampia, jos tässä käsikirjassa 
annettuja, lasten turvavöiden 
kiinnittämistä koskevia ohjei-
ta ja turvaistuimen mukana 
tulleita ohjeita ei noudateta,

• Säädä pääntuki väliaikaisesti 
tai poista se, jos se haittaa 
turvaistuimen asentamista. 
Muista laittaa poistetut pään-
tuet takaisin paikoilleen aikui-
sia varten.
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Lasten turvaistuimen asentami-
nen lantiovyöllä (keskimmäiseen 
takaistuimeen) (mikäli varustee-
na) – Euroopan ulkopuolella

Asentaaksesi lasten turvaistuimen 
keskitakaistuimelle, toimi seuraavasti:
1.  Aseta lasten turvaistuin takaistui-

men keskiosaan.
2.  Jatka lantiovyön pituutta kiinnik-

keen kohdalta.
3.  Ohjaa lantiovyö lastenistuimen 

kautta istuimen valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

4.   Kiinnitä turvavyö ja säädä sen 
pituus vetämällä vyön irtonaisesta 
päästä siten, että vyö on tiukasti 
kiinni lastenistuimessa. Lasten tur-
vaistuimen asentamisen jälkeen 
yritä liikuttaa sitä kaikkiin suuntiin 
varmistaaksesi, että se on kunnol-
la kiinnittynyt. 

Lasten turvaistuimen 
asentaminen kolmipistevyöllä

Asenna turvaistuin istuinpaikalle 
seuraavasti:
1.  Kun asennat turvaistuinta, säädä 

auton istuinta ja selkänojaa (selkä-
nojan kallistusta ja/tai istuimen ja 
etäisyyttä) siten, että lapsi mahtuu 
mukavasti turvaistuimeen ja tur-
vaistuin olisi vakaa ja turvallinen. 
Jotta turvaistuin olisi asianmukai-
sesti etumatkustajan istuimella, 
etuistuinta on siirrettävä taakse-
päin siten, että sen selkänoja ei 
ylitä olkavyön tukipistettä. 

1GHA2260/H

E2MS103005
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     Aseta turvaistuin istuimelle ja 
vie lantio-/olkavyö turvaistuimen 
ympäri tai läpi istuimen valmista-
jan ohjeiden mukaisesti. Varmista, 
että turvavyössä ei ole kiertymiä.

2.  Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko sol-
keen. Varmista, että kuulet selke-
än lukitusäänen.

Suuntaa avausnäppäin siten, että 
siihen on helppo päästä käsiksi mah-
dollisessa hätätilanteessa.

3.  Kiinnitä turvavyö ja anna vyön yli-
määräisen osan kelautua sisään. 
Lasten turvaistuimen asentamisen 
jälkeen yritä liikuttaa sitä kaikkiin 
suuntiin varmistaaksesi, että se on 
kunnolla kiinnittynyt.

Jos sinun on kiristettävä vyötä, vedä 
vyötä kelaa kohti. Kun avaat turva-
vyön ja annat sen kelautua, kela-
mekanismi palautuu automaattises-
ti takaisin normaaliin matkustajan 
käyttötilaan.

OEN036101 OEN036104
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Auton istuinpaikkojen soveltuvuus kaikkiin autoihin sopivien (universal) turvaistuinten kiinnitykseen 
E-sääntöjen mukaan
Käytä virallisesti hyväksyttyä ja lapsellesi sopivaa turvaistuinta. Katso istuimen sopivuus seuraavasta taulukosta.

U =  Kaikkiin autoihin sopiville, universal-hyväksynnän saaneille turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryh-
mässä

U*= Sopii, kun istuin on aivan takana ja selkänoja täysin ylhäällä, kun turvaistuin asennetaan. Poista pääntuki.
UF =  Kasvot menosuuntaan asennettavat, kaikkiin autoihin sopivat (universal) turvaistuimet, jotka on hyväksytty käytettäväksi 

tässä painoryhmässä
L =  Liitteenä olevassa luettelossa esitetyt turvaistuimet. Näillä turvaistuimilla on autotyyppikohtainen (specific vehicle), automalli- ja 

istuinkohtainen (restricted) tai automallikohtainen (semi-universal) hyväksyntä.
B = Kiinteä turvaistuin, joka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.
X = Istuinpaikka ei sovi tähän painoryhmään kuuluville lapsille.
❈  Etumatkustajan istuimen todellinen säätö saattaa olla erilainen, kunhan turvaistuimen käyttöoppaan ohjeita noudatetaan. 

Painoryhmä

Istuinpaikka
Ulommainen 

etumatkustajan paikka Toinen istuinrivi Kolmas 
istuinrivi

Turvatyyny
käytössä

Turvatyyny
pois 

käytöstä

Vasen 
reuna-
paikka

Keskipaikka 
(3-PISTE-

TUR VA VYÖ)

Keskipaikka 
(2-PISTE-

TURVAVYÖ)

Oikean-
puoleinen 

ulom mainen
Vasen Oikea

Ryhmä 0
(0–9 kk) 10kg asti X U* U U UF U U U

Ryhmä 0+ 
(0–2 vuotta) 13kg asti X U* U U UF U U U

Luokka I 
(9 kk – 

4 vuotta)
9–18 kg X U* U U UF U U U

Ryhmä II 
(15–25 kg) 15–25 kg UF U* U U UF U U U

Ryhmä III 
(22–36 kg) 22–36 kg UF U* U U UF U U U
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Lasten turvaistuimen 
kiinnittäminen ylemmällä tether-
kiinnitysjärjestelmällä (mikäli 
varusteena)

Turvaistuimen yläkiinnitykset sijaitse-
vat takaistuimien selkänojien takana.

1.  Vie turvaistuimen ylempi tet-
her-kiinnitys istuimen selkänojan 
yli.

    Säädettävillä pääntuilla varustetuis-
sa ajoneuvoissa ylempi tether-kiin-
nitys pitää ohjata pääntuen alta 
sen tukitolppien välistä. Muussa 
tapauksessa ylempi tether-kiinni-
tys tulee vetää selkänojan yli. Jos 
pääntuki on turvaistuimen tiellä, 
poista pääntuki, jotta turvaistuin 
mahtuu paremmin.

2.  Kytke ja kiristä ylempi tether-kiinni-
tys turvaistuimeen kiinnittääksesi 
istuimen paikalleen.

OUM034039L

VAROITUS – Yläkiinnitys
Älä koskaan kiinnitä kahta tai 
useampaa turvaistuinta yhdellä 
ylemmällä tether-kiinnikkeellä 
tai yhteen ylempään tether-kiin-
nityspisteeseen. Monen turva-
istuimen aiheuttama lisäkuor-
ma voi aiheuttaa ylempien tet-
her-kiinnikkeiden tai kiinnitypis-
teiden rikkoutumisen, josta voi 
seurata vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja.

 VAROITUS
Lapsi voi loukkaantua vakavasti 
tai menettää henkensä, jos tur-
vaistuinta ei ole kunnolla kiinni-
tetty autoon ja lasta ei ole kiin-
nitetty oikein turvaistuimeen. 
Noudata aina turvaistuimen 
valmistajan asennus- ja käyttö-
ohjeita.

OUM034038
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Turvaistuimen kiinnittäminen  
ISOFIX-järjestelmän ja ylemmän 
tether-kiinnityksen avulla 

ISOFIX on standardoitu menetel-
mä lastenistuimien kiinnittämiseen, 
jonka avulla tavallista turvavyötä ei 
tarvita kiinnitettäessä turvaistuinta 
ajoneuvoon. Tämä mahdollistaa var-
memman ja tarkemman kiinnityksen 
helpommalla ja nopeammalla asen-
nuksella.
ISOFIX-turvaistuimen saa asentaa 
ainoastaan, jos sillä on automallikoh-
tainen tai yleinen hyväksyntä ECE-R 
44- tai ECE-R 129.

Molemmin puolin 2. rivin istuimien 
selkänojien alaosassa on ISOFIX-
tunnukset (1). Nämä tunnukset 
ilmaisevat turvaistuimen ISOFIX-
kiinnityspisteiden (2) paikat.

OXM039035

 VAROITUS – 
Turvaistuimen tarkastus

Tarkasta lasten turvaistuimen 
kiinnittyminen painamalla ja 
vetämällä sitä eri suunnista. 
Väärin asennettu lasten tur-
vaistuin saattaa keinua, kään-
tyä, kaatua tai irrota aiheuttaen 
vakavia tai hengenvaarallisia 
vammoja.

 VAROITUS –
Turvaistuimen   
kiinnityspisteet

• Turvaistuinten kiinnityspis-
teet on suunniteltu kestämään 
vain oikein asennettujen tur-
vaistuinten aiheuttama kuor-
mitus. Missään tapauksessa 
niitä ei ole tarkoitettu käytet-
täväksi aikuisille tai muiden 
tavaroiden tai varusteiden 
kiinnittämiseksi autoon.

• Ylempi tether-kiinnitys ei 
mahdollisesti toimi oikein, jos 
sitä ei ole kiinnitetty asianmu-
kaiseen kiinnityspisteeseen.

OUM036078L
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Molemmissa sivuistuimissa on kaksi 
ISOFIX-kiinnityspistettä sekä vastaa-
va ylempi tether-kiinnityspiste selkä-
nojan takana. ISOFIX-kiinnityspisteet 
sijaitsevat istuinosan ja selkänojan 
välissä ISOFIX-tunnuksien kohdilla.
Asennuksessa turvaistuimen 
ISOFIX-liittimien on kytkeydyttävä 
ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteisiin 
(varmista lukitusäänen kuuluminen, 
tarkasta mahdolliset turvaistuimen 
liittimen ilmaisimet ja varmista lopuk-
si vetämällä).

Yleinen ECE-R44- tai ECE-R 129 
-normin mukainen turvaistuin on 
lisäksi kiinnitettävä ylemmällä tet-
her-kiinnikkeellä, joka liitetään vas-
taavaan selkänojan ylempään tet-
her-kiinnityspisteeseen.
Asennuksessa ja istuimen käytössä 
on toimittava ISOFIX-istuimen muka-
na toimitetun asennusoppaan mukai-
sesti.

Kun asennat turvaistuinta, säädä 
auton istuinta ja selkänojaa (selkä-
nojan kallistusta ja/tai istuimen ja 
etäisyyttä) siten, että lapsi mahtuu 
mukavasti turvaistuimeen ja turvais-
tuin olisi vakaa ja turvallinen.

VAROITUS  
• Kun ”ISOFIX”-järjestelmää 

käytetään turvaistuimen kiin-
nittämiseksi takaistuimelle, 
auton takaistuimen kaikkien 
käyttämättömien turvavöiden 
metalliset lukko-osat tulee 
kiinnittää niitä vastaaviin 
turvavöiden solkiin. Lisäksi 
turvavöiden hihnat täytyy 
kiristää turvaistuimen taakse 
niin, ettei lapsi ylety niihin. 
Jos metallikiinnikkeitä ei ole 
kiinnitetty, lapsi pystyy tart-
tumaan käyttämättömään tur-
vavyöhön, josta voi seurata 
lapsen kuristuminen tai vaka-
va tai hengenvaarallinen louk-
kaantuminen.

• Älä aseta esineitä alakiinni-
tyspisteiden läheisyyteen. 
Varmista myös, ettei turvavyö 
ole jumittunut alakiinnityspis-
teisiin.

OUM034040
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Turvaistuimen kiinnittäminen
1.  Kiinnittääksesi turvaistuimen 

ISOFIX-kiinnityspisteeseen, liitä 
turvaistuimen lukitsin ISOFIX-
kiinnikkeeseen. Varmista, että 
kuulet selkeän lukitusäänen.

2.  Kytke ylemmän tether-kiinnikkeen 
hihna sitä vastaavaan ylempään 
tether-kiinnityspisteeseen ja kiristä 
se. (katso edellinen sivu)

HUOMIO
Älä anna turvavyön naarmuun-
tua ISOFIX-istuimen kiinnitti-
mestä tai -kiinnityskohdasta 
asennuksen aikana.

VAROITUS  
• Älä asenna turvaistuinta taka-

istuimen keskipaikalle auton 
ISOFIX-kiinnityskohtien avul-
la. ISOFIX-kiinnityspisteet on 
tarkoitettu ainoastaan takais-
tuimen oikean tai vasemman 
sivun kiinnityksiin. Älä käytä 
ISOFIX-kiinnittimiä väärin yrit-
tämällä kiinnittää lastenistuin 
keskitakaistuimelle ISOFIX-
kiinnittimillä. 

 Törmäyksessä lastenistuimen 
ISOFIX-kiinnittimet eivät ole 
riittävän vahvoja pitämään 
turvaistuinta oikein takaistui-
men keskiosassa, jolloin ne 
saattavat rikkoutua aiheuttaen 
vakavia tai hengenvaarallisia 
vammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä kiinnitä useampaa turva-

istuinta ISOFIX-kiinnitys pis-
teeseen. Sopimaton, lisäänty-
nyt kuorma voi aiheuttaa kiin-
nityspisteiden tai ylemmän 
tether-kiinnittimien hajoami-
sen johtaen vakaviin tai hen-
genvaarallisiin vammoihin.

• Kiinnitä ISOFIX-turvaistuin tai 
ISOFIX-järjestelmään yhteen-
sopiva turvaistuin vain kuvas-
sa esitettyihin kiinnityskoh-
tiin.

• Noudata aina turvaistuimen 
valmistajan toimittamia asen-
nus- ja käyttöohjeita.
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Auton istuinpaikkojen soveltuvuus ISOFIX-turvaistuimien kiinnitykseen E-sääntöjen mukaan

IUF =  sopii tälle painoluokalle hyväksyttyjen yleismallisten ISOFIX-
lastenistuimien kiinnittämiseen kasvot ajosuuntaan.

IL =  sopii oheisessa luettelossa mainituille ISOFIX-turvaistuimille. Näillä 
ISOFIX-turvaistuimilla on autotyyppikohtainen (specific vehicle), 
automalli- ja istuinkohtainen (restricted) tai automallikohtainen 
(semi-universal) hyväksyntä.

X =  ISOFIX-kiinnityspiste ei ole sopiva tämän paino-/kokoluokan 
ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämiseen.

* ISOFIX -lasten turvaistuimen kokoluokat ja tyypit
  A -  ISO/F3: Korkea, kasvot menosuuntaan asennettava lasten tur-

vaistuin (korkeus 720 mm)
  B -  ISO/F2: Matala, kasvot menosuuntaan asennettava lasten tur-

vaistuin (korkeus 650 mm)

  B1 -  ISO/F2X: Matala, kasvot menosuuntaan asennettava lasten tur-
vaistuin, jonka selkäosa on muotoiltu (korkeus 650 mm)

  C -  ISO/R3: Suurikokoinen, selkä menosuuntaan asennettava lasten 
turvaistuin

  D -  ISO/R2: Pienikokoinen, selkä menosuuntaan asennettava lasten 
turvaistuin

  E -  ISO/R1: Pienikokoinen, selkä menosuuntaan asennettava vauvan 
turvaistuin

  F -  ISO/L1: Sivuttain vasemmalle asennettava lasten turvaistuin (tur-
vakaukalo)

  G -  ISO/L2: Sivuttain oikealle asennettava lasten turvaistuin (turva-
kaukalo)

Painoryhmä Kokoluokka Turvaistuin

Auton ISOFIX-kiinnityspaikat

Etuistuin 2. istuinrivi 3. istuinrivi

Matkustaja Vasen Keskipaikka Oikea Vasen Oikea

Turvakaukalo
F ISO/L1 N/A X N/A X N/A N/A

G ISO/L2 N/A X N/A X N/A N/A

0 : Enintään 10 kg E ISO/R1 N/A IL N/A IL N/A N/A

0+ : Enintään 13 kg

E ISO/R1 N/A IL N/A IL N/A N/A

D ISO/R2 N/A IL N/A IL N/A N/A

C ISO/R3 N/A IL N/A IL N/A N/A

1 :  9–18 KG

D ISO/R2 N/A IL N/A IL N/A N/A

C ISO/R3 N/A IL N/A IL N/A N/A

B ISO/F2 N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A

B1 ISO/F2X N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A

A ISO/F3 N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A
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Suositellut turvaistuimet – Eurooppa

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax Römer http://www.britax.com
Maxi Cosi http://www.maxi-cosi.com/
HTS Be Safe http://www.besafe.com/  

❈ 2. Rivin istuimen tulisi olla täysin takana, kun turvaistuin asennetaan.

Painoryhmä Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi
ECE-R44 

hyväksyntänumero

Ryhmä 0+
(0–13 kg)

Römer Baby Safe Plus Britax Römer
Vyöasennus TAI

ISOFIX-asennus tukijalalla
E1 04301146

Ryhmä 1 
(9–18 kg)

Römer Duo Plus Britax Römer ISOFIX yläkiinnityksellä E1 04301133

Ryhmä 0+
(0–13 kg)

Maxi Cosi Cabriofix & EasyFix Dorel
Vyöllä asennettava TAI

ISOFIX-asennettava, jossa alusta ja 
tukijalka ja valinn. vyö

E4 04443517
E4 04443522

Maxi Cosi FamilyFix & Pebble Dorel ISOFIX-asennus tukijalalla E4 04443906

Maxi Cosi FamilyFix & Cabriofix Dorel ISOFIX-asennus tukijalalla E4 04443907

Ryhmä 0+
(0–18 kg)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix HTS BeSafe ISOFIX-asennus tukijalalla E5 R44 04200

Ryhmä I
(9–18 kg)

Maxi Cosi FamilyFix & Pearl Dorel ISOFIX-asennus tukijalalla E4 04443908

Ryhmä II/III
(15–36 kg )

Römer KidFix Britax Römer ISOFIX-asennus E1 04301198
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(1) Kuljettajan etuturvatyyny

(2) Etumatkustajan etuturvatyyny

(3) Sivuturvatyyny*

(4) Ikkunaturvatyyny*

(5)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin*

* : mikäli varusteena

TURVATYYNYT – TÄYDENTÄVÄ TURVAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OUM036103L

❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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Kuinka turvatyynyjärjestelmä 
toimii? 
• Turvatyynyjärjestelmä on toimin-

tavalmiudessa (turvatyynyt val-
miina laukeamaan tarpeen vaa-
tiessa) vain virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Turvatyynyt täyttyvät hetkessä voi-
makkaassa keulaan tai sivulle koh-
distuvassa törmäyksessä (mikäli 
varustettu sivu- tai ikkunaturva-
tyynyllä) auttaakseen suojaamaan 
matkustajia vakavilta fyysisiltä 
vammoilta. 

✽ HUOMAUTUS – Euroopassa
Lisäksi Turvatyynyjärjestelmä täyt-
tyvät välittömästi kierimistilanteissa 
(mikäli varustettu sivu- tai ikkuna-
turvatyynyillä) suojatakseen matkus-
tajia vakavilta ruumiinvammoilta.

• Turvatyynyjen laukeaminen ei 
edellytä, että autolla ajetaan tör-
mäyshetkellä jollain tietyllä ajono-
peudella. 

 Yleisesti ottaen turvatyynyt on 
suunniteltu täyttymään törmäyk-
sen voimakkuuden ja suunnan 
mukaan. Nämä kaksi tekijää mää-
rittävät lähettävätkö tunnistimet 
täyttymisen laukaisevan elektroni-
sen signaalin.

• Turvatyynyjen laukeaminen perus-
tuu moniin tekijöihin, kuten auton 
nopeuteen, törmäyskulmaan, tör-
mäyksen kohteena olevien autojen 
tai kohteiden lujuuteen ja jäyk-
kyyteen. Tarkkaan määritettäessä 
tekijät eivät rajoitu ainoastaan yllä 
mainittuihin.

• Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjenty-
vät hetkessä. 

 Käytännössä sinun on mahdotonta 
ehtiä näkemään turvatyynyjen täyt-
tymistä törmäystilanteessa. 

 On paljon todennäköisempää, että 
näet ainoastaan koteloistaan roik-
kuvat tyhjentyneet turvatyynyt tör-
mäyksen jälkeen.

VAROITUS
• Vaikka autossa on turvatyy-

nyt, sinun ja matkustajiesi 
pitää aina käyttää turvavöi-
tä, jotta voitaisiin minimoida 
loukkaantumisriski ja louk-
kaantumisen vakavuusaste 
törmäyksessä tai nurinajossa.

• Turvatyynyt ja esikiristimet 
sisältävät räjähtäviä kemikaa-
leja. 

 Auto saattaa syttyä tuleen, 
jos se romutetaan ilman että 
turvatyynyt ja esikiristimet 
on poistettu. Ota yhteyttä 
ammattihuoltoon ennen auton 
romuttamista. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Pidä turvatyynyjärjestelmän 
osat ja johdot kaukana vedes-
tä ja kaikenlaisista nesteistä. 
Jos turvatyynyjärjestelmän 
komponentit eivät ole toimin-
takunnossa vedelle tai muille 
nesteille altistumisen vuoksi, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon 
tai vakavan loukkaantumisen.
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• Jotta saavutettaisiin turvatyyny-
jen tarjoama suoja voimakkaissa 
törmäyksissä, niiden tulee laueta 
erittäin nopeasti. Koska törmäyk-
set ovat hyvin nopeita tapahtumia, 
turvatyynyn täyttymisnopeuden on 
oltava erittäin suuri. Turvatyynyn on 
ehdittävä matkustajan ja ajoneu-
von rakenteen väliin ennen kuin 
matkustaja niihin osuu. 

 Tämä täyttymisnopeus pienentää 
voimakkaissa kolareissa vakavien 
tai hengenvaarallisten vammojen 
riskiä ja on näin ollen välttämätön 
osa turvatyynyn suunnittelua.

 Kuitenkin turvatyynyn täyttymises-
tä saattaa myös aiheutua vammo-
ja, kuten hiertymiä kasvoissa, mus-
telmia ja murtuneita luita, koska 
turvatyynyt laukeavat hyvin suurel-
la voimalla.

• On lisäksi tilanteita, joissa tur-
vatyynyn ja ohjauspyörän väli-
nen kosketus saattaa aiheuttaa 
hengenvaarallisia vammoja eri-
tyisesti, jos henkilö on asettunut 
liian lähelle ohjauspyörää.

Melu ja savu
Kun turvatyynyt täyttyvät, niistä pää-
see voimakas ääni ja ne vapautta-
vat savua ja pölyä matkustamoon. 
Tämä kuuluu normaaliin turvatyynyn 
täyttölaitteiston laukaisimen toimin-
taan. Turvatyynyn täyttymisen seu-
rauksena saatat kokea voimakkaita 
hengitysvaikeuksia turvavyön ja tur-
vatyynyn painaessa rintaasi. Lisäksi 
hengittämistä vaikeuttaa ympärillä 
vallitseva savu ja pöly. Avaa kaikki 
ovet ja/tai ikkunat mahdollisim-
man nopeasti törmäyksen jälkeen, 
jotta hengittäminen tulisi helpom-
maksi ja vältyttäisiin jatkuvalta 
altistumiselta savulle ja pölylle. 
Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia, 
ne saattavat aiheuttaa ihon ärsyynty-
mistä (silmissä, nenässä, kurkussa 
jne.). Jos näin tapahtuu, pese altis-
tuneet alueet ja huuhtele ne kylmällä 
vedellä. Jos oireita ilmenee tämänkin 
jälkeen, ota yhteys lääkäriin. 

VAROITUS  
• Kuljettajan on istuttava mah-

dollisimman etäällä ohjaus-
pyörän turvatyynystä (vähin-
tään 25 cm), jotta törmäyk-
sessä laukeavan turvatyynyn 
aiheuttaman henkilövahin-
gon tai menehtymisen riski 
olisi mahdollisimman pieni. 
Etumatkustajien tulee aina 
siirtää istuimensa mahdolli-
simman taakse ja istua tiukas-
ti selkänojaa vasten.

• Turvatyynyt täyttyvät tör-
mäyksessä silmänräpäykses-
sä, jolloin matkustajat saatta-
vat loukkaantua turvatyynyn 
täyttymisvoimasta istuessaan 
liian lähellä turvatyynyä.

• Turvatyynyn saattaa aiheut-
taa ainakin seuraavankaltaisia 
vammoja: kasvojen tai kehon 
hiertymiä, rikkoutuneiden sil-
mälasien aiheuttamia vammo-
ja ja palovammoja.
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Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitustarra 
(koskien turvaistuinta)

Suosittelemme, ettet myöskään sijoi-
ta kasvot menosuuntaan asennet-
tavaa lastenistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Jos etumatkustajan turva-
tyyny laukeaa, se aiheuttaa lapselle 
vakavia tai jopa hengenvaarallisia 
vammoja.
Jos ajoneuvosi on varustettu etu-
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF 
-kytkimellä, voit tarpeen vaatiessa 
kytkeä etumatkustajan etuturvatyy-
nyn päälle tai pois päältä. 
Katso lisätietoja tämän luvun osios-
ta ”Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin”. (mikäli varusteena)

VAROITUS 
• Kun turvatyyny laukeaa, turva-

tyynyyn liittyvät osat ohjaus-
pyörässä, kojelaudassa, etuis-
tuimilla ja/tai etu- ja takaovien 
yläpuolisissa kattopaneeleis-
sa kuumenevat voimakkaasti. 
Estääksesi vammat, älä koske 
turvatyynyn säilytyslokeron 
sisäosiin välittömästi turva-
tyynyn täyttymisen jälkeen.

• Älä asenna tai sijoita mitään 
lisävarusteita turvatyynyjen 
laukeamisalueen läheisyyteen 
(eli mittaristoon, ikkunoihin, 
pilareihin tai kattokaiteisiin).

VAROITUS 
Turvaistuinta ei saa asentaa 
selkä menosuuntaan etuistui-
melle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyä ole kytketty pois 
käytöstä. Laukeava etumatkus-
tajan puoleinen turvatyyny saat-
taa osua selkä menosuuntaan 
asennettuun turvaistuimeen ja 
aiheuttaa lapsen kuoleman.

OYDESA2042

OHM036053L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn 
varoitusvalon tarkoituksena on varoit-
taa sinua mahdollisesta turvatyyny-
järjestelmässä (SRS - Supplemental 
Restraint System) olevasta ongel-
masta.
Kun virta kytketään päälle 
(ON-asentoon), varoitusvalon tulee 
syttyä noin 6 sekunniksi ja sen jäl-
keen sammua.
Tarkastuta järjestelmä, jos:
• Valo ei syty, kun käännät virta-avai-

men ON-asentoon.
• Valo jatkaa palamista noin 6 sekun-

nin palamisen jälkeen. 

• Valo syttyy auton liikkuessa. 
• Valo vilkkuu virta-avaimen ollessa 

ON-asennossa.
VAROITUS  

• Älä KOSKAAN käytä selkä 
ajosuuntaan asennettua tur-
vaistuinta, jos sen edessä on 
AKTIIVINEN TURVATYYNY. Se 
saattaa aiheuttaa LAPSELLE 
VAKAVIA tai KUOLEMAAN 
JOHTAVIA VAMMOJA.

• Kun lapsi kiinnitetään taka-
istuimen sivuosaan ajoneu-
vossa, jossa on sivu- ja/tai 
ikkunaturvatyynyt, varmista, 
että asennat lastenistuimen 
mahdollisimman kauas oves-
ta kuin mahdollista ja lukitset 
turvaistuimen kunnolla pai-
koilleen.

 Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn 
täyttyminen saattaa aiheuttaa 
vakavia tai hengenvaarallisia 
vammoja vauvaan tai lapseen.

W7-147
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Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON-merkkivalo (jos varusteena)

Etumatkustajan turvatyynyn 
ON (toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo syttyy noin 4 
sekunniksi, kun virta-avain 

käännetään ON-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn kytken-
nän merkkivalo syttyy myös silloin, 
kun vastaavan turvatyynyn ON/OFF-
kytkin asetetaan ON-asentoon ja se 
sammuu noin 60 sekunnin jälkeen.

Etumatkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo (jos varusteena)

Matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkennän merkkivalo 
palaa noin 4 sekuntia sen 
jälkeen, kun virta on kytket-

ty ON-asentoon. 
Matkustajan etuturvatyynyn pois-
kytkennän merkkivalo syttyy myös, 
kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin on asetettu OFF-
asentoon ja  vastaavasti sammuu, 
kun sama kytkin asetetaan takaisin 
ON-asentoon.

OUM034080L

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkimessä on 
vika, matkustajan etuturvatyy-
nyn OFF (ei toimintavalmiudes-
sa) -merkkivalo ei syty (mutta 
matkustajan etuturvatyynyn ON 
(toimintavalmiudessa) -merkki-
valo syttyy 60 sekunnin ajak-
si) ja matkustajan etuturva-
tyyny täyttyy auton etuosaan 
kohdistuvassa törmäyksessä, 
vaikka matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-
asennossa.
Pyydä tässä tapauksessa 
ammattihuoltoa tarkastamaan 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin ja turvatyynyjärjes-
telmä.
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

OUM034079L
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SRS-järjestelmän osat ja toi-
minnot

SRS-järjestelmä sisältää seuraavia 
komponentteja:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2. Etumatkustajan etuturvatyynymo-
duuli
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5.  Kelojen esikiristimien asennelmat*
6. Turvatyynyn varoitusvalo
7.  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-

sikkö (SRSCM)/kallistusanturi*
8. Etutörmäystunnistimet

9. Sivutörmäystunnistimet*
10.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-merkkivalo 
(vain etumatkustajan istuimelle)*

11.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin*

12.  Kuljettajan turvavyön esikiristin*
* : mikäli varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento), 
SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) 
tarkkailee jatkuvasti kaikkia SRS-
komponentteja määrittääkseen mah-
dollisessa törmäystilanteessa, onko 
törmäys riittävän voimakas turvatyy-
nyn tai turvavyön esikiristimen lau-
kaisulle.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia vir-
ran kytkemisen jälkeen (ON-asento), 
jonka jälkeen sen tulee sammua.

VAROITUS
Jos jotain seuraavista tilan-
teista esiintyy, on kyseessä 
SRS-toimintahäiriö. Tarkastuta 
järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
• Valo ei syty, kun käännät vir-

ta-avaimen ON-asentoon.
• Valo jatkaa palamista noin 6 

sekunnin palamisen jälkeen.
• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu virta-avaimen 

ollessa ON-asennossa.

OUM036102L
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Etuturvatyynyjen moduulit sijaitsevat 
ohjauspyörän keskiössä ja etumat-
kustajan paneelissa hansikasloke-
ron yläpuolella. Jos SRSCM tunnis-
taa riittävän voimakkaan ajoneuvon 
etuosaan kohdistuvan törmäyksen, 
se laukaisee automaattisesti etutur-
vatyynyt.

Laukeamishetkellä suojuskan-
siin muotoillut halkeamamasaumat 
repeävät turvatyynyjen laajenemisen 
aiheuttamasta paineesta. Suojusten 
auetessa turvatyynyt voivat täyttyä 
täydelliseen kokoonsa.

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä 
oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan 
liikkumista eteenpäin, jolloin pään ja 
rintakehän vammojen riski vähenee.

Välittömästi täydellisen täyttymisen 
jälkeen turvatyyny alkaa tyhjentyä, 
jotta kuljettaja pystyisi näkemään 
eteenpäin ja ohjata autoa tai käyttä-
mään muita hallintalaitteita.

B240B01L

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

B240B02L

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

B240B03L

Kuljettajan etuturvatyyny (3)
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VAROITUS 
• Älä asenna tai aseta mitään 

varusteita (mukipidikettä, 
tarraa yms.) etumatkustajan 
hansikaslokeron yläpuoli-
seen paneeliin, kun autossa 
on varusteena etumatkustajan 
turvatyyny. Nämä tavarat voi-
vat olla vaarallisia ja aiheuttaa 
vammoja etumatkustajan tur-
vatyynyn lauetessa.

(Jatkuu)

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny
(Jatkuu)
• Älä asenna nestettä sisältävää 

ilmanraikastinta mittariston 
lähelle tai kojelaudan päälle. 

 Se saattaa olla vaarallinen ja 
aiheuttaa vammoja turvatyy-
nyn lauetessa.

VAROITUS
• Turvatyynyn lauetessa saat-

taa kuulua kova ääni ja mat-
kustamoon saattaa purkautua 
ohutta jauhepölyä.  Tämä on 
normaali seuraus eikä aiheu-
ta lisävaaraa. Turvatyynyt on 
pakattu tähän hienojakoiseen 
jauheeseen. Turvatyynyn lau-
keamisesta seuraava pölyn 
muodostuminen saattaa 
aiheuttaa silmien tai ihon 
ärsyyntymistä. Se voi olla 
myös haitallista astmaati-
koille. Pese aina huolellises-
ti kaikki altistuneet ihoalueet 
kylmällä vedellä ja miedolla 
saippualla turvatyynyt lau-
kaisseen onnettomuuden jäl-
keen.

(Jatkuu)
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Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny

Autosi on varustettu sekä kuljettajan 
että etumatkustajan turvatyynyjärjes-
telmällä ja kolmipisteturvavöillä. 

Järjestelmän olemassaolo ilmais-
taan ohjauspyörän turvatyynyn suo-
jukseen sekä matkustajan etusivu-
paneelissa hansikaslokeron yläpuo-
lella olevan turvatyynyn suojukseen 
merkityin ”AIR BAG” -kirjaimin.

SRS-järjestelmä koostuu turvatyy-
nyistä, jotka on asennettu ohjaus-
pyörän keskiön suojuksen sisään 
ja matkustajan etusivupaneelin alle 
hansikaslokeron yläpuolelle. 

Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljet-
tajaa ja/tai etumatkustajaa ja täyden-
tää turvavyöjärjestelmän antamaa 
suojaa keulatörmäystilanteessa, kun 
törmäysvoimat ovat riittävän suuria. 

(Jatkuu)
• Turvatyynyjärjestelmä toi-

mii ainoastaan virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa. Jos 
SRS-turvatyynyn varoitusva-
lo ei syty, pysyy päällä noin 
6 sekunnin palamisen jäl-
keen, kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon tai moot-
tori käynnistetään, tai syttyy 
ajon aikana, SRS-järjestelmä 
ei toimi oikein. Tarkastuta 
järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanil-
la.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen 
tai irrotat akkukaapelin, kään-
nä virta-avain LOCK-asentoon 
ja irrota avain. Älä koskaan 
poista tai vaihda turvatyynyyn 
liittyviä sulakkeita, kun virta-
lukko on ON-asennossa. Jos 
tätä varoitusta ei noudateta, 
SRS-turvatyynyn varoitusvalo 
syttyy palamaan.

OUM038041L

OUM034042

■ Kuljettajan etuturvatyyny

■ Matkustajan etuturvatyyny
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VAROITUS
Huolehdi, että kaikki käyttä-
vät aina turvavöitä ja lapset 
on kiinnitetty turvaistuimiin. 
Turvatyyny täyttyy kovalla 
voimalla silmänräpäyksessä. 
Turvavyöt pitävät matkustajat 
oikeassa asennossa, jolloin saa-
daan paras hyöty turvatyynyiltä. 
Jos turvavöitä käytetään väärin 
tai ei ollenkaan, turvatyynyt voi-
vat täyttyessään jopa aiheuttaa 
vakavia vammoja. Noudata aina 
tässä oppaassa esitettyjä turva-
vöitä, turvatyynyjä ja matkus-
tajien turvallisuutta koskevia 
varotoimenpiteitä. 
Jotta pienennettäisiin vakavien 
loukkaantumisten riskiä ja saa-
vutettaisiin paras suojavaiku-
tus, noudata seuraavia ohjeita:
• Älä koskaan laita lasta istu-

maan etuistuimelle turvaistui-
messa tai istuinkorokkeella.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Lasten tulee istua 2. rivin istui-

mella, turvavyöt kiinnitettyinä. 
Se on turvallisin matkustuspaik-
ka lapselle iästä riippumatta.

• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 
aiheuttaa väärin istuvan etu-
matkustajan loukkaantumisen.

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man kauas turvatyynyistä, 
niin että ajoneuvon hallinta 
on yhä vaivatonta.  

• Sinun tai matkustajasi ei tulisi 
koskaan istua tarpeettoman 
lähellä turvatyynyjä tai nojata 
niihin. Väärin istuva kuljettaja 
tai matkustaja voi loukkaan-
tua vakavasti täyttyvästä tur-
vatyynystä. 

• Älä koskaan nojaa ovea tai kes-
kikonsolia vasten: istu taval-
lisessa istuma-asennossa.

• Kukaan ei saa istua etumat-
kustajan istuimella, kun etu-
matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo palaa, koska 
turvatyyny ei tällöin täyty tör-
mäyksen yhteydessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä laita esineitä ohjauspyö-

rässä, kojelaudassa tai mat-
kustajan puolella hansikaslo-
keron yläpuolella sijaitsevien 
turvatyynymoduulien pääl-
le, koska esineet saattavat 
aiheuttaa vammoja, jos auto 
joutuu niin voimakkaaseen 
törmäykseen, että turvatyynyt 
täyttyvät.

• Älä muokkaa tai irrota tur-
vatyynyjärjestelmän johtimia 
tai muita komponentteja. Jos 
näin toimitaan, turvatyynyjen 
tahattomasta laukeamises-
ta tai toimintakyvyttömäksi 
tekemisestä saattaa aiheutua 
loukkaantumisia.

• Jos SRS-turvatyyny jär jes tel-
män varoitusvalo jää pala-
maan ajon aikana, tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)



3 67

Autosi turvavarusteet

(Jatkuu)
• Turvatyynyt ovat kertakäyt-

töisiä. Vaihdata järjestelmä 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Turvatyynyjärjestelmä laukai-
see etuturvatyynyt vain, kun 
törmäys on riittävän voimakas 
ja törmäyskulma on alle 30° 
auton pituusakseliin nähden. 
Lisäksi turvatyynyt laukeavat 
vain kerran. Turvavöiden on 
oltava aina kiinnitettyinä.

• Etuturvatyynyjä ei ole suun-
niteltu laukeamaan sivu-
törmäyksessä, perääna-
jon yhteydessä eikä auton 
pyörähtäessä katon kautta 
ympäri. Etuturvatyynyt eivät 
myöskään laukea etupäähän 
kohdistuvissa törmäyksissä, 
joiden voimakkuus ei ylitä lau-
keamisen kynnysarvoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvaistuinta ei saa koskaan 

asentaa etuistuimelle. Vauva 
tai lapsi saattaa loukkaantua 
vakavasti tai jopa menehtyä 
turvatyynyn laukeamisesta 
onnettomuudessa.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella. 
Älä koskaan anna lapsen mat-
kustaa etuistuimella.  Jos yli 
12-vuotias lapsi on välttämät-
tä kiinnitettävä etuistuimelle, 
hänelle tulee kiinnittää turva-
vyö oikein ja istuin on siirret-
tävä mahdollisimman taakse.

• Jotta auton turvajärjestelmät 
toimisivat oikein onnetto-
muustilanteessa, kuljettajan 
ja kaikkien matkustajien tulee 
aina käyttää turvavyötä, riip-
pumatta siitä istuvatko he tur-
vatyynyllä varustetulla istui-
mella. Näin riski loukkaantua 
onnettomuustilanteessa on 
mahdollisimman pieni.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Älä istu tai nojaa tarpeetto-

man lähelle turvatyynyä, kun 
auto liikkuu.

• Väärästä istuma-asennosta 
saattaa onnettomuustilan-
teesta aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 
Kaikkien matkustajien tulisi 
istua pystyasennossa istui-
men keskiosassa turvavyöt 
kiinnitettynä pystyasentoon 
säädettyä selkänojaa vasten 
ja jalkojen pitäisi levätä ren-
nosti lattialla, kunnes auto on 
pysäköity ja virta-avain pois-
tettu.

• Turvatyynyjärjestelmän tulee 
toimia hyvin nopeasti, jotta se 
voisi suojata autossa matkus-
tavia henkilöitä onnettomuus-
tilanteessa. Jos matkustaja on 
liikkunut oikeasta asennosta 
turvavyön käytön laiminlyö-
misen johdosta, turvatyyny 
saattaa osua voimalla mat-
kustajaan aiheuttaen vaka-
via tai jopa hengenvaarallisia 
vammoja.
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Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin 
(mikäli varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyyny voi-
daan kytkeä pois toiminnasta mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkimellä, jos etumatkustajan istui-
melle asennetaan turvaistuin tai jos 
etumatkustajan istuimella ei ole mat-
kustajaa.
Varmistaaksesi lapsesi turvallisuu-
den, matkustajan etuturvatyyny on 
kytkettävä pois päältä, jos selkä 
menosuuntaan suunnattava lastenis-
tuin on poikkeussyistä asennettava 
etumatkustajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen päälle tai pois päältä:
Kytkeäksesi matkustajan etuturva-
tyynyn pois päältä, aseta pääavain 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF -kytkimeen ja käännä se OFF-
asentoon. 

Matkustajan etuturvatyynyn poiskyt-
kennän ilmaisin syttyy ja pysyy pääl-
lä, kunnes turvatyyny kytketään taas 
päälle.
Kytkeäksesi matkustajan etuturva-
tyynyn takaisin päälle, aseta pää-
avain matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkimeen ja käännä se 
ON-asentoon. Matkustajan etuturva-
tyynyn poiskytkennän ilmaisin sam-
muu.

OUM034081L

OUM038080L

OUM038079L

VAROITUS  
Etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin-
tä voidaan kääntää käyttämällä 
pientä, jäykkää, avaimen kaltais-
ta puikkoa. Tarkasta aina etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkimen 
ja matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkennän merkkivalon tila.
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✽ HUOMAUTUS
• Kun matkustajan etuturvatyy-

nyn ON/OFF -kytkin asetetaan 
ON-asentoon, etumatkustajan 
etuturvatyyny kytkeytyy ja tällöin 
lastenistuinta ei saa asentaa etu-
matkustajan istuimelle. 

• Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny on kytketty pois päältä.

(Jatkuu)
 Tässä tilanteessa matkustajan 

etuturvatyynyn OFF (ei toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo 
( ) ei syty (mutta matkusta-
jan etuturvatyynyn ON (toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo 
syttyy noin 60 sekunnin ajak-
si) ja turvatyyny jär jestelmän 
ohjausyksikkö kytkee matkus-
tajan etuturvatyynyn takaisin 
toimintaan ja laukaisee sen 
auton etuosaan kohdistuvassa 
törmäyksessä, vaikka matkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin olisi OFF-asennossa.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Jos SRS-turvatyynyn varoitus-
valo vilkkuu, ei syty virtalukon 
ON-asentoon kytkemisen seu-
rauksena tai se jatkaa palamis-
ta ajon aikana, tarkastuta jär-
jestelmän ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa mat-

kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen asettamisesta 
oikeaan asentoon. 

• Kytke matkustajan etuturvatyy-
ny pois toimintavalmiudesta 
ainoastaan virta-avaimen olles-
sa OFF-asennossa, muuten tur-
vatyynynjärjestelmän ohjaus-
yksikkö saattaa vikaantua.

 Lisäksi voi olla vaarana, että 
kuljettajan ja/tai etumatkus-
tajan etu- ja/tai sivuturvatyy-
ny tai turvaverho ei laukea 
ollenkaan tai että se ei laukea 
oikealla tavalla onnettomuu-
den sattuessa. 

• Älä koskaan asenna selkä 
ajosuuntaan asennettavaa 
turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle, jos etumatkusta-
jan etuturvatyynyä ei ole kyt-
ketty pois toiminnasta. Vauva 
tai lapsi saattaa loukkaantua 
vakavasti tai jopa menehtyä 
turvatyynyn laukeamisesta 
onnettomuudessa.

(Jatkuu)

HUOMIO
• Jos matkustajan etuturvatyy-

nyn ON/OFF-kytkin ei toimi 
oikein, turvatyynyn varoitus-
valo ( ) syttyy mittaristossa.

(Jatkuu)



703

Autosi turvavarusteet

Sivuturvatyyny 
(mikäli varusteena)

❈  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

(Jatkuu)
• Vaikka autosi olisi varustettu 

etumatkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-avainkytkimellä, 
älä asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. 
Lasten turvaistuinta ei saa 
asettaa etuistuimelle. Lapset, 
jotka ovat liian isoja lasten 
turvaistuimiin, tulee aina aset-
taa takaistuimille ja kiinnittää 
kolmipisteturvavöillä (lantio-/
olkavyöt). Lapsille on turval-
lisinta onnettomuuden sattu-
essa, kun heidät on kiinnitetty 
takaistuimille oikeantyyppi-
siin lastenistuimiin.

• Kytke etumatkustajan etutur-
vatyyny toimintavalmiuteen 
heti, kun turvaistuin on pois-
tettu istuimelta.

(Jatkuu)

OUM034043

OUM038044

VAROITUS –  Älä kiinnitä 
esineitä

Ohjauspyörässä, mittaristossa 
tai hansikaslokeron päällä koje-
laudassa olevien turvatyynymo-
duulien päälle tai läheisyyteen 
ei saa asettaa esineitä (esim. 
kojelaudan lisäverhoilua, mat-
kapuhelinpidikettä, mukipidiket-
tä, ilmanraikastinta tai tarroja). 
Nämä esineet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteen auton joutuessa 
törmäykseen, jossa turvatyy-
nyt laukeavat. Älä aseta mitään 
tavaroita turvatyynyn päälle tai 
itsesi ja turvatyynyn väliin.

(Jatkuu)
• Älä koskaan laita mitään esi-

neitä pieniin aukkoihin, jotka 
ovat lähellä auton istuimiin 
kiinnitettyjä turvatyynytarroja. 
Kun turvatyyny laukeaa, esine 
saattaa vaikuttaa laukeami-
seen ja aiheuttaa yllättävän 
onnettomuuden tai ruumiilli-
sen vamman.
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Autosi kummatkin etuistuimet on 
varustettu sivuturvatyynyllä. 
Turvatyyny täydentää turvavyön kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa. 
Sivuturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan tietyn tyyppisis-
sä sivuun kohdistuvissa törmäyksis-
sä, johon vaikuttaa mm. törmäyksen 
voimakkuus, suunta, nopeus ja tör-
mäyspiste. Sivuturvatyynyt saattavat 
kuitenkin laueta, jos sivutörmäyksen 
laukeamisraja täyttyy etutörmäyk-
sessä. Sivuturvatyynyjä ei ole suun-
niteltu laukeamaan kaikissa sivutör-
mäyksissä tai auton kaatuessa.
Sivuturvatyynyt saattavat laueta 
myös törmäyspuolen vastakkaisella 
puolella.

✽  MUISTUTUS –
jos varusteena on 
kallistusanturi

• Lisäksi molemminpuoliset sivu-
turvatyynyt laukeavat tietyntyyp-
pisissä kierimistilanteissa.

• Sivuturvatyyny saattaa laueta kun 
kierimistunnistin tulkitsee tilan-
teen kierimiseksi. 

VAROITUS  
Älä anna matkustajien nojata 
päitään tai vartaloitaan oviin, 
asettaa käsiään oville, venyt-
tää käsiään ulos ikkunoista tai 
asettaa tavaroita itsensä ja oven 
väliin istuessaan istuimilla, joi-
hin sivu- ja ikkunaturvatyynyt 
vaikuttavat.

VAROITUS 
• Sivuturvatyynyt täydentävät 

kuljettajan ja etumatkustajan 
turvavyöjärjestelmiä eivätkä 
korvaa niitä. Tämän vuoksi 
turvavöitä on aina käytettävä, 
kun auto liikkuu. Turvatyynyt 
laukeavat vain tietyntyyppi-
sissä sivutörmäyksissä tai 
kierimistilanteissa*1, joiden 
voimakkuus on riittävä vahin-
goittamaan matkustajia.

(Jatkuu)

*1  Vain autot, joissa on kaatumistunnistin.

(Jatkuu)
• Jotta sivuturvatyynyt toimi-

sivat mahdollisimman tehok-
kaasti ja jotta vältytään louk-
kaantumisilta sivuturvatyyny-
jen laukeamisen yhteydessä, 
molemmilla etuistuimilla istu-
vien tulee istua suorassa, tur-
vavyö kunnolla kiinnitettynä. 
Kuljettajan käsien pitää olla 
ohjauspyörän sivuilla ”kello 
yhdeksän” ja ”kello kolmen” 
asennoissa.

 Matkustajan tulisi pitää käten-
sä sylissään.

• Älä käytä jälkiasennettavia 
istuinsuojia.

• Istuinsuojien käyttö voi hei-
kentää järjestelmän tehokkuut-
ta tai estää sitä toimimasta.

• Vältä iskemästä sivutörmäys-
tunnistimiin, kun virta on 
päällä, jotta voisit estää sivu-
turvatyynyn tahattomasta lau-
keamisesta aiheutuvat henki-
lövahingot.

(Jatkuu)
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Ikkunaturvatyyny 
(mikäli varusteena)

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon 
molemmin puoleisissa sivukaarissa 
etu- ja takaovien yläpuolella. 

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- 
ja takasivumatkustajien päitä tietyn 
tyyppisissä sivutörmäyksissä.
Ikkunaturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan tietyn tyyppisissä sivuun 
kohdistuvissa törmäyksissä, johon 
vaikuttaa mm. törmäyksen voimak-
kuus, suunta, nopeus ja törmäyskoh-
ta. Sivuturvatyynyt saattavat kuiten-
kin laueta, jos sivutörmäyksen lau-
keamisraja täyttyy etutörmäyksessä. 
Turvaverhot saattavat laueta myös 
törmäyspuolen vastakkaisella puo-
lella.
Turvaverhoja ei ole suunniteltu lau-
keamaan kaikissa sivutörmäyksissä 
tai auton kaatuessa.  

✽  MUISTUTUS – 
jos varusteena on 
kallistusanturi 

• Lisäksi molemminpuoliset ikku-
naturvatyynyt laukeavat tietyn-
tyyppisissä kierimistilanteissa.

• Turvaverho saattaa laueta kun 
kierimistunnistin tulkitsee tilan-
teen kierimiseksi.   

❈  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

OUM038045

OUM038046

(Jatkuu)
• Jos istuin tai istuimen verhoi-

lu on vahingoittunut, huollata 
auto ammattihuollossa.

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS –  Älä kiinnitä 
esineitä

• Älä aseta mitään tavaroita tur-
vatyynyn päälle tai itsesi ja 
turvatyynyn väliin. Älä myös-
kään sijoita mitään esineitä 
turvatyynyjen aukeamisalu-
eelle kuten oven, sivulasien ja 
A- tai C-pilarien läheisyyteen.

• Älä aseta mitään esineitä oven 
ja istuimen väliin. Ne saatta-
vat sinkoutua matkustamoon 
sivuturvatyynyn lauetessa.

• Älä asenna mitään varusteita 
sivuturvatyynyjen viereen tai 
niiden lähelle.
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VAROITUS 
• Älä turvallisuussyistä ripusta 

vaatekoukkuihin painavia esi-
neitä.

• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyy-
nyt tarjoaisivat parhaan suoja-
vaikutuksen, sekä etumatkus-
tajien ja takasivumatkustajien 
tulisi istua pystyasennossa 
turvavyöt oikein kiinnitettyinä. 
Erityisen tärkeää on, että lap-
set istuvat tarkoituksenmukai-
sissa lasten turvaistuimissa 
takaistuimella. 

• Kun lapset istuvat takaistui-
men reunapaikoilla, heidän 
täytyy käyttää asianmukaista 
turvaistuinta. Varmista, että 
kiinnität lasten turvaistuimen 
mahdollisimman kauas oven 
sivusta ja lukitset lastenistui-
men paikoilleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä anna matkustajien nojata 

päitään tai vartaloitaan oviin, 
asettaa käsiään oville, venyt-
tää käsiään ulos ikkunoista 
tai asettaa tavaroita itsensä ja 
oven väliin istuessaan istui-
milla, joihin sivu- ja ikkunatur-
vatyynyt vaikuttavat. 

• Älä koskaan yritä avata tai 
korjata turvaverhojärjestel-
män osia. Huollata järjestelmä 
tarvittaessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

Yllä esitettyjen ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa 
matkustajan loukkaantumisen 
tai menehtymisen onnettomuu-
den sattuessa.

VAROITUS –  Älä kiinnitä 
esineitä

• Älä sijoita mitään esineitä tur-
vatyynyn laukeamisalueelle. 
Älä myöskään sijoita mitään 
esineitä turvatyynyjen aukea-
misalueelle kuten oven, sivu-
lasien, A- tai C-pilarien tai 
sivukattopalkin läheisyyteen.

• Älä ripusta vaatekoukkuun 
kovia tai särkyviä esineitä.
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Miksi turvatyynyni ei lauennut tör-
mäyksessä? (turvatyynyn laukea-
miseen tarvittava tilanne)
On olemassa monenlaisia onnet-
tomuuksia, joissa turvatyynyt 
eivät tarjoa lisäsuojaa.  
Näitä ovat mm. peräänajot, ketju-
kolarin lievimmät törmäykset ja 
alhaisilla nopeuksilla tapahtuvat 
törmäykset.

Turvatyynyjen törmäystunnistimet

(1)  SRS-ohjausyksikkö/
Kierimistunnistin 
(mikäli varusteena)

(2) Etuosan törmäysanturi

(3)  Sivuosan törmäysanturi 
(mikäli varusteena)

(4)  Sivuosan törmäysanturi 
(mikäli varusteena)

OUM038047L/OUM034048/OUM038049L/OUM034050/OUM034051

❈  Varsinaiset turvatyynyjen törmäysanturit saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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VAROITUS – Euroopassa  
Jos ajoneuvosi on varustettu 
sivu- tai ikkunaturvatyynyllä, 
aseta virtalukko OFF- tai ACC-
asentoon, kun ajoneuvoa hina-
taan. 
Sivu- tai ikkunaturvatyyny saat-
taa laueta virtalukon ollessa 
ON-asennossa, ja kierimistun-
nistin saattaa havaita tilanteen 
kierimisenä.

VAROITUS  
• Älä kohdista iskuja turva-

tyynyihin eikä alueille, joihin 
törmäysanturit on asennettu, 
äläkä anna minkään esineen 
iskeytyä niihin. 

 Tämä saattaa aiheuttaa tahat-
toman turvatyynyn laukeami-
sen, joka voi johtaa vakaviin 
tai jopa hengenvaarallisiin 
henkilövahinkoihin.

• Jos anturien sijaintia tai asen-
nuskulmaa muutetaan millään 
tavalla, turvatyynyt saattavat 
laueta tarpeettomasti tai ne 
eivät mahdollisesti laukea tar-
vittaessa, mistä saattaa olla 
seurauksena vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.  

 Tämän vuoksi älä yritä suorit-
taa mitään huoltotoimenpiteitä 
turvatyynytunnistimien lähel-
lä tai suoraan niihin. Huollata 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ongelmia saattaa ilmetä, jos 

tunnistimien asennuskul-
mat muuttuvat etupuskuris-
sa, korissa tai etuovissa ja 
C-pilarissa, jossa sivutör-
mäystunnistin sijaitsee, muo-
donmuutoksen johdosta. 
Huollata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

• Autosi on suunniteltu vai-
mentamaan törmäysvoimia 
ja turvatyyny(t) on suun-
niteltu laukeamaan tietyn-
tyyppisissä törmäyksissä. 
Puskurisuojusten asentami-
nen tai puskurin vaihtaminen 
tarvikevaraosaan saattaa vai-
kuttaa haitallisesti törmäyso-
minaisuuksiin ja turvatyynyn 
laukeamiseen.
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Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan etupäähän kohdistuvissa tör-
mäyksissä, ja siihen vaikuttaa mm. 
törmäyksen voimakkuus, nopeus ja 
suuntakulma.

❈  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
(jos varusteena)
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan ja täytty-
mään sivutörmäysanturien tunnista-
man törmäysvoiman, nopeuden tai 
törmäyskulman perusteella auton kyl-
keen kohdistuvassa törmäyksessä. 

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan) on suunniteltu 
laukeamaan ainoastaan etupää-
hän kohdistuvissa törmäyksissä, ne 
saattavat laueta myös muun tyyppi-
sissä törmäyksissä, mikäli etupään 
törmäystunnistin tunnistaa riittävän 
voimakkaan iskun. Sivuturvatyynyt 
(sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot) on 
suunniteltu laukeamaan ainoastaan 
sivuun kohdistuvissa törmäyksis-
sä, mutta ne saattavat laueta myös 
muuntyyppisissä törmäyksissä, jos 
sivutörmäystunnistimet tunnistavat 
riittävän voimakkaan iskun.
Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu 
isku töyssyistä, esteistä, korjaa-
mattomista teistä tai jalkakäytävis-
tä, turvatyynyt saattavat laueta. Aja 
varovaisesti huonokuntoisilla teillä tai 
tiepinnoilla, joita ei ole suunniteltu 
liikenteelle, estääksesi turvatyynyjen 
tarkoituksettoman laukeamisen.

✽ HUOMAUTUS – Euroopassa
Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
on suunniteltu laukeamaan myös sil-
loin, kun kaatumistunnistin havait-
see auton kaatuvan

OUM034052

OUM038053L

OUM038046
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Tilanteet, joissa turvatyyny ei 
laukea

• Tietyissä hitailla nopeuksilla tapah-
tuvissa kolareissa turvatyynyt eivät 
mahdollisesti laukea.  Turvatyynyt 
on suunniteltu siten, että ne eivät 
laukea näissä törmäyksissä, sillä 
ne eivät tarjoa mitään lisäsuojaa 
turvavöiden antaman suojan lisäksi.

• Etuturvatyynyjä ei ole suunnitel-
tu laukeamaan takatörmäyksissä, 
koska matkustajat liikkuvat taakse-
päin törmäyksen voimasta. Tällöin 
täyttyneet turvatyynyt eivät pysty 
tarjoamaan lisäsuojaa. 

• Etuturvatyynyt eivät saata laueta 
sivutörmäyksissä, koska matkus-
tajat liikkuvat törmäyksen suuntaa 
kohti, jolloin etuturvatyynyjen lau-
keaminen ei tarjoaisi matkustajille 
lisäsuojaa.

• Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turva-
verhot saattavat laueta törmäys-
voimasta, auton nopeudesta ja tör-
mäyskulmasta riippuen. 

OUM034055

OUM038057LOUM034056
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• Kulmittain tapahtuvassa törmäyk-
sessä törmäysvoima voi liikuttaa 
matkustajia suuntaan, jossa turva-
tyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa, joten 
anturit eivät välttämättä laukaise 
turvatyynyjä.

• Juuri ennen törmäystä kuljettajat 
jarruttavat yleensä voimakkaasti.  
Tämänlaisissa voimakkaissa jarru-
tuksissa ajoneuvon etuosa laskeu-
tuu, jolloin se voi kiilautua ajoneu-
von alle, jossa on korkeampi maa-
vara. Turvatyynyt eivät välttämättä 
laukea tämänlaisissa ”alle kiilautu-
mistilanteissa”, koska tunnistimien 
havaitsemat jarrutusvoimat heikke-
nevät merkittävästä.

• Etuturvatyynyt eivät välttämättä 
laukea auton käännyttyä katolleen, 
koska turvatyynyjen laukeaminen 
ei tarjoa matkustajille lisäsuojaa. 

✽ HUOMAUTUS – Euroopassa
Kuitenkin, mikäli varusteena on 
sivuturvatyynyt ja turvaverhot, tur-
vatyynyt saattavat laueta kierimis-
tilanteessa, jonka kierimistunnistin 
havaitsee. 
✽  HUOMAUTUS – Euroopan 

ulkopuolella
Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunatur-
vatyynyt saattavat laueta ajoneu-
von kieriessä sivuosaan kohdistuvan 
iskun vaikutuksesta, mikäli ajoneu-
vo on varustettu sivu- ja ikkunatur-
vatyynyillä.

1VQA2089 OUM034058 OUM034059
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• Turvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea, jos auto törmää valopylvään 
tai puun kaltaisiin kohteisiin, jolloin 
törmäysvoima kohdistuu kapealle 
alueelle eikä koko törmäysvoima 
välity antureille.

SRS-järjestelmän huolto ja 
ylläpito
SRS-järjestelmä ei käytännössä 
vaadi huoltoa eikä siinä ole osia, joita 
voisit itse turvallisesti huoltaa. Jos 
SRS-turvatyynyn varoitusvalo vilk-
kuu, ei syty virtalukon ON-asentoon 
kytkemisen seurauksena tai se jat-
kaa palamista ajon aikana, tarkas-
tuta järjestelmän ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM038060L

VAROITUS 
• Turvatyynyjärjestelmän kom-

po nent tien ja johtimien muut-
taminen, mukaan luettuna 
merkkien kiinnittäminen 
peitekansiin tai auton korin 
rakenteen muuttaminen, saat-
taa vaikuttaa turvatyynyjärjes-
telmän toimintaan haitallisesti 
ja aiheuttaa mahdollisen louk-
kaantumisen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvatyynyjen peitekansien 

puhdistukseen saa käyttää 
vain kuivaa, pehmeää liinaa 
tai veteen kostutettua liinaa. 

 Liuotin tai puhdistin saattaa 
vaikutta epäedullisesti turva-
tyynyn suojakuoreen ja järjes-
telmän oikeaan laukeamiseen.

• Älä kiinnitä mitään esineitä 
turvatyynymoduulien pääl-
le tai niiden läheisyyteen, 
ohjauspyörään, mittaristoon 
tai etumatkustajan kohdalla 
kojelautaan hansikaslokeron 
yläpuolelle. Mikä tahansa näi-
hin kohtiin kiinnitetty esine 
saattaa aiheuttaa vammoja 
turvatyynyjen lauetessa tör-
mäyksessä.

• Jos turvatyynyt täyttyvät, 
vaihdata järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)
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Turvallisuutta lisääviä 
varotoimenpiteitä
• Älä koskaan päästä matkustajia 

tavaratilaan tai kaadetun taka-
selkänojan päälle kuljetuksen 
ajaksi. Kaikkien matkustajien tulee 
istua pystyasennossa, selkä tiu-
kasti selkänojalla, vyöt kiinnitettyi-
nä ja jalat lattialla.

• Matkustajat eivät saa poistua 
istuimilta tai vaihtaa niitä auton 
liikkuessa. Matkustaja, joka ei 
käytä turvavyötä, voi paiskautua 
päin matkustamon rakenteita, muita 
matkustajia tai lentää ulos ajoneu-
vosta mahdollisen törmäyksen tai 
äkkijarrutuksen seurauksena.

• Jokainen turvavyö on suunni-
teltu yhden matkustajan kiinnit-
tämiseen. Jos samaa turvavyötä 
käyttää useampi kuin yksi henkilö, 
saattavat molemmat loukkaantua 
mahdollisessa törmäyksessä vaka-
vasti tai jopa hengenvaarallisesti.

• Älä käytä turvavöissä mitään 
tarvikkeita. Lisävarusteet, jotka 
parantavat matkustajan mukavuut-
ta tai muuttavat vyön asentoa, voi-
vat heikentää turvavyön tarjoamaa 

suojaa ja jopa lisätä vakavan louk-
kaantumisen riskiä mahdollisessa 
törmäyksessä.

• Matkustajat eivät saa asettaa 
kovia tai teräviä esineitä itsensä 
ja turvatyynyn väliin. Kovien tai 
terävien kappaleiden kuljettaminen 
sylissä tai niiden pitäminen suulla 
voi johtaa vakaviin vammoihin tur-
vatyynyn lauetessa.

• Pidä matkustajat kaukana tur-
vatyynyjen suojuksista. Kaikkien 
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa, selkä tiukasti selkänojalla, 
vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla.  
Jos matkustajat ovat liian lähellä 
turvatyynyjen suojuksia, ne saat-
tavat aiheuttaa vammoja lauetes-
saan.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä 
turvatyynysuojuksien päälle tai 
niiden lähelle. Mitkä tahansa esi-
neet, jotka on kiinnitetty tai asetet-
tu etu- tai sivuturvatyynyjen suo-
juksiin, voivat häiritä turvatyynyjen 
virheetöntä toimintaa.

(Jatkuu)
• Älä muokkaa tai irrota tur-

vatyynyjärjestelmän johtimia 
tai muita komponentteja. Jos 
näin toimitaan, turvatyynyjen 
tahattomasta laukeamises-
ta tai toimintakyvyttömäksi 
tekemisestä saattaa aiheutua 
loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän 
osia on poistettava tai ajoneu-
vo on romutettava, on nou-
datettava erityisiä turvavaro-
toimenpiteitä. Valtuutettu KIA-
huolto tuntee nämä varotoi-
menpiteet ja voi antaa sinulle 
tarvittavia lisätietoja. Näiden 
toimenpiteiden noudattamatta 
jättäminen voi lisätä henkilö-
vahinkojen riskiä.

• Älä yritä käynnistää mootto-
ria, jos autoosi on päässyt 
vettä niin paljon että matot 
ovat kastuneet läpikotai-
sin tai jos lattialla on vettä. 
Tarkastuta autosi ammatti-
huollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.
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• Älä muokkaa etuistuimia. 
Etuistuimien muutokset saattavat 
haitata turvatyynyjärjestelmänan-
turien ja sivuturvatyynyjen toimin-
taa.

• Älä laita esineitä etuistuimien 
alle. Esineiden asettaminen etuis-
tuimien alle saattaa häiritä turva-
tyynyjärjestelmän tunnistinosien ja 
johdotusten toimintaa.

• Älä koskaan pidä lasta tai vau-
vaa sylissäsi. Lapsi tai vauva 
saattaa loukkaantua vakavasti tai 
jopa menehtyä mahdollisessa tör-
mäystilanteessa. Kaikki lapset ja 
vauvat tulee kiinnittää oikein tarkoi-
tuksenmukaisiin lastenistuimiin tai 
turvavöin takaistuimille. Lisävarusteiden asentaminen tai 

muiden muutosten tekeminen tur-
vatyynyllä varustettuun autoon
Autosi turvatyynyjärjestelmän toimin-
ta voi muuttua, jos vaihdat auton 
rungon, puskurijärjestelmän tai keu-
lan osia tai kylkipaneeleja tai muutat 
maavaraa.

Turvatyynyn varoitustarra

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinni-
tetty varoittamaan matkustajia turva-
tyynyjärjestelmän käytön mahdolli-
sista vaaroista.  
Huomaa, että nämä lain määräämät 
varoitukset keskittyvät lasten tur-
vallisuusriskeihin. Haluamme myös 
muistuttaa sinua vaaroista, joille 
aikuiset altistuvat ja jotka on kuvailtu 
edellisillä sivuilla.

VAROITUS 
• Väärässä asennossa istuva 

matkustaja saattaa joutua liian 
lähelle laukeavaa turvatyynyä, 
osua auton sisärakenteisiin 
tai sinkoutua ulos autosta, 
mikä voi aiheuttaa vakavan tai 
kuolemaan johtavan vamman.

• Pidä istuimen selkänoja pys-
tyasennossa ja istu selkä vas-
ten istuintyynyn keskiosaa, 
turvavyö kiinnitettynä, jalat 
mukavasti ojennettuina ja jal-
katerät lattiaa vasten.

OUM034088L
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Aktiivinen konepelti voi vähentää 
jalankulkijavammojen riskiä nos-
tamalla konepellin ylös tietyissä 
tilanteissa. Aktiiviseen konepeltijär-
jestelmään kuuluu myös konepellin 
alapuolella oleva alue, joka antaa 
periksi ja muuttaa muotoaan, jos 
jalankulkijan pää osuu siihen.  Kun 
aktiivinen konepeltijärjestelmä on 
aktivoitu:
• Virtalukko on ON-asennossa ja 

ajonopeus on n. 25–50 km/h.
• Aktiivinen konepeltijärjestelmä on 

suunniteltu toimimaan etutörmäyk-
sessä törmäysvoiman, ajonopeu-
den ja törmäyskulman perusteella.

✽  MUISTUTUS – Aktiivisen 
konepeltijärjestelmän 
korjaukset

• Kun aktiivinen konepeltijärjestel-
mä on aktivoitunut, älä yritä itse 
palauttaa konepeltiä alkuperäi-
seen asentoon. Korjauta järjestel-
mä ammattihuollossa.

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Suosittelemme, että tarkistutat 
järjestelmän ammattihuollossa, 
jos etupuskuri vaihdetaan tai sii-
hen tehdään korjauksia.

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Tilanteita, joissa aktiivinen 
konepeltijärjestelmä toimii

• Auto putoaa katuojaan tai putoaa 
korkealta.

• Aktiivinen konepeltijärjestelmä 
saattaa aktivoitua, kun havaitaan 
etutörmäys muuhun kuin jalankul-
kijaan. 

AKTIIVINEN KONEPELTIJÄRJESTLMÄ (EUROOPASSA, MIKÄLI VARUSTEENA)

OUM034063

OUM034062
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 Jos autoon on juuttunut esim. eläin 
tai roskapönttö.

• Aktiivinen konepeltijärjestelmä 
saattaa aktivoitua tietyissä suuren 
nopeuden törmäyksissä tai kulmit-
taisissa törmäyksissä autoon tai 
kaiteeseen. 

Tilanteita, joissa aktiivinen konepellin nostojärjestelmä ei 
mahdollisesti toimi

OUM034065

OYP034054

OUM038067L

OUM038066L
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• Aktiivinen konepeltijärjestelmä ei 
ole suunniteltu toimimaan sivu- 
tai takatörmäyksissä tai tilanteis-
sa, joissa auto kääntyy katolleen. 
Koska auto voi tunnistaa vain etu-
törmäyksen.

• Jos etupuskuri on vaurioitunut tai 
siihen on tehty muutoksia. 

• Jos auto on kulmittaisessa etutör-
mäyksessä jalankulkijaan.

• Jos jalankulkija makaa tiellä.
• Jos jalankulkijalla oleva esine (esi-

merkiksi salkku, kärry tai lastenrat-
taat) absorboi törmäysvoimia.

Aktiivisen konepeltijärjestel-
män toimintahäiriö

Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, jos järjestel-
mässä on toimintahäiriö.

Tämä varoitusviesti tarkoittaa, että 
aktiivisen konepeltijärjestelmän 
jalankulkijoille tarjoama suoja ei toimi 
oikein.
Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa mahdollisimman pian, 
jos varoitusviesti tulee näyttöön. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Älä poista aktiivisen konepellin 

osia tai johtoja äläkä tee niihin 
muutoksia.

• Älä tee muutoksia auton etupus-
kuriin tai korirakenteeseen.

• Älä asenna tarvikevarusteita etu-
puskuriin tai puskurin suojuk-
seen.

• Vaihda auton renkaat aina alku-
peräisten renkaiden kokoisiin 
renkaisiin. Jos auton renkaiden 
tai vanteiden koko poikkeaa alku-
peräisestä, aktiiviseen konepeltiin 
voi tulla toimintahäiriöitä.

Yllä mainitut tilanteet voivat aiheut-
taa aktiivisen konepellin toiminta-
häiriön.

OUM044255L

OUM044256L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OYP034055 
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Autosi ominaisuudet

Kirjoita avaimen numero 
muistiin

Avaimen koodinu-
mero on merkitty 
levyyn, joka on kiin-
nitetty avainsarjaan. 
Jos kadotat avaime-

si, suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun Kia-huoltoon / huollon 
yhteistyökumppaniin. Irrota koodile-
vy avaimista ja laita se turvalliseen 
paikkaan. Lisäksi kirjoita avaimen 
koodinumero muistiin ja säilytä sitä 
turvallisessa paikassa (älä ajoneu-
vossa).

Avaimen toiminnot

 • Käytetään moottorin käynnistämi-
seen. 

• Ovien avaamiseen ja lukitsemi-
seen.

• Hansikaslokeron avaamiseen ja 
lukitsemiseen.

Taittuva avain
Avataksesi avaimen, paina vapautus-
painiketta, jolloin avain taittuu auki.
Sulkeaksesi avaimen, käännä avain 
käsin painaen samalla vapautuspai-
niketta.

Älyavain
Irrota mekaaninen avain pitämällä 
vapautuspainiketta (1) alaspainettu-
na ja vedä avain (2) ulos.
Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen 
takaisin paikoilleen, ohjaa avain auk-
koon ja paina sitä, kunnes kuuluu 
lukitusääni.

AVAIMET

HUOMIO
Älä taita avainta painamatta 
vapautuspainiketta. Tämä voi 
vahingoittaa avainta.

OUM044200

 ■ Taittuva avain

OUM046431L

 ■ Älyavain
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Ajonestojärjestelmä  
(jos varusteena)
Autosi on varustettu elektronisella 
moottorin käynnistyksenestojärjes-
telmällä, jolla pyritään estämään 
auton luvaton käyttö.
Käynnistyksenestojärjestelmä koos-
tuu virta-avaimen pienestä transpon-
derista ja autossa olevista elektroni-
sista laitteista.
Aina kun laitat virta-avaimen virtaluk-
koon ja käännät sen ON-asentoon 
tai kun moottorin käynnistyspainike 
asetetaan ON-asentoon, käynnistyk-
senestojärjestelmä tarkastaa, onko 
virta-avain hyväksyttävä vai ei.
Jos avain hyväksytään, moottori 
käynnistyy.
Jos avainta ei hyväksytä, moottori ei 
käynnisty.

VAROITUS –  Virta-avain 
(älyavain)

Lapsien jättäminen valvomat-
ta autoon, jossa on virta-avain 
(älyavain), on vaarallista, vaik-
ka avain ei olisi virtalukossa 
tai käynnistyspainike ACC- tai 
ON-asennossa. Lapset saatta-
vat ottaa esimerkkiä aikuisista 
ja asettaa avaimen virtalukkoon 
tai painaa käynnistyspainiket-
ta. Virta-avaimen (älyavaimen) 
avulla lapset saattavat käyttää 
sähköikkunoita tai muita lait-
teita tai saada jopa auton liik-
keelle, jonka seurauksena voi 
olla vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia ruumiinvammoja. Älä 
koskaan jätä avaimiasi autoon 
moottorin käydessä, jos autos-
sa on lapsia.

VAROITUS
Suosittelemme käyttämään val-
tuutetun Kia-huollon tai huollon 
yhteistyökumppanin käyttämiä 
varaosia. Mikäli käytössä on 
tarvikeavain, virtalukko ei vält-
tämättä palaudu ON-asentoon 
START-asentoon kääntämisen 
jälkeen. Jos näin käy, käynnis-
tin jatkaa toimintaa aiheuttaen 
vahinkoa käynnistinmoottoril-
le tai johdoissa jopa tulipaloja 
liiallisen jännitteen johdosta.
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Kytkeäksesi käynnistykseneston 
päälle:
Käännä virta-avain OFF-asentoon 
tai aseta moottorin käynnistyspai-
nike OFF-asentoon. Käynnis tyksen-
esto järjestelmä kytkeytyy automaat-
tisesti. Ilman autollesi kelpaavaa vir-
ta-avainta moottori ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston 
pois päältä:
Työnnä virta-avain virtalukkoon 
ja käännä se ON-asentoon tai 
aseta moottorin käynnistyspainike 
ON-asentoon.

✽ HUOMAUTUS
Moottoria käynnistettäessä älä pidä 
muita käynnistyksenestoavaimia 
lähellä. Muussa tapauksessa moot-
tori ei välttämättä käynnisty tai 
sammuu heti käynnistyksen jälkeen. 
Pidä jokainen avain erillään toi-
sistaan välttyäksesi käynnistyshäi-
riöiltä.

✽ HUOMAUTUS
Jos tarvitset lisäavaimia tai kadotat 
avaimesi, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
Virta-avaimessasi oleva tran-
sponderi on tärkeä osa käynnis-
tyksenestojärjestelmää. Se on 
suunniteltu kestämään vuosia 
ilman häiriöitä. Kuitenkin sinun 
tulee käsitellä sitä huolellisesti 
ja välttää sen altistumista kos-
teudelle tai staattiselle sähkölle. 
Muussa tapauksessa käynnis-
tyksenestossa saattaa esiintyä 
toimintahäiriöitä.

HUOMIO
Älä aseta metallisia varusteita 
virtalukon lähettyville. Metalliset 
varusteet saattavat häiritä tran-
sponderin signaalia ja estää 
moottorin käynnistymisen.

HUOMIO
Älä vaihda, muuntele tai säädä 
käynnistyksenestolaitet ta, sillä 
tämä voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahäiriöitä. Huollata järjestel-
mä tässä tapauksessa ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyn-
tiä valtuutetulla KIA-jälleen myy-
jällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahäiriöistä seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat aiheu-
tuneet sopimattomista käynnis-
tyksenestolaitteen korjauksista, 
säädöistä tai muutoksista.

 VAROITUS
Estääksesi ajoneuvosi va ras-
ta misen älä jätä vara- avaimia 
ajoneuvoon. Käyn nis tyk se-
nesto laitteen salasana on asia-
kaskohtainen ja se tulee pitää 
salassa. Älä jätä tätä numeroa 
mihinkään autossasi.
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Kauko-ohjainjärjestelmän 
toiminnot

Lukitseminen (1)
Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, 
jos lukituspainiketta painetaan.
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) luki-
taan, varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, että kaikki ovet (ja 
takaluukku) on lukittu. 

Lukituksen avaaminen (2) 
Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus 
avataan, jos avauspainiketta paine-
taan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että kaikkien ovien 
(ja takaluukun) lukitukset on avattu.
Kuitenkin tämän painikkeen paina-
misen jälkeen ovet (ja takaluukku) 
lukittuvat automaattisesti, ellet avaa 
jotain ovista 30 sekunnin sisällä.

Takaluukun avaaminen (3)
Takaluukku avataan, jos tätä paini-
ketta painetaan yli sekunnin ajan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että takaluukun luki-
tus on avattu.
Kuitenkin tämän painikkeen paina-
misen jälkeen takaluukku lukkiutuu 
automaattisesti, ellet avaa takaluuk-
kua 30 sekunnin sisällä.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS

OUM046433L

OUM046432L

 ■ Taittuva avain

 ■ Älyavain
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Älyavainjärjestelmän 
käyttäminen (jos varusteena)

Älyavaimen avulla voit lukita ja avata 
ovet (myös takaluukun) ja jopa käyn-
nistää moottorin ilman avaimen aset-
tamista virtalukkoon.
Smart key -avaimessa olevien pai-
nikkeiden toiminnot ovat samat kuin 
normaalissa kauko-ohjaimessa. 
(Noudata tämän luvun kappaleessa 
”Kauko-ohjain” esitettyjä ohjeita.)
Pitämällä älyavainta mukana pystyt 
lukitsemaan tai avaamaan ajoneu-
von ovien (tai takaluukun) lukituk-
sen. Voit myös käynnistää moottorin. 
Tutustu seuraaviin ohjeisiin saadak-
sesi lisätietoja.

Lukitseminen 

Painamalla etuoven ulkokahvan pai-
niketta, kun ovet (myös takaluukku) 
ovat suljettuna ja lukitsematta, kaik-
ki ovet (myös takaluukku) lukittu-
vat. Varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, että kaikki ovet (myös 
takaluukku) on lukittu. Painike toimii 
ainoastaan, kun älyavain on 0,7m - 
1m etäisyydellä oven ulkokahvasta. 
Jos haluat varmistaa, onko ovi lukos-
sa vai ei, tarkasta matkustamossa 
oleva oven lukituspainike tai vedä 
oven ulkokahvasta.

Jos painat painiketta seuraavissa 
tilanteissa, ovet eivät lukitu, vaan 
kuuluu äänimerkki:
• Älyavain on ajoneuvon sisällä.
• Moottorin START/STOP -painike 

on ACC- tai ON-asennossa.
• Jokin ovi avataan (ei koske taka-

luukkua).

OXM043002

OUM044001
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Lukituksen avaaminen 
Etuoven ulkokahvan painiketta 
painamalla ovien (myös takaluuk-
ku) ollessa suljettuna ja lukittuna 
ovien (ja takaluukun) lukitus avau-
tuu. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että kaikkien ovien 
(ja takaluukun) lukitukset on avattu. 
Painike toimii ainoastaan, kun äly-
avain on 0,7–1m etäisyydellä oven 
ulkokahvasta.
Kun älyavain on 0,7–1m etäisyydellä 
etuoven ulkokahvasta, muut henkilöt 
voivat avata ovia.

Takaluukun lukituksen avaaminen
Jos olet alle 0,7–1 m etäisyydellä 
takaluukun ulkokahvasta ja muka-
nasi on älyavain, takaluukun lukitus 
aukeaa, kun painat takaluukun kah-
van kytkimestä.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että takaluukun luki-
tus on avattu.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

Moottorin käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin asettamat-
ta avainta virtalukkoon. Lisätietoja 
Luvut 6 kappaleesta ”Moottorin 
käynnistäminen älyavaimella”. 

Avaimen käytön rajoittaminen

Jos jätät avaimet pysäköintipalve-
lijalle, seuraavalla toiminnalla voit 
varmistaa, ettei hansikaslokeroa voi 
avata sinun poissaollessasi.
1.  Pidä avauspainiketta (1) painettu-

na ja irrota mekaaninen avain (2).
2.  Sulje ja lukitse hansikaslokero 

käyttämällä mekaanista avainta.
3.  Jätä smart key pysäköintipalve-

luun. Hansikaslokeroa ei voi avata 
ilman mekaanista avainta.

OXM043003
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Varotoimenpiteet kauko-
ohjaimen käytössä
Kauko-ohjain ei ehkä toimi, jos jokin 
seuraavista tapahtuu:
• Virta-avain on virtalukossa. (taittu-

va avain)
• Toisen auton älyavainta käytetään 

autosi lähellä.
• Olet kauko-ohjaimen toimintasä-

teen (noin 10 m) ulkopuolella.
• Kauko-ohjaimen paristo on heikko.
• Muiden autojen tai esineiden häiri-

tessä signaalia.
• Ulkolämpötilan ollessa äärimmäi-

sen alhainen.
• Kauko-ohjain on lähellä voimakas-

ta radiolähetintä, kuten radioase-
maa tai lentokenttää, joka häiritsee 
kauko-ohjaimen toimintaa.

• Jos kauko-ohjaimen läheisyydessä 
on matka- tai älypuhelin, puheli-
men normaali toiminta voi häiritä 
kauko-ohjaimen signaalia. Näin voi 
käydä varsinkin silloin, kun puhelin 
on toiminnassa, eli käynnissä on 
puhelu tai puhelimella lähetetään 
tai vastaanotetaan tekstiviestejä tai 
sähköpostiviestejä. 

 Vältä asettamasta kauko-ohjainta 
ja puhelinta samaan taskuun ja 
pidä ne riittävän etäällä toisistaan. 

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, 
avaa ja lukitse ovet mekaanisella 
avaimella. Jos sinulla on ongelmia 
kauko-ohjaimen käytössä, suositte-
lemme ottamaan yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin. HUOMIO

Muutostyöt, jotka eivät ole 
hyväksynnästä vastuussa 
olevan osapuolen erityisesti 
hyväksymiä, voivat mitätöidä 
käyttäjän kyseisen laitteen käyt-
töoikeuden. Jos kauko-ohjaus-
järjestelmä on toimintakyvytön 
sen johdosta, että muutostyö 
ei ole ollut hyväksynnästä vas-
tuussa olevan osapuolen hyväk-
symä, kauko-ohjausjärjestelmä 
ei ole enää ajoneuvon valmista-
jan takuun alainen.

HUOMIO
Pidä kauko-ohjain kaukana 
vedestä ja kaikenlaisista nes-
teistä. Jos kauko-ohjausjärjes-
telmä ei toimi vedelle tai muulle 
nesteelle altistumisen johdosta, 
ajoneuvon valmistajan takuu ei 
kata vahinkoja.



124

Autosi ominaisuudet

Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjain käyttää 3 Voltin 
litium-paristoa, joka kestää normaa-
listi useita vuosia. Kun vaihtaminen 
on tarpeen, noudata seuraavaa 
ohjetta.

1.  Työnnä ohut työkalu aukkoon ja 
avaa varovasti taittuvan avaimen 
keskellä oleva kuori tai älyavaimen 
takakuori.  

2.  Vaihda paristo (CR2032) uuteen. 
Kun vaihdat pariston, varmista, 
että laitat sen oikein päin.

3.  Asenna paristo poistoon nähden 
käänteisessä järjestyksessä.

Kauko-ohjaimen vaihtamisen suh-
teen suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Väärin hävitetty paristo voi olla 
ympäristöllisesti ja terveydellisesti 
haitallinen. 
Hävitä paristo maan lain ja mää-
räysten mukaisesti.

HUOMIO
• Kauko-ohjain on suunniteltu 

toimimaan luotettavasti vuo-
sien ajan, mutta se saattaa 
vaurioitua altistuessaan kos-
teudelle tai staattiselle sähköl-
le. Jos olet epävarma pariston 
vaihtamisessa, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

• Vääränlaisen pariston käyt-
täminen saattaa vaurioittaa 
kauko-ohjainta. Varmista, että 
käytät oikeaa paristoa.

• Vaurioitumisen välttämisek-
si älä anna kauko-ohjaimen 
pudota, altistua vedelle tai 
kuumuudelle, tai jäädä suo-
raan auringonpaisteeseen.

OYDDCO2005

 ■ Taittuva avain

OXM043005

 ■ Älyavain
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HÄLYTINJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

Tämä järjestelmä on suunnitel-
tu antamaan suojaa luvattomalta 
pääsyltä autoon. Järjestelmä toi-
mii kolmessa eri tilassa: ”aktivoitu”, 
”murtohälytystila” ja ”pois käytöstä”. 
Kytkeytyessään järjestelmä välit-
tää hälytysäänen varoitusvilkkujen 
samalla vilkkuessa.

Viritetty tila
Pysäköi auto ja sammuta moottori. 
Viritä järjestelmä, kuten alla esite-
tään.

Taittuvan avaimen käyttäminen
1.  Sammuta moottori ja poista vir-

ta-avain virtalukosta.
2.  Varmista, että kaikki ovet, konepel-

ti ja takaluukku ovat suljettu.
3.  Lukitse ovet painamalla kauko-oh-

jaimen lukituspainiketta.
   Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-

misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt. 

   Jos takaluukku tai konepelti on 
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät 
välähdä eikä murtohälytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sulje-
taan tämän jälkeen, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran ja murtohälytin 
virittyy.

Älyavaimen käyttäminen
1.  Sammuta moottori.
2.   Varmista, että kaikki ovet, konepel-

ti ja takaluukku ovat suljettu.
3. •  Lukitse ovet painamalla oven 

ulkokahvan painiketta, kun äly-
avain on mukanasi.

    Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt.

    Jos takaluukku tai konepelti on 
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät 
välähdä eikä murtohälytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sulje-
taan tämän jälkeen, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran ja murtohälytin 
virittyy.

Viritetty tila

Murtohäly-
tin -tila

Viritys 
poistettu 

-tila
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 •  Lukitse ovet painamalla älyavai-
men lukituspainiketta.

    Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt. 

    Jos takaluukku tai konepelti on 
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät 
välähdä eikä murtohälytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sulje-
taan tämän jälkeen, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran ja murtohälytin 
virittyy.

Älä viritä järjestelmää ennen kuin 
kaikki matkustajat ovat poistuneet 
ajoneuvosta. Jos järjestelmä viri-
tetään matkustajien vielä ollessa 
matkustamossa, hälytin saattaa 
kytkeytyä, kun he poistuvat autos-
ta. Jos jokin ovi (tai takaluukku) 
tai konepelti avataan 30 sekunnin 
sisällä järjestelmän virittymisen 
jälkeen, järjestelmän viritystila 
poistuu tarpeettoman hälytyksen 
estämiseksi.

Murtohälytin -tila
Hälytin kytkeytyy, jos jokin seuraa-
vista tapahtuu järjestelmän ollessa 
viritettynä.
•  Etu- tai takaovi avataan käyttämät-

tä kauko-ohjainta.
•  Takaluukku avataan käyttämättä 

kauko-ohjainta.
•   Konepelti avataan.
Auton merkkiääni kytkeytyy ja varoi-
tusvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 27 
sekunniksi. Kytkeäksesi järjestelmän 
pois päältä avaa ovet kauko-ohjai-
mella.
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Autosi ominaisuudet

Viritys poistettu -tila
Järjestelmän viritystila poistuu seu-
raavasti:

Taittuva avain
- Ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
- Moottori käynnistetään. (3 sekun-

nin sisällä)
- Kun virtalukko on ON-asennossa 

vähintään 30 sekunnin ajan.

Älyavain
- Ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
- Kun etuoven kahvan painiketta pai-

netaan älyavaimen ollessa oven 
lähistöllä.

- Moottori käynnistetään. (3 sekun-
nin sisällä)

Ovien lukituksen avaamisen jälkeen 
varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että järjestelmän viri-
tystila on poistettu käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 
30 sekunnin sisällä avauspainikkeen 
painamisen jälkeen, järjestelmä virit-
tyy takaisin toimintaan.

✽ HUOMAUTUS
• Autossa ei ole älyavainjärjestel-

mää
  Jos järjestelmää ei ole viritetty 

kauko-ohjaimella, aseta avain vir-
talukkoon ja käynnistä moottori. 
Tämän jälkeen viritystila poistuu.

• Autossa on älyavainjärjestelmä
 Jos järjestelmän viritystilaa ei ole 

poistettu Smart key -avaimella, 
avaa ovi mekaanisella avaimella 
ja käynnistä moottori. Tämän jäl-
keen viritystila poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me käymään valtuutetussa Kia-
huollossa tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

HUOMIO
Älä muuta, ohita tai säädä häly-
tysjärjestelmää, koska se saat-
taisi aiheuttaa toimintahäiriön. 
Huollata järjestelmä ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyn-
tiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjäl lä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahäiriöistä seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat aiheu-
tuneet sopimattomista murtohä-
lyttimen korjauksista, säädöistä 
tai muutoksista.
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Ovilukkojen käyttäminen 
auton ulkopuolelta 

• Käännä avainta ajoneuvon taka-
päätä kohti avataksesi (1) lukituk-
sen ja kohti keulaa lukitaksesi (2).

• Kun avaat tai lukitset kuljettajan 
oven avaimella, kaikki ovet aukea-
vat tai lukkiutuvat automaattisesti.

• Ovet voidaan lukita ja avata kau-
ko-ohjaimella.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulje ovi työntämällä. Varmista, 
että ovet sulkeutuvat kunnolla.

✽ HUOMAUTUS
• Ovien lukkojen ja lukitusmeka-

nismien toiminnassa voi esiintyä 
ongelmia kylmässä ja kosteassa 
ilmastossa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan usei-
ta kertoja peräkkäin joko auton 
avaimella tai lukituspainikkeella, 
järjestelmä saattaa keskeyttää toi-
mintansa väliaikaisesti suojatak-
seen virtapiiriä ja komponentte-
jaan. 

OVILUKOT

VAROITUS 
• Ovet saattavat aueta ellet sulje 

niitä huolellisesti.
• Tarkista, ettei oven välissä ole 

ketään/mitään ennen kuin sul-
jet sen.

OUM046002L

VAROITUS
Jos matkustajien on oltava pit-
kään autossa, kun ulkona on 
erittäin kuuma tai kylmä, heille 
voi aiheutua vammoja tai jopa 
hengenvaara. Älä lukitse ajo-
neuvoa ulkopuolelta, kun joku 
on autossa. 

HUOMIO
Älä sulje ja avaa ovia useita ker-
toja peräkkäin tai käytä liiallista 
voimaa oven sulkemiseksi sen 
sulkeutuessa.
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Autosi ominaisuudet

Ovilukkojen käyttäminen 
auton sisäpuolelta
Oven lukituspainikkeella

• Avaa oven lukitus painamalla oven 
lukituspainike (1) avausasentoon 
(3). Painikkeessa oleva punainen 
merkki (2) tulee näkyville.

• Lukitse ovi painamalla oven luki-
tuspainike (1) lukitusasentoon (4). 
Jos ovi on lukittu oikein, oven luki-
tuspainikkeessa oleva punainen 
merkki (2) ei näy.

• Avaa ovi vetämällä kahvasta (5) 
ulospäin. 

• Jos etuoven sisäpuolista kahvaa 
vedetään, kun oven lukituspaini-
ke on lukitusasennossa, lukitus 
vapautuu ja ovi aukeaa. (mikäli 
varusteena)

• Etuovea ei voi lukita, jos virta-avain 
on virtalukossa (tai älyavain on ajo-
neuvossa) ja etuovi on avoinna.

VAROITUS – 
Ovilukon toimintahäiriö

Jos keskuslukituksen toimin-
ta pettää ollessasi ajoneuvon 
sisällä, kokeile yhtä tai useam-
paa seuraavista tekniikoista 
poistuaksesi:
• Käytä ovien lukituksen ava-

ustoimintoa toistuvasti (sekä 
sähköistä että manuaalista) 
vetämällä samalla ovenkah-
vaa.

• Kokeile muiden etu- ja taka-
ovien kahvoja ja lukituspainik-
keita.

• Avaa etuikkuna ja avaa ovi 
ulkopuolelta avaimella.

• Siirry tavaratilaan ja avaa 
takaluukku.

OUM046004L

VAROITUS
Älä vedä kuljettajan (tai etumat-
kustajan) oven sisäkahvasta, 
kun ajoneuvo liikkuu. 
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Keskuslukituksen katkaisimella

Käytä painamalla keskuslukituksen 
katkaisinta.
• Kun katkaisimen etuosaa (1) pai-

netaan, kaikki ajoneuvon ovet luk-
kiutuvat.

• Kun katkaisimen takaosaa (2) pai-
netaan, kaikki ajoneuvon ovilukot 
avautuvat.

• Jos avain on virtalukossa (tai äly-
avain on matkustamossa) ja mikä 
tahansa ovi on avattuna, ovet eivät 
lukkiudu, vaikka keskuslukituksen 
katkaisijan etuosaa (1) painettai-
siin.

VAROITUS – 
Lukitsemattomat ajoneuvot

Auton jättäminen lukitsemat-
ta tarjoaa pääsyn varkaille tai 
rikollisille, jotka piiloutuvat 
autoosi sinun ollessa poissa, 
aiheuttaen vahinkoa sinulle tai 
muille. Jättäessäsi auton valvo-
mattomaksi, muista aina pois-
taa virta-avain, kytkeä seison-
tajarru, sulkea kaikki ikkunat ja 
lukita kaikki ovet.

VAROITUS – 
Lapset ilman valvontaa

Suljetusta ajoneuvosta voi tulla 
erittäin kuuma, jolloin matkus-
tamoon mahdollisesti loukkuun 
jääneiden lapsien tai eläimien 
terveys tai jopa henki vaaran-
netaan. Sen lisäksi lapset saat-
tavat käyttää auton laitteita, 
joista voi aiheutua loukkaantu-
misia, tai heihin voi kohdistua 
muuta vahinkoa, esim. autoon 
tunkeutujasta. Älä koskaan jätä 
lapsia tai eläimiä autoon ilman 
valvontaa.

VAROITUS – Ovet
• Sulje ja lukitse ovet huolel-

lisesti ennen liikkeellelähtöä, 
jotta ne eivät aukeaisi ajon 
aikana. Lukitut ovet pitävät 
myös mahdolliset tunkeilijat 
ulkopuolella, kun auto hidas-
taa tai on pysähtynyt. 

• Ole varovainen ovia avatessa-
si, varo autoja, moottoripyöriä, 
polkupyöriä ja jalankulkijoita 
jotka lähestyvät autoa oven 
puolelta. Oven avaaminen 
jonkin lähestyessä saattaa 
aiheuttaa vahinkoa ja louk-
kaantumisia.

OUM048005L
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Autosi ominaisuudet

Oven lukitus-/avaustoiminnot
Törmäyksen tunnistava ovien 
avausjärjestelmä 
(mikäli varusteena)
Kaikkien ovien lukitukset avataan 
automaattisesti, jos törmäys aiheut-
taa turvatyynyjen laukeamisen.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella 
(jos varusteena)
Kaikki ovet lukitaan automaattises-
ti, kun ajoneuvon nopeus ylittää 
15 km/h. 

Voit kytkeä lukituksen automaattitoi-
minnon päälle tai pois päältä ajoneu-
vosta. Katso lisätietoja tämä luvun 
kohdasta ”Mukautettavat asetukset”.

Takaovien lapsilukko

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta 
matkustamossa olevat lapset eivät 
pystyisi vahingossa avaamaan taka-
ovia. Takaovien lapsilukkoja tulisi 
käyttää aina, kun autossa on lapsia.
1. Avaa takaovi.
2.  Paina oven takareunassa sijaitse-

va lapsilukko lukitusasentoon ( ). 
Kun lapsilukko on lukitusasennos-
sa, takaovi ei aukea yritettäessä 
vetää oven sisäkahvasta.

3. Sulje takaovi.
Avataksesi takaoven, vedä ulkopuo-
len ovenkahvasta.
Vaikka ovien lukitukset olisivat auki, 
takaovi ei aukea vetämällä sisäpuo-
lisesta ovenkahvasta (1) ennen kuin 
takaoven lapsilukko jälleen avataan. 

OUM044006

VAROITUS – 
Takaovien lukot

Jos lapsi pystyy avaamaan 
takaoven auton liikkuessa, hän 
saattaa pudota, jolloin seurauk-
set voivat olla kohtalokkaita. 
Estääksesi lapsien avaamasta 
takaovia matkustamosta, taka-
ovien lapsilukkoja tulisi käyt-
tää aina, kun lasta kuljetetaan 
autossa.
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Autosi ominaisuudet

Käsikäyttöinen takaluukku
Takaluukun avaaminen

• Takaluukku avautuu ja lukkiutuu, 
kun ovet avataan tai lukitaan avai-
mella, kauko-ohjaimella, älyavai-
mella tai keskuslukituksen käyttö-
kytkimellä.

• Ainoastaan takaluukun lukitus 
avataan, jos kauko-ohjaimen tai 
älyavaimen takaluukun avauspai-
niketta painetaan noin 1 sekunnin 
ajan.

• Kun takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukku voidaan avata paina-
malla takaluukun kahvan avauskyt-
kintä ja vetämällä kahvasta ylös-
päin.

• Kun takaluukku avataan ja sulje-
taan, se lukkiutuu automaattisesti. 
(Kaikkien ovien on oltava lukittu).

✽ HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa 
ovimekanismit ja -lukot eivät vält-
tämättä toimi kunnolla niiden jääty-
misen johdosta.

TAVARATILA 

OUM048007L

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylös-
päin. Varmista, että ajoneuvon 
takaosan lähettyvillä ei ole 
muita esteitä tai ihmisiä, kun 
aiot avata takaluukun.

HUOMIO
Muista huolehtia siitä, että suljet 
takaluukun ennen ajoon lähtöä. 
Takaluukun nostovaimentimet 
ja kiinnitysmekanismit saattavat 
vaurioitua, jos takaluukkua ei 
suljeta ennen ajoon lähtöä.

VAROITUS –  Tavaratila
Matkustajia ei saa kuljettaa 
tavaratilassa, koska siellä ei 
ole turvavöitä tai muita turva-
järjestelmiä. Välttyäksesi louk-
kaantumisilta onnettomuus- tai 
äkkijarrutustilanteissa, matkus-
tajien tulee aina olla oikein kiin-
nitettyinä oikeilla paikoillaan.

VAROITUS – 
Pakokaasupäästöt

Jos ajat takaluukku avoinna, 
vaaralliset pakokaasut kulkeu-
tuvat matkustamoon, jolloin 
sisällä olevat henkilöt altistuvat 
hengenvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluuk-
ku avoinna, pidä tuuletussuu-
lakkeet ja kaikki ikkunat avoin-
na siten, että ulkoa pääsee 
lisäilmaa matkustamoon.
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Takaluukun sulkeminen

Laske ja paina takaluukku huolelli-
sesti kiinni. Varmista, että takaluukku 
on kunnolla kiinnittynyt.

Sähkötoiminen takaluukku 
(jos varusteena)

OUM048008L

VAROITUS
Varmista, ettei käsi, jalka tai 
muu kehon osa jää sulkeutuvan 
takaluukun väliin.

HUOMIO
Varmista, ettei mitään ole taka-
luukun liikeradalla tai lukitus-
mekanismin lähettyvillä sulkies-
sasi takaluukkua. Takaluukun 
lukko-osa saattaa vaurioitua.

OUM048472L

OUM048011L

OUM046012L

VAROITUS – 
Pakokaasupäästöt

Takaluukku tulisi pitää aina 
kokonaan suljettuna ajoneuvon 
liikkuessa. Jos se jää auki tai 
raolleen, pakokaasuja saattaa 
kulkeutua autoon altistaen ter-
veyden hengenvaaraan.
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(1)  Sähkötoimisen takaluukun 
avaus-/sulkemispainike 

(2)  Sähkötoimisen takaluukun kah-
van painike 

(3)  Sähkötoimisen takaluukun sulke-
mispainike

✽ HUOMAUTUS
Jos virtalukko on ON-asennossa, 
sähkötoiminen takaluukku voi toi-
mia automaattivaihteiston vaihteen-
valitsimen ollessa P-asennossa tai 
manuaalivaihteiston vaihteenvalitsi-
men ollessa vapaalla.

✽ HUOMAUTUS
Älä aseta painavia esineitä sähköisen 
takaluukun päälle käyttäessäsi sitä. 
Takaluukkuun kohdistuva ylimää-
räinen paino voi vaurioittaa sitä.

VAROITUS

Varmista ennen käyttöä, että 
sähkötoimisen takaluukun 
(tai automaattisesti aukea-
van takaluukun) liikeradalla ei 
ole ihmisiä tai muita esteitä. 
Sähkötoimisen takaluukun (tai 
automaattisesti aukeavan taka-
luukun) osuma saattaa aiheut-
taa vakavia vammoja tai vauri-
oita autolle tai ympärillä oleville 
kohteille.

OUM048014L

HUOMIO
Älä sulje sähkötoimista taka-
luukkua käsin. Se saattaa vau-
rioitua. Älä käytä liikaa voimaa 
sulkiessasi sähkötoimista taka-
luukkua, jos se täytyy sulkea 
käsin akkuvarauksen purkau-
duttua tai akkukaapelien oltua 
irrotettuina.

VAROITUS
Älä koskaan jätä lapsia tai eläi-
miä autoon ilman valvontaa. 
Lapset tai eläimet saattavat 
saada sähkötoimisen takaluu-
kun toimimaan ja vaurioittaa 
autoa tai aiheuttaa vammoja 
itselleen tai muille.

VAROITUS
Varmista ennen sähkötoimi-
sen takaluukun avaamista tai 
sulkemista, että sen edessä ei 
ole esteitä. Odota ennen auton 
lastaamista tai purkamista, että 
takaluukku pysähtyy.
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Takaluukun avaaminen

Sähkötoiminen takaluukku aukeaa 
auto maattisesti seuraavissa tilanteis-
sa:
• Paina älyavaimessa olevaa taka-

luukun lukituksen avauspainiketta 
noin yhden sekunnin ajan.

• Paina sähköisen takaluukun 
avauspainiketta noin yhden sekun-
nin ajan.

• Luukun liike voidaan keskeyttää 
hätätilanteessa painamalla lyhyesti 
sähköisen takaluukun avaus-/sul-
kemispainiketta.

• Paina takaluukun kahvan avaus-
painiketta älyavaimen ollessa 
lähettyvillä. 

OUM044300L

OUM048010L OUM048011
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Takaluukun sulkeminen

• Paina sähköisen takaluukun sulke-
mispainiketta noin yhden sekunnin 
ajan takaluukun ollessa auki. 

 Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu 
automaattisesti.

• Luukun liike voidaan keskeyttää 
hätätilanteessa painamalla lyhyesti 
sähköisen takaluukun avaus-/sul-
kemispainiketta.

• Paina sähköisen takaluukun sulke-
mispainiketta noin yhden sekunnin 
ajan takaluukun ollessa auki. 

 Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu 
automaattisesti.

Olosuhteet, joissa sähkötoiminen 
takaluukku ei aukea
Sähkötoiminen takaluukku ei aukea 
tai sulkeudu automaattisesti, jos 
ajonopeus on yli 3 km/h.

OUM044012L

VAROITUS
Merkkiääni on jatkuva, jos 
ajonopeus ylittää 3 km/h taka-
luukun ollessa auki. Pysäytä 
auto viipymättä turvalliseen 
paikkaan ja tarkista, onko taka-
luukku auki. 

HUOMIO
Älä käytä sähkötoimista taka-
luukkua yli 5 kertaa toistuvasti 
peräkkäin.
Se saattaa vaurioittaa sähkötoi-
mista takaluukkua. Jos käytät 
sähkötoimista takaluukkua yli 
5 kertaa toistuvasti peräkkäin, 
merkkiääni kuuluu 3 kertaa ja 
sähkötoiminen takaluukku lak-
kaa toimimasta. Lopeta tällöin 
takaluukun käyttö yli minuutin 
ajaksi.

OUM048010L
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✽ HUOMAUTUS
• Sähkötoimista takaluukkua voi-

daan käyttää, vaikka moot-
tori ei olisikaan käynnissä. 
Sähkötoimisen takaluukun käyt-
täminen kuluttaa kuitenkin paljon 
virtaa. Älä käytä sähkötoimista 
takaluukkua liikaa, esimerkik-
si yli 10 kertaa peräkkäin, jotta 
akku ei tyhjenisi.

• Älä jätä sähkötoimista takaluuk-
kua auki pitkäksi aikaa, jotta 
akkuvaraus ei purkaudu. 

• Älä muokkaa tai korjaa sähkötoi-
mista takaluukkua. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

• Älä avaa sähkötoimista takaluuk-
kua, kun nostat autoa tunkilla 
esimerkiksi renkaan vaihtoa tai 
korjaustyötä varten. Tämä voi 
aiheuttaa sähkötoimisen takaluu-
kun toimintahäiriöitä.

• Sähkötoimisen takaluukun toi-
minnassa voi olla ongelmia kyl-
mässä ja kosteassa ilmastossa.

Automaattinen suunnanvaihto

Järjestelmä tunnistaa kasvaneen 
vastuksen, jos sähkötoiminen taka-
luukku osuu avautuessaan esinee-
seen tai ihmiseen.
• Jos vastus kasvaa takaluukun aue-

tessa, se pysähtyy ja alkaa sulkeu-
tua.

• Jos vastus kasvaa takaluukun sul-
keutuessa, se pysähtyy ja alkaa 
avautua.

Järjestelmä ei saata havaita kasva-
nutta vastusta, jos se kasvaa vain 
vähän, esimerkiksi takaluukun osu-
essa pehmeään tai ohueen esinee-
seen 
tai jos takaluukku on lähellä haluttua 
asentoa.
Jos järjestelmä joutuu keskeyttä-
mään toiminnon useammin kuin kah-
desti, se saattaa pysäyttää takaluu-
kun asentoon, jossa kasvanut vastus 
havaitaan. Sulje takaluukku käsin ja 
avaa se sitten automaattisesti.OUM048013L

VAROITUS
• Älä testaa automaattisen voi-

manrajoittimen toimintaa lait-
tamalla esimerkiksi kättä tai 
jotain esinettä sähkötoimisen 
takaluukun esteeksi.

• Älä koskaan käytä sähkötoi-
mista takaluukkua, kun siinä 
on kiinni painavia esineitä 
(esim. polkupyöriä). Se saat-
taa vaurioittaa sähkötoimista 
takaluukkua.
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Sähkötoimisen takaluukun 
toiminnan alustaminen
Jos auton akku on tyhjentynyt tai 
irrotettu tai jos takaluukun sulake on 
irrotettu tai vaihdettu, tee takaluukun 
toiminnan alustus seuraavasti nor-
maalin toiminnan varmistamiseksi:
1. Automaattivaihteisto: 
 Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.

Manuaalivaihteisto: 
 Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
2.  Paina sähköisen takaluukun sulke-

mispainiketta ja takaluukun kah-
van kytkintä samanaikaisesti yli 3 
sekunnin ajan (merkkiääni kuuluu).

3.  Sulje takaluukku käsin.

Jos sähkötoiminen takaluukku 
ei toimi vieläkään oikein, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Jos sähkötoiminen takaluukku ei 
toimi oikein, tarkista, että vaihteen-
valitsin on vaaditussa asennossa.

Sähkötoimisen takaluukun 
mukautettava avautumiskorkeus

Kuljettaja voi säätää takaluukun 
avautumiskorkeuden seuraavasti:
1.  Aseta takaluukku käsin haluamaa-

si asentoon.
2.  Paina takaluukun sulkemispaini-

ketta yli 3 sekunnin ajan.
3.  Kuultuasi äänimerkin sulje taka-

luukku käsin. 

Takaluukku aukeaa kuljettajan aset-
tamalle korkeudelle. 

Takaluukun automaattinen 
avaus älyavaimella 
(jos varusteena)

Älyavaimella varustetun auton taka-
luukku voidaan avata automaattisesti 
älyavaimella.

OUM044012L

OUM048015L
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Takaluukun avaaminen 
älyavaimella 
Takaluukku voidaan avata älyavai-
men etätoiminnolla seuraavasti, kun 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. 
• Ovien sulkemisesta ja lukituksesta 

on kulunut korkeintaan 15 sekun-
tia.

• Avain on tunnistusalueella yli 3 
sekunnin ajan.

✽ HUOMAUTUS
• Takaluukun automaattinen avaus 

ei toimi seuraavissa tapauksissa:
 -  Järjestelmä tunnistaa älyavai-

men 15 sekunnin kuluttua ovien 
sulkemisesta ja lukitsemisesta, 
minkä jälkeen älyavaimen tun-
nistamisessa ei ole keskeytyksiä.  

 -  Järjestelmä tunnistaa älyavai-
men 15 sekunnin kuluttua ovien 
sulkemisesta ja lukitsemisesta 
1,5 metrin etäisyydellä etuovi-
en kahvoista (autoissa, joissa on 
Welcome-toiminto).

 -  Jokin ovi ei ole lukossa tai suljet-
tu.

 - Smart key on ajoneuvon sisällä.

1. Asetukset
Takaluukun automaattinen avaus-
toiminto voidaan ottaa käyttöön ja 
poistaa käytöstä LCD-näytön kautta, 
kohdassa Mukautettavat asetukset. 

❈  Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näyttö”. 

2. Tunnistus ja varoitus
Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 
metriä auton takana) älyavain muka-
nasi hätävilkut välähtävät ja merk-
kiääni kuuluu n. 3 sekunnin ajan 
varoituksena siitä, että järjestelmä 
on tunnistanut älyavaimen ja avaa 
takaluukun. 

✽ HUOMAUTUS
Jos et halua aukaista takaluukkua 
automaattisesti, älä mene tunnistus-
alueelle. Jos olet mennyt vahingossa 
tunnistusalueelle ja varoitusvilkut 
välähtävät ja merkkiääni kuuluu, 
poistu tunnistusalueelta älyavain 
mukanasi. Takaluukku ei avaudu.

OUM048016L



284

Autosi ominaisuudet

3. Automaattinen avaustoiminto
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni 
kuuluu 2 kertaa, minkä jälkeen taka-
luukku avautuu hitaasti. 

Takaluukun automaattisen 
avaustoiminnon poistaminen 
älyavaimella

1. Ovilukko
2. Oven lukon avaaminen
3. Takaluukun avaus

Jos painat jotain älyavaimen paini-
ketta järjestelmän tunnistus- ja häly-
tystilassa, automaattinen avaustoi-
minto poistuu käytöstä. 
Varmista, että osaat poistaa auto-
maattisen avaustoiminnon käytöstä 
hätätilanteessa.

OUM048017L

VAROITUS
• Varmista että takaluukku on 

suljettu ennen liikkeelleläh-
töä.

• Varmista ennen sähkötoimi-
sen takaluukun avaamista tai 
sulkemista, että sen edessä ei 
ole esteitä.

• Jos auto on pysäköity jyrk-
kään rinteeseen, varmista 
ennen tavaratilan avaamis-
ta, etteivät siellä olevat esi-
neet putoa autosta. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

• Poista aina takaluukun auto-
maattinen avaustoiminto käy-
töstä autopesun ajaksi. 

 Muussa tapauksessa taka-
luukku voi avautua yllättäen. 

•  Avainta ei saa jättää lasten 
ulottuville. Jos lapset pitävät 
älyavainta mukanaan leikkies-
sään auton takana, takaluuk-
ku voi yllättäen avautua auto-
maattisesti.

OUM046433L

 ■ Älyavain
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✽ HUOMAUTUS
• Jos painat lukituksen avauspaini-

ketta (2), takaluukun automaatti-
nen avaustoiminto kytkeytyy tila-
päisesti pois käytöstä. Jos et avaa 
ovia 30 sekunnin kuluessa, taka-
luukun avaustoiminto kytkeytyy 
takaisin käyttöön.

• Takaluukku avautuu, kun painat 
takaluukun avauspainiketta (3) yli 
1 sekunnin ajan.

• Jos painat lukituksen avauspai-
niketta (1) tai takaluukun avaus-
painiketta (3), kun takaluukun 
automaattinen avaustoiminto ei 
ole tunnistus- ja hälytystilassa, toi-
minto ei kytkeydy pois käytöstä.

• Jos olet poistanut takaluukun 
automaattisen avaustoiminnon 
käytöstä ja avannut oven, toiminto 
voidaan kytketä takaisin käyttöön 
sulkemalla ja lukitsemalla kaikki 
ovet.

Tunnistusalue

• Automaattinen takaluukun avaus-
toiminto ilmoittaa merkkiäänellä, 
kun järjestelmä havaitsee älyavai-
men 0,5–1 metrin päässä takaluu-
kusta. 

• Hälytys keskeytyy, jos tuot älyavai-
men tunnistusalueelle tunnistus- ja 
hälytystilan aikana. 

✽ HUOMAUTUS
• Automaattinen avaustoiminto ei 

toimi seuraavissa tilanteissa:
 -  Älyavain on lähellä voimakasta 

radiolähetintä, kuten radioase-
maa tai lentokenttää, joka häi-
ritsee älyavaimen lähettimen toi-
mintaa.

 -  Pidät älyavainta lähellä radio tai 
matkapuhelinta.

 -  Toisen auton älyavainta käyte-
tään autosi lähellä.

• Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa 
järjestelmän tunnistusalueeseen:

 -  Toisen puolen pyörä on nostettu 
ylös renkaan vaihdon yhteydessä 
tai autoa tarkastettaessa.

 -  Auto on pysäköity vinoon, esi-
merkiksi rinteeseen tai päällystä-
mättömälle tielle.

OUM048019L
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Takaluukun avaaminen 
hätätilanteessa

Autosi on varustettu hätätilanteen 
varalta takaluukun avausvivulla, joka 
sijaitsee takaluukun alaosassa. Kun 
joku on jäänyt tahattomasti lukkojen 
taakse tavaratilaan, noudata seuraa-
vassa esitettyjä ohjeita. Takaluukku 
voidaan avata toimimalla seuraavasti:
1. Poista kansisuojus.
2. Paina avausvipua oikealle.
3. Nosta takaluukku. 

VAROITUS
• Tutustu hätätilanteen varalta 

etukäteen tämän auton taka-
luukun hätäavausvivun sijain-
tiin ja käyttöön, siltä varalta 
että joudut vahingossa luki-
tuksi tavaratilaan.

• Tavaratilassa ei saa oleskella. 
Tavaratila on erittäin vaaral-
linen paikka onnettomuuden 
sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain 
hätätapauksessa. Ole äärim-
mäisen varovainen etenkin, 
jos auto liikkuu.

OUM044009L

VAROITUS

Älä tartu takaluukkua kannat-
tavaan osaan (kaasujousi). Se 
saattaa aiheuttaa vakavia vam-
moja. 

OUM048468L
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(1)  Kuljettajan oven sähkötoimisen 
ikkunan käyttökytkin

(2)  Etumatkustajan oven sähkötoi-
misen ikkunan käyttökytkin

(3)   Vasemman takaoven sähkötoimi-
sen ikkunan käyttökytkin

(4)   Oikean takaoven sähkötoimisen 
ikkunan käyttökytkin

(5)  Ikkunan avaaminen ja sulkemi-
nen

(6)   Sähkötoimisen ikkunan avaami-
nen*/sulkeminen* kertapainalluk-
sella

(7)  Sähköikkunoiden lukituskytkin

* mikäli varusteena

✽ HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteis-
sa sähköikkunat eivät välttämättä 
toimi kunnolla niiden jäätymisen 
johdosta.

IKKUNAT

OUM048020
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Sähköikkunat
Virtalukon on oltava ON-asennossa, 
jotta sähköikkunoita voitaisiin käyt-
tää.
Ikkunan asentoa muutetaan oves-
sa sijaitsevalla kytkimellä. Samassa 
paneelissa sijaitsee myös sähkö-
toimisten ikkunoiden lukituspai-
nike, jolla voidaan estää takamat-
kustajien käyttökytkinten toiminta. 
Sähköikkunoita voidaan käyttää noin 
30 sekuntia sen jälkeen, kun vir-
ta-avain poistetaan tai käännetään 
ACC- tai LOCK-asentoon. Jos kui-
tenkin etuovet avataan, sähköikku-
noita ei voida käyttää edes 30 sekun-
nin sisällä.
Kuljettajan ovessa on sähköikkunoi-
den pääkytkin, jolla voidaan hallita 
ajoneuvon kaikkia ikkunoita. 
Jos ikkuna ei voi sulkeutua, kun sen 
välissä on este, poista este ja sulje 
ikkuna.

✽ HUOMAUTUS
Takaikkunat tai kattoluukku (mikä-
li varusteena) auki (tai osittain auki) 
ajamisesta voi aiheutua ajokeskit-
tymistä haittaavaa melua. Tämä 
melu on normaali käytännön ilmiö, 
jota voidaan ehkäistä tai poistaa 
kokonaan seuraavin toimin. Jos 
melua ilmenee toinen tai molemmat 
takaikkunat alhaalla, avaa kumpaa-
kin etuikkunaa noin 3 cm. Jos melua 
esiintyy kattoluukun ollessa auki, 
sulje kattoluukkua hieman. 

Ikkunoiden avaaminen ja 
sulkeminen

Tyyppi A
Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan, 
paina alas tai nosta ylös vastaavan 
kytkimen etuosaa ensimmäiseen 
porrastettuun asentoon (5).

OYP044035K

VAROITUS
Älä asenna ikkunoiden alueel-
le tarvikevarusteita. Se saattaa 
vaikuttaa puristussuojaan. 
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Tyyppi B –  Ikkunan automaattinen 
avaus (mikäli varusteena) 

Kun painat ikkunan käyttökytkimen 
hetkeksi toiseen vasteeseen (6), 
ikkuna avautuu kokonaan, vaikka 
vapauttaisit kytkimen. Pysäyttääksesi 
ikkunan haluttuun asentoon vielä 
ikkunan liikkuessa, siirrä kytkintä 
hetkellisesti ikkunan liikkeeseen näh-
den vastakkaiseen suuntaan. 

Tyyppi C –  Ikkunan automaattinen 
avaus/sulku 
(mikäli varusteena) 

Painamalla tai vetämällä sähköikku-
nan kytkin hetkellisesti toiseen por-
rastettuun asentoon (6) ikkuna avau-
tuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka 
kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääksesi 
ikkunan haluttuun asentoon ikkunan 
vielä liikkuessa, vedä ylös tai paina 
alas ja vapauta kytkin.

Jos sähköikkuna ei toimi normaalisti, 
automaattinen sähköikkunajärjestel-
mä on alustettava seuraavasti:
1.  Kytke virtalukko ON-asentoon.
2.  Sulje ikkuna ja jatka sähköikku-

nakytkimen painamista vähintään 
sekunnin ajan ikkunan sulkeutumi-
sen jälkeen.

OYP044034K OYP044033K
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Automaattinen suunnanvaihto 
(tyyppi C)
Jos esine tai ruumiinosa estää ikku-
nan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa 
vastustavan liikevoiman ja pysäyttää 
nousuliikkeen. Tämän jälkeen ikkuna 
laskeutuu noin 30 cm, jotta este voi-
daan poistaa.
Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa 
voimaa, kun sähköikkunakytkintä 
vedetään jatkuvasti ylös, ikkunan 
nostoliike keskeytyy ja se laskeutuu 
sitten noin 2,5 cm. 

Lisäksi jos sähköikkunakytkintä 
pidetään jatkuvasti pohjassa vielä 5 
sekunnin sisällä ikkunan laskeutumi-
sen jälkeen, automaattinen ikkunan 
suunnanvaihtotoiminto poistuu käy-
töstä. 

✽ HUOMAUTUS
Ikkunan automaattinen suunnan-
vaihtotoiminto on aktiivinen ainoas-
taan, kun automaattista nostotoi-
mintoa käytetään (kytkin vedetty 
kokonaan ylös). Automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto ei ole käy-
tössä, jos ikkunaa nostetaan säh-
köikkunakytkimen puoliväliasen-
nossa.

VAROITUS 
Tarkasta aina ennen ikkunan 
nostamista, ettei väliin jää estei-
tä. Näin voit välttää loukkaan-
tumiset ja ajoneuvovahingot.  
Jos ikkunan ja yläpilarin väliin 
jää esine, jonka paksuus on 
alle 4 mm, automaattinen ava-
ustoiminto ei havaitse tätä eikä 
pysähdy tai palaudu taaksepäin.

OUN026013

VAROITUS
Voimanrajoitintoiminto ei käyn-
nisty, kun sähkötoimisten ikku-
noiden alustus on meneillään. 
Loukkaantumisten ja aineellis-
ten vahinkojen välttämiseksi 
tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei kukaan ole kurot-
tanut ikkunasta ulos. 
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Sähköikkunoiden lukitusnäppäin

Kuljettaja voi estää takaovien säh-
kötoimisten ikkunoiden käytön pai-
namalla kuljettajan oven lukituskytki-
men lukittuun asentoon (alas).
Kun sähkötoimisten ikkunoiden luki-
tuskytkin on alhaalla: 
• Kuljettajan pääkytkimellä voidaan 

käyttää etumatkustajan sähköik-
kunaa mutta ei takamatkustajien 
sähköikkunoita.

• Etumatkustaja voi käyttää etuoven 
ikkunannostimen kytkintä.

• Takamatkustajat eivät voi käyttää 
takaoven ikkunannostimien kytki-
miä.

HUOMIO
• Älä avaa tai sulje kahta ikku-

naa samanaikaisesti, jotta 
sähkötoimiset ikkunannos-
timet eivät vaurioidu. Tämä 
takaa myös sulakkeen pitkän 
käyttöiän.

• Älä koskaan yritä käyttää kul-
jettajanoven pääkytkintä ja 
saman ikkunan omaa käyttö-
kytkintä samanaikaisesti vas-
takkaiseen suuntaan. Jos näin 
toimitaan, ikkuna pysähtyy 
eikä sitä voida avata tai sul-
kea.

VAROITUS – Ikkunat
• ÄLÄ KOSKAAN jätä avaimiasi 

autoon moottorin käydessä, 
jos autossa on lapsia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• ÄLÄ KOSKAAN jätä lapsia tai 

eläintä autoon ilman valvon-
taa. Pienikin lapsi voi aiheut-
taa ajoneuvon tahattoman liik-
kumisen, itsensä kiilautumi-
sen ikkunan väliin tai muun-
tyyppisen itsensä tai muun 
henkilön loukkaantumisen.

• Varmista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei sen välissä 
ole esteitä eikä kukaan ole 
kurottanut päätään tai raajo-
jaan ulos ikkunasta.

• Älä anna lasten leikkiä säh-
köikkunoilla. Pidä kuljettajan 
oven sähköikkunoiden luki-
tuspainike LOCK-asennossa 
(painettuna). Vakavia louk-
kaantumisia voi seurata lap-
sen tarkoituksettomasta ikku-
nan käytöstä.

• Älä työnnä käsiä tai muita ruu-
miin osia ikkunasta auton liik-
kuessa.

OUM048021L
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Konepellin avaaminen 

1.  Vedä avausvivusta avataksesi 
konepellin kiinnityksen. Konepellin 
tulisi avautua hieman ylös.

2.  Siirry ajoneuvon eteen, nosta 
konepeltiä hieman, paina konepel-
lin toista salpaa (1) vasemmalla ja 
nosta konepelti (2).

3.  Nosta konepelti. Se aukeaa itses-
tään kokonaan auki, kun se on 
nostettu noin puoliväliin. 

Konepelti auki -varoitus
(jos varusteena)

LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
(tyypin B mittaristot) kun konepelti 
on auki.
Varoitusäänimerkki kuuluu, kun 
ajonopeus on vähintään 3 km/h ja 
konepelti on auki.

KONEPELTI

OUM044022

OUM048023L

VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun 
ajoneuvo on pysäköity tasai-
selle pinnalle, moottori on 
sammutettu, vaihdevipu on 
P-asennossa (automaattivaih-
teisto) tai 1-/peruutusvaihteella 
(käsivaihteisto) ja seisontajarru 
on kytketty.

OUM047331

OUM047332

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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Konepellin sulkeminen
1.  Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
 •  Kaikkien moottoritilassa olevien 

täyttökansien täytyy olla suljettui-
na asianmukaisesti. 

 •  Moottoritilaan ei saa jättää käsi-
neitä, puhdistusliinoja tai muuta 
palavaa materiaalia.

2.  Palauta tukitanko sen kiinnikkee-
seen estääksesi sen liikkumisen. 

3.   Laske konepelti noin 30 cm:n pää-
hän ala-asennosta ja anna sen 
pudota loppumatka. Varmista, että 
se lukkiutuu paikoilleen.

4.  Tarkista, että konepelti on kunnolla 
paikallaan. Jos konepelti raottuu, 
se ei ole kunnolla kiinni.

    Avaa se uudelleen ja sulje paina-
malla konepeltiä hieman lujempaa. 

VAROITUS 
• Varmista aina, että konepel-

ti on kunnolla kiinni, ennen 
kuin lähdet ajamaan. Jos se 
ei ole kiinnittynyt, konepelti 
voi aueta ajon aikana, josta 
voi seurata näkyvyyden täy-
dellinen menetys ja sitä kautta 
onnettomuus. 

• Älä siirrä autoa konepellin 
ollessa auki. Näkyvyys on 
estetty ja konepelti voi pudota 
tai vahingoittua.

VAROITUS
• Ennen konepellin sulkemis-

ta varmista, että kaikki esteet 
on poistettu konepellin tiel-
tä. Jos konepelti suljetaan, 
kun konepeltiaukon tiellä on 
esteitä, seurauksena voi olla 
omaisuusvahinkoja tai vaka-
via loukkaantumisia.

• Älä jätä käsineitä, puhdistus-
liinoja tai mitään muuta pala-
vaa materiaalia moottoritilaan. 
Näin toimimalla saattaa syttyä 
tulipalo.
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Polttoaineen täyttökannen 
avaaminen

Polttoaineen täyttökansi on avattava 
ajoneuvon sisäpuolelta painamalla 
täyttökannen avauspainiketta.

✽ HUOMAUTUS
Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea 
sen ympärille muodostuneen jään 
johdosta, napauta tai paina varovai-
sesti kantta rikkoaksesi jään ja ava-
taksesi kannen. Älä käytä voimaa 
kannen avaamiseen. Tarvittaessa 
voit suihkuttaa tarkoituksenmukais-
ta, hyväksyttyä jäänpoistoainetta 
(älä käytä jäähdyttimen pakkasnes-
tettä) tai siirtää ajoneuvon lämpi-
mään paikkaan jään sulattamiseksi.

1. Sammuta moottori.
2.  Avataksesi polttoaineen täyttökan-

nen paina sen avauspainiketta.
3.   Vedä täyttökansi (1) auki.
4.  Irrottaaksesi korkin (2), käännä 

sitä vastapäivään.
5.  Tankkaa tarpeen mukaan.

Polttoaineen täyttökannen 
sulkeminen
1.  Kiinnittääksesi korkin, käännä sitä 

myötäpäivään, kunnes kuuluu 
lukitusääni. Tämä ilmaisee, että 
korkki on kiinnittynyt kunnolla. 

2.  Sulje polttoaineen täyttökansi, 
paina sitä kevyesti ja varmista, 
että se on oikein sulkeutunut. 

POLTTOAINEEN TÄYTTÖKANSI

OUM048024L

OUM044025

VAROITUS – 
Tankkaaminen

• Jos polttoaine pääsee pur-
kautumaan polttoainesäiliös-
tä paineella, se saattaa rois-
kua päällesi ja syttyessään 
aiheuttaa sinulle palovam-
moja. Poista polttoainekorkki 
aina varovaisesti ja hitaasti. 
Jos korkista vuotaa polttoai-
netta tai kuulet sihinää, odota 
tämän loppumista ennen kuin 
avaat korkin kokonaan.

• Älä jatka polttoaineen täyttöä 
sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainet-
ta ei pääse vuotamaan onnet-
tomuustilanteessa.
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(Jatkuu)
Älä mene takaisin autoon aloi-

tettuasi polttoaineen täytön, 
sillä voit saada aikaan staat-
tisen sähkövarauksen, kun 
vaatteesi hankautuvat jotain 
kangasta tai esinettä (kuten 
polyesteriä, satiinia, nailonia 
yms.) vasten. Staattinen säh-
köpurkaus voi sytyttää poltto-
ainehöyryn räjähdysmäisesti. 
Jos sinun on pakko mennä 
matkustamoon, sinun tulee 
estää jälleen mahdollinen 
sähköpurkauksen syntyminen 
koskemalla auton metalliosaa, 
joka on kaukana polttoaineen 
täyttöaukosta, suuttimesta tai 
muusta polttoainelähteestä.

• Kun käytät erillistä hyväksyt-
tyä polttoainesäiliötä, muista 
laittaa säiliö maahan ennen 
polttoaineen täyttöä. Säiliön 
aiheuttama staattinen sähkö-
purkaus voi sytyttää polttoai-
nehöyryt räjähdysmäisesti. 

(Jatkuu)

VAROITUS – 
Tankkaamisen vaarat

Autoteollisuuden polttoaineet 
ovat helposti syttyviä tuottei-
ta. Kun tankkaat, pyydämme 
noudattamaan seuraavia ohjei-
ta huolellisesti. Jos et noudata 
näitä suosituksia, seurauksena 
saattaa olla vakavia henkilöva-
hinkoja, palovammoja tai hen-
genvaarallinen räjähdys.
• Lue ja noudata huoltoasemal-

la annettuja varoituksia.
• Selvitä ennen polttoaineen 

täytön aloittamista, missä 
huoltoaseman polttoaine-
pumpun hätäpysäytyspainike 
sijaitsee, jos sellainen on käy-
tettävissä.  

• Varmista ettei käsissäsi ole 
mahdollisesti vaarallista staat-
tista sähkövarausta ennen 
kuin kosket täyttöpistooliin: 
kosketa sellaista auton metal-
liosaa, joka on kaukana polt-
toaineen täyttöaukosta tai 
muusta polttoainehöyryn läh-
teestä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Kun tankkaaminen on aloitet-

tu, kosketus autoon tulee säi-
lyttää, kunnes tankkaaminen 
on lopetettu. 

 Käytä ainoastaan hyväksyt-
tyä, kuljetettavaa, muovista 
polttoaineen varasäiliötä, joka 
on suunniteltu bensiinin kul-
jettamiseen ja varastoimiseen.

• Älä käytä matkapuhelinta 
polttoaineen täytön aikana. 
Sähkövirta ja/tai matkapu-
helimen elektroninen häiriö 
voi sytyttää polttoainehöyryt 
aiheuttaen tulipalon.

• Sammuta moottori polttoai-
neen täytön ajaksi. Moottoriin 
liittyvien sähkökomponent-
tien kipinät voivat sytyttää 
polttoainehöyryt aiheuttaen 
tulipalon. Kun tankkaaminen 
on suoritettu, tarkasta, että 
polttoainekorkki ja täyttöauk-
ko ovat kunnolla kiinni ennen 
moottorin käynnistämistä. 

(Jatkuu)
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Polttoaineen täyttökannen 
avaaminen ongelmatilanteessa

Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea 
avauspainikkeen painamisesta, voit 
avata sen käsitoimisesti. Poista tava-
ratilassa oleva paneeli. Vedä varovai-
sesti kädensijasta.

(Jatkuu)
• ÄLÄ KÄYTÄ tulitikkuja tai 

sytytintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai 
jätä palavaa savuketta autoo-
si huoltoasemalla, erityises-
ti polttoainetta täyttäessäsi. 
Autoteollisuuden polttoaineet 
ovat helposti syttyviä ja voivat 
syttyä tuleen kipinästä.

• Jos tulipalo syttyy tankkauk-
sen aikana, poistu välittömäs-
ti auton läheisyydestä ja ota 
yhteys huoltoaseman hoita-
jaan ja soita sitten paikalli-
seen hätänumeroon. Noudata 
kaikkia heidän tarjoamia tur-
vaohjeita.

HUOMIO
• Varmista, että lisäät autoon 

vain luvun 1 kohdan ”Poltto-
ainetta koskevat vaatimukset” 
mukaista polttoainetta.

• Jos polttoaineentäyttöaukon 
kansi vaatii vaihtoa, pyydäm-
me huolehtimaan, että käytä 
erityisesti ajoneuvollesi suun-
niteltua varaosaa.

 Väärä polttoainekorkki voi 
aiheuttaa vakavia toimintahäi-
riöitä polttoaine- tai päästö-
jen hallintajärjestelmään. Jos 
haluat lisätietoja, Kia suositte-
lee ottamaan yhteyttä valtuu-
tettuun Kia-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

• Älä anna polttoaineen roiskua 
auton ulkopinnoille. Maalatulle 
pinnalle läikkynyt polttoaine 
saat taa vahingoittaa maalia 
riip pu matta polttoainelaadusta.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti polttoaineen täy-
tön jälkeen, jotta polttoainetta 
ei pääse vuotamaan onnetto-
muuden sattuessa.

HUOMIO
Älä vedä kädensijasta liian voi-
makkaasti. Muussa tapauksessa 
tavaratilan verhoilu tai kädensi-
ja saattaa vahingoittua.

OUM044026
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Jos autosi on varustettu kattoluukul-
la, voit liu’uttaa tai kallistaa sitä kat-
toluukun ohjausvivulla, joka sijaitsee 
yläpuolisessa ohjauspaneelissa.
Kattoluukku toimii noin 30 sekunnin 
ajan sen jälkeen, kun virta-avain 
poistetaan virtalukosta tai käänne-
tään ACC- tai LOCK-asentoon. Jos 
kuitenkin etuovet avataan tänä aika-
na, kattoluukkua ei voida käyttää 
myöskään 30 sekunnin viiveajan 
kuluessa.

• Kattoluukun toiminnassa voi olla 
ongelmia kylmässä ja kosteassa 
ilmastossa.

• Auton pesun tai sateen jälkeen 
pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun 
päältä ennen sen avaamista.

PANORAAMAKATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)

OUM044027

 HUOMIO –  Kattoluukun 
ohjausvipu

Älä jatka kattoluukun ohjaus-
vivun käyttämistä, kun katto-
luukku on kokonaan auennut, 
sulkeutunut tai kallistunut. 
Käyttömoottori tai järjestelmän 
osat saattavat vahingoittua.

 HUOMIO
Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen autosta poistumista. 
Autoon voidaan murtautua tai 
matkustamoon saattaa päästä 
vettä tai lunta, jos kattoluukku 
jätetään auki.

VAROITUS – 
Kattoluukun rikkoutuminen

Kattoluukku on valmistettu 
lasista, ja se saattaa rikkoutua 
kovista iskuista. Jos kattoluuk-
ku menee rikki törmäyksessä, 
matkustaja jonka turvavyö ei 
ole asianmukaisesti kiinnitetty 
saattaa sinkoutua ulos katto-
luukun kautta ja saada vakavia 
vammoja. Mahdollisten vaara-
tilanteiden välttämiseksi kaik-
kien matkustajien tulee käyttää 
turvavöitä ja lasten tulee istua 
asianmukaisissa turvaistuimis-
sa ja vöissä.

VAROITUS 
• Älä anna lasten käyttää kat-

toluukkua, ettei se liikkuisi 
vahingossa.

• Älä istu auton katolla. Se voi 
vaurioittaa autoa.
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Kattoluukku auki -varoitus

Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen 
(älyavain: sammuttaa moottorin), kun 
kattoluukku ei ole täysin kiinni, varoi-
tusääni kuuluu noin 7 sekunnin ajan 
ja LCD-näyttöön tulee viesti.
Sulje kattoluukku huolellisesti ennen 
ajoneuvosta poistumista.

Aurinkoverho

Aurinkoverhon avaaminen
Vedä kattoluukun käyttökytkintä 
taaksepäin ensimmäiseen vastee-
seen.

Aurinkoverhon sulkeminen, kun 
kattoluukku on suljettu:
Paina kattoluukun ohjausvipua 
eteenpäin tai vedä sitä alaspäin 
ensimmäiseen porrastettuun asen-
toon. 
Pysäytä aurinkoverhon liike halua-
maasi kohtaan painamalla aurinko-
verhon käyttökytkintä hetkellisesti.

OUM044028

VAROITUS 
• Älä säädä kattoluukun tai 

aurinkoverhon asentoa ajon 
aikana. Tämä voi johtaa hal-
linnan menettämiseen ja sitä 
kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoi-
hin.

• Älä avaa kattoluukkua, kun 
kuljetat esineitä poikittaisella 
kattotelineellä.

• Älä lastaa kattotelineelle ras-
kaita esineitä kattoluukun tai 
lasikaton päälle.

• Älä anna lasten säätää katto-
luukun asentoa.

HUOMIO
Älä aseta mitään matkatavaroita 
siten, että ne ovat osittain katto-
luukun ulkopuolella ajon aikana.

OUM044134
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✽ HUOMAUTUS
Aurinkoverhoon muodostuu poimu-
ja materiaalin luonnollisten ominai-
suuksien vuoksi.

✽ HUOMAUTUS
Ainoastaan kattoluukun etumainen 
lasi avautuu.

Kattoluukun liu’uttaminen 

Kun aurinkoverho on kiinni
Vedä kattoluukun ohjausvipua taak-
sepäin toiseen porrastettuun asen-
toon, jolloin aurinkoverho ja kat-
toluukku liukuvat kokonaan auki. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki
Vedät kattoluukun käyttökytkintä 
taaksepäin ensimmäiseen tai toi-
seen porrastettuun asentoon, jol-
loin kattoluukku avautuu kokonaan. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.
❈  Kattoluukun lasin etuosaa voidaan 

vain avata ja sulkea. 

OUM044029

HUOMIO
• Älä vedä tai työnnä aurinko-

verhoa käsin. Se voisi vaurioi-
tua.

• Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen hiekkatiellä ajamista. 
Pöly voi vaurioittaa auton jär-
jestelmiä.



444

Autosi ominaisuudet

Kattoluukun kallistaminen 

Kun aurinkoverho on kiinni
Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
ylöspäin, jolloin aurinkoverho auke-
aa puolittain ja kattoluukku kallistuu.
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki
Paina kattoluukun ohjausvipua ylös-
päin, jolloin kattoluukun lasi kallistuu. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.

Kattoluukun sulkeminen
Kattoluukun lasin sulkeminen 
aurinkoverhon kanssa 
Paina kattoluukun ohjausvipua 
eteenpäin tai alaspäin toiseen por-
rastettuun asentoon. Kattoluukun 
lasi ja aurinkoverho sulkeutuvat auto-
maattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.

Ainoastaan kattoluukun lasin 
sulkeminen
Paina kattoluukun ohjausvipua 
eteenpäin ensimmäiseen porrastet-
tuun asentoon. Kattoluukun lasi sul-
keutuu automaattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina tai vedä sen ohjausvipua 
hetkellisesti.

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan 
tiellä kattoluukun tai aurinkoverhon 
automaattisen sulkuliikkeen aika-
na, luukun liikesuunta vaihtuu ja se 
pysähtyy.
Automaattinen suunnanvaihtotoimin-
to ei toimi, jos liukuvan lasin tai 
aurinkoverhon väliin jää pienikokoi-
nen este. Sinun tulee aina tarkastaa 
ennen kattoluukun sulkemista, että 
kaikki matkustajat ja esineet ovat 
poissa luukun tieltä.

OYF049215OUM044030
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Jos halkaisijaltaan alle 4 mm:n kap-
pale jää kattoikkunan lasin ja etuik-
kunan listan väliin, voimanrajoitin ei 
ehkä tunnista vastusta, jolloin ikkuna 
ei pysähdy eikä avaudu automaat-
tisesti.

Kattoluukun toiminnan 
alustaminen
Aina kun auton akku on ollut tyh-
jentyneenä tai irrotettuna, sinun on 
alustettava kattoluukkujärjestelmä 
seuraavasti:
1. Käynnistä moottori.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku 

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

eteen, sulkusuuntaan, kunnes 
aurinkoverho avautuu kattoluukku 
liikkuu hieman. Vapauta sitten vipu.

5. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin sulkuasentoon, kunnes 
kattoluukku toimii seuraavasti:

 KATTOLUUKKU SULKEUTUU 
 KATTOLUUKKU AVAUTUU  
KATTOLUUKKU/AURINKOVER-
HO SULKEUTUU

 Vapauta sitten vipu.
Kun tämä on suoritettu, kattoluukku-
järjestelmä on alustettu.

✽ HUOMAUTUS
Jos et alusta kattoluukun toimintaa, 
se ei välttämättä toimi oikein.

VAROITUS – Kattoluukun 
moottorin vika

Jos yrität avata kattoluukkua 
pakkasella tai kun kattoluukun 
päällä on lunta tai jäätä, lasi 
tai käyttömoottori voivat vauri-
oitua.

HUOMIO
• Poista säännöllisesti ohjain-

kiskoon mahdollisesti kerty-
nyt lika.

• Jos kattoluukku avataan sateel-
la tai autopesussa, vettä saat-
taa kulkeutua matkustamoon 
aiheuttaen vesivahinkoja.

VAROITUS – Kattoluukku
• Varmista, ettei kenenkään pää, 

kädet tai vartalo jää sulkeutu-
van kattoluukun väliin.

• Älä kurkota ulos kattoluukus-
ta ajon aikana.

• Pidä kätesi ja kasvosi turvalli-
sen välimatkan päässä suljet-
tavasta kattoluukusta.

• Suurikokoinen kattoluukku on 
valmistettu lasista, ja se voi 
rikkoutua onnettomuustilan-
teessa. Jos et käytä turva-
vyötä, voit sinkoutua onnet-
tomuudessa päin rikkoutu-
nutta kattoluukkua, mikä voi 
aiheuttaa vakavia vammoja ja 
jopa hengenvaaraan. Kaikkien 
matkustajien turvallisuuden 
takaamiseksi on huolehditta-
va sopivien turvavarusteiden 
käytöstä. (esim. turvavyö, tur-
vakaukalo jne.)
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Sähköinen ohjaustehostin 
(EPS) (mikäli varusteena)
Järjestelmä helpottaa auton ohjaus-
ta. Jos moottori ei ole käynnissä tai 
ohjaustehostin ei ole käytettävissä, 
autoa voidaan yhä ohjata, mutta se 
vaatii enemmän voimaa.
Hallittavuuden parantamiseksi ohja-
us muuttuu raskaammaksi ajonopeu-
den kasvaessa ja kevenee ajonopeu-
den laskiessa.
Jos havaitset muutoksia ohjaus-
tuntumassa auton normaalikäy-
tön aikana, tarkastuta järjestelmä 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Seuraavia tapahtumia saattaa esiin-
tyä auton normaalissa käytössä:
• Ohjaus tuntuu raskaalta heti 

sen jälkeen, kun virta-avain/
käynnistyspainike on kytketty 
ON-asentoon.

 Näin tapahtuu, kun EPS-
järjestelmä suorittaa järjestelmä-
diagnoosia. Kun diagnoosi on suo-
ritettu, ohjaustuntuma palautuu 
normaaliksi.

• Ohjaustehostimen (EPS) releestä 
saattaa kuulua naksahdus, kun 
virta-avain käännetään ON- tai 
LOCK/OFF-asentoon (ei äly-
avainjärjestelmää).

 Ohjaustehostimen (EPS) releestä 
saattaa kuulua naksahdus, kun 
käynnistyspainike on ON- tai OFF-
asennossa. (Älyavainjärjestelmällä 
varustetut autot)

• Ohjaustehostimen sähkömootto-
rin ääni saattaa kuulua matkusta-
moon auton ollessa paikallaan tai 
liikkuessa hitaasti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ohjaustehostimesta saattaa kuu-

lua normaalista poikkeavia ääniä 
ulkolämpötilan ollessa mata-
la. Kun lämpötila nousee, melu 
katoaa. Tämä on normaali ilmiö.

•  Ohjaus muuttuu raskaammak-
si, jos ohjauspyörää käännetään 
edestakaisin auton ollessa pai-
kallaan. Tämä ei ole toiminta-
häiriö. Ohjaustuntuma palautuu 
normaaliksi muutaman minuutin 
kuluttua.

OHJAUSPYÖRÄ

HUOMIO
Jos sähköinen ohjaustehostin 
ei toimi normaalisti, mittaris-
toon syttyy varoitusvalo ( ). 
Ohjauspyörää voi olla vaikea 
kääntää, tai se voi toimia epän-
ormaalisti. Tarkastuta järjestel-
mä viipymättä ammattihuolllos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Ohjauspyörän asento 
Voit säätää ohjauspyörän korkeuden 
ja etäisyyden sopivaksi ennen liik-
keellelähtöä. Voit myös nostaa sen 
antaaksesi jaloillesi tilaa astuessasi 
sisään autoon ja poistuessasi siitä.

Ohjauspyörä tulee säätää siten, että 
se on ajon kannalta miellyttävässä 
asennossa ja ettei se tule mittariston 
varoitusvalojen ja mittareiden tielle.

Säädä ohjauspyörän korkeutta pai-
namalla ohjauspyörän lukitusvipu 
(1) alas, säädä ohjauspyörän kor-
keus (2) ja etäisyys (3) sopivaksi, ja 
vedä lukitusvipu (4) ylös lukitaksesi 
ohjauspyörän paikalleen. Muista aina 
säätää ohjauspyörä haluttuun asen-
toon ennen ajamista.

✽ HUOMAUTUS
Lukitusvipu ei joskus lukitse ohjaus-
pyörää säädön jälkeen.
Tämä ei ole toimintahäiriö. Näin 
käy, kun rattaiden hampaat osuvat 
kohdakkain. Säädä ohjauspyörän 
asento uudelleen ja lukitse se.

Ohjauspyörän lämmitin 
(jos varusteena)

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy, kun 
sen lämmityspainiketta painetaan 
virtalukon ollessa ON-asennossa. 
Painikkeen merkkivalo kytkeytyy ja 
LCD-näytölle syttyy ilmoitus.
Kytkeäksesi ohjauspyörän lämmi-
tyksen pois päältä paina painiket-
ta uudelleen. Painikkeen merkkiva-
lo sammuu ja LCD-näytölle syttyy 
ilmoitus.

 VAROITUS
• Älä koskaan säädä ohjaus-

pyörää ajon aikana. Saatat 
menettää ohjauksen hallin-
nan, joka voi johtaa kohtalok-
kaaseen onnettomuuteen.

• Säädettyäsi ohjauspyörän 
asentoa työnnä sitä ylös- ja 
alaspäin varmistaaksesi, että 
se on lukkiutunut paikalleen.

OUM048031L

OUM048032L
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✽ HUOMAUTUS
Ohjauspyörän lämmitin sammuu 
automaattisesti 20 minuutin käytön 
jälkeen. 

Äänimerkki

Käyttääksesi äänimerkkiä, paina 
ohjauspyörän kohtaa, jossa on ääni-
merkin tunnus (ks. kuva). Äänimerkki 
toimii ainoastaan, kun tätä kohtaa 
painetaan. Tarkasta äänimerkin toi-
minta säännöllisesti varmistuaksesi, 
että se toimii oikein.

HUOMIO
Älä asenna ohjauspyörään 
minkäänlaista päällistä tai suo-
jausta. Tämä voi vahingoittaa 
ohjauspyörän lämmitintä.

OUM048033L

HUOMIO
• Älä iske äänimerkkiä voimak-

kaasti tai paina nyrkillä sitä 
käyttäessäsi. Älä paina ääni-
merkkiä terävällä kappaleella.

• Kun puhdistat ohjauspyörää, 
älä käytä orgaanisia liuotti-
mia, kuten tinneriä, bentsee-
niä, alkoholia tai bensiiniä. 
Muussa tapauksessa ohjaus-
pyörä saattaa vahingoittua.
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FLEX-ohjauspyörä 
(jos varusteena)

FLEX-ohjauspyörä mahdollistaa 
ohjausjäykkyyden säädön kuljetta-
jan mieltymysten tai tieolosuhteiden 
mukaan. 
Voit valita halutun ohjaustilan paina-
malla ohjaustilan painiketta. 

Kun painat ohjauksen tilan valinta-
painiketta, valittu ohjauksen tila tulee 
näkyviin LCD-näytölle.
Jos ohjaustilan painiketta painetaan 
4 sekunnin sisällä, ohjaustila vaihtuu.
Jos ohjauksen tilan valintapainiket-
ta ei paineta 4 sekunnin kuluessa, 
näkyviin tulee aikaisempi näyttö.

Normaalitila

Normaalitila tarjoaa keskimääräisen 
ohjausjäykkyyden.

OUM044208L

OUM044267L
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Sport-tila

Ohjauksesta tulee raskaampi. Sport-
tilaa käytetään yleensä maantie- tai 
moottoritieajossa.

OUM044268L

HUOMIO
• Jos painat ohjaustilan valin-

tapainiketta kääntäessäsi 
ohjauspyörää, LCD-näyttö 
muuttuu, mutta turvalli-
suuden vuoksi ohjausjäyk-
kyys ei muutu välittömästi. 
Ohjauspyörän käyttämisen 
jälkeen sen jäykkyys muut-
tuu automaattisesti valittuun 
tilaan.

• Ole varovainen muuttaessasi 
ohjaustilaa ajon aikana.

• Jos elektroninen ohjaustehos-
tin ei toimi oikein, ohjauspyö-
rän jäykkyysasetus ei myös-
kään toimi.
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Matkustamon taustapeili
Säädä taustapeili siten, että näky-
vyys keskittyy takaikkunan keskikoh-
dan läpi. Tee tämä säätö ennen kuin 
lähdet ajamaan.

Taustapelin päivä-/yöasento 
(jos varusteena)

Tee tämä säätö ennen kuin lähdet 
ajamaan ja kun päivä-/yövipu on päi-
väasennossa (1).
Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti (2) 
estääksesi takana olevien autojen 
ajovalojen häikäisyn ajaessasi yöllä.
Muista, että yöasennossa takanäky-
män selkeys heikkenee.

Elektrokromaattinen peili (ECM)
(mikäli varusteena)

Sähköinen taustapeli säätää auto-
maattisesti takana olevan ajoneu-
von ajovaloista aiheutuvaa häikäisyä 
yöllä tai heikossa valaistuksessa. 
Peilissä oleva tunnistin (3) havaitsee 
auton ympärillä olevan valoisuusta-
son ja säätää automaattisesti takana 
olevien autojen ajovaloista aiheutu-
vaa häikäisyä.
Kun moottori on käynnissä, tausta-
peiliin sijoitettu tunnistin säätää häi-
käisyä automaattisesti.

PEILIT

VAROITUS – 
Näkyvyys taakse

Älä aseta sellaisia tavaroita 
takaistuimille tai tavaratilaan, 
jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä 
taakse.

OUM046434L

VAROITUS 
Älä säädä peilejä auton liikku-
essa. Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

VAROITUS 
Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaih-
da sitä toisentyyppiseen. Tästä 
voi seurata vammoja mahdol-
lisessa onnettomuudessa tai 
tilanteessa, jossa turvatyyny 
laukeaa.

OUM046435L
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Aina kun vaihdevipu siirretään 
peruutusasentoon (R), peili asettuu 
automaattisesti kirkkaimpaan asen-
toon, jotta näkyvyys auton taakse 
parantuisi.

Sähköisen taustapeilin käyttäminen:
• Peili toimii oletuksena ON-asen-

nossa aina, kun virta on kytketty 
päälle.

• Kytke automaattinen himmennys-
toiminto pois käytöstä painamal-
la ON/OFF-kytkintä (1) uudelleen. 
Peilin merkkivalo (2) sammuu.

 Paina ON/OFF-painiketta (1) kyt-
keäksesi automaattisen himmen-
nystoiminnon päälle. Peilin merkki-
valo (2) syttyy.

Ovipeilit
Muista säätää peilien kulmat ennen 
ajoon lähtöä.
Autosi on varustettu sekä vasem-
man että oikean puolen ovipeileillä. 
Peilejä voidaan säätää sähköisesti 
erityisellä kytkimellä. Peilit voidaan 
taittaa taakse automaattisen auto-
pesun ajaksi tai ajettaessa ahtaan 
kadun läpi, jotta estettäisiin vahinko-
jen syntymiset.

VAROITUS – 
Sivutaustapeilit

• Oikea sivutaustapeili on kupe-
ra. Peilistä näkyvät kohteet 
ovat lähempänä kuin mitä pei-
likuva näyttää.

• Käytä sisätaustapeiliä tai 
käännä päätäsi ja varmista 
takaa tulevien autojen etäi-
syys ennen kaistanvaihtoa. 

HUOMIO
Käytä lasinpesunesteellä kos-
tutettua paperia tai vastaa-
vaa liinaa peilin puhdistami-
seen. Älä suihkuta ikkunan-
pesuainetta suoraan peiliin. 
Ikkunanpesuaine saattaa kul-
keutua peilin koteloihin.
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Peilien säätö

Sähkötoimisella säätimellä voit sää-
tää vasemman ja oikean puolen ovi-
peilin asennon. Säätääksesi peilin 
asentoa, paina painiketta R tai L 
(1) -asentoon valitaksesi oikean tai 
vasemman puolen peilin. Paina sit-
ten peilin säädintä vastaavaan suun-
taan ( ) säätääksesi valittua peiliä 
ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
Paina säädön jälkeen R- tai L-paini-
ketta uudelleen estääksesi tahatto-
mat säädöt. 

HUOMIO
Älä raavi jäätä pois peilin pin-
nalta, koska lasipinta saattaa 
vahingoittua. Jos jää estää pei-
lin liikkeen, älä säädä peiliä 
väkisin. Poistaaksesi jään, käytä 
jäänpoistosuihketta tai lämpi-
mällä vedellä kostutettua sientä 
tai kangasta.

HUOMIO
Jos peili on jumissa jäästä, älä 
säädä sitä väkisin. Käytä hyväk-
syttyä jäänpoistosuihketta (ei 
jäähdyttimen pakkasnestettä) 
vapauttaaksesi jäätyneet meka-
nismit tai siirrä auto lämpimään 
paikkaan antaaksesi jään sulaa.

VAROITUS 
Älä säädä tai taita ovipeilejä 
auton liikkuessa. Tämä voi joh-
taa hallinnan menettämiseen ja 
sitä kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoihin.

OUM048034L

HUOMIO
• Peilit pysähtyvät, kun ne on 

säädetty ääriasentoonsa, 
mutta peilien asentoja ohjaa-
va sähkömoottori toimii niin 
kauan kun säätökytkintä pai-
netaan. Älä paina kytkintä 
pidempään kuin on tarpeen. 
Käyttömoottori voi vahingoit-
tua.

• Älä yritä säätää sivutausta-
peilejä käsin. Näin toimimalla 
osat saattavat vahingoittua.
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Ovipeilin taittaminen

Käsitoiminen
Taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin 
runkoon ja paina sitä ajoneuvon 
takaosaa kohti.

Sähkösäätöinen
Ulkopeilit voidaan taittaa sisään tai 
ulos painamalla kytkintä seuraavasti.
Vasen asento (1): Peilit taittuvat 
ulos.
Oikea asento (2): Peilit taittuvat 
sisään.
Keskiasento (AUTO, 3): 
 Peilit taittuvat sisään tai ulos auto-
maattisesti seuraavasti:
• Autossa ei ole älyavainjärjestelmää
 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-

asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan kauko-ohjaimella.

• Autossa on älyavainjärjestelmä
 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-

asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan älyavaimella.

 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-
asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan ovenkahvan pai-
nikkeella.

 -   Peilit avautuvat ajoasentoon, kun 
menet auton luo (kaikkien ovien 
ollessa kiinni ja lukittuina) ja äly-
avain on mukanasi. (mikäli varus-
teena)

OUM044036

HUOMIO
Jos varusteena ovat sähköiset 
ovipeilit, älä taita niitä käsin. 
Niiden moottorit voivat vahin-
goittua.

HUOMIO
Sähköinen ovipeili on toimin-
nassa, vaikka virtalukko olisi 
LOCK-asennossa. Kuitenkin 
estääksesi akun tarpeettoman 
tyhjenemisen, älä säädä peilejä 
pidempään kuin on tarpeen, kun 
moottori on sammuneena.

OUM044289L
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MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 

2. Nopeusmittari

3. Moottorin lämpömittari

4. Polttoainemittari

5. LCD-näyttö

6. Varoitus- ja merkkivalot

OUM048107/OUM048101

■ Tyyppi A

❈  Autossa oleva mittaristo voi poiketa kuvas-
sa esitetyistä.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
”Mittarit”.

■ Tyyppi B
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Mittariston säädöt
Mittariston valaistuksen 
säätäminen (jos varusteena)

Mittariston valaistuksen kirkkaut-
ta voidaan säätää painamalla mit-
tariston valaistuksen painiketta (”+” 
tai ”-”), kun virta-avain tai moottorin 
käynnistyspainike on ON-asennossa 
tai takavalot ovat sytytettyinä.

• Kun mittariston valaistuksen paini-
ketta pidetään painettuna (”+” tai 
”-”), valaistuksen kirkkaus muuttuu 
jatkuvasti.

•  Kun kirkkaus saavuttaa enimmäis- 
tai vähimmäistason, kuuluu häly-
tysääni.

OUM048516CN

OUM048452L

 VAROITUS
Älä koskaan säädä mittaristoa 
ajon aikana. Saatat menettää 
auton hallinnan ja joutua onnet-
tomuuteen, josta voi aiheutua 
esine- tai henkilövahinkoja tai 
hengenvaarallisia vammoja.
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LCD-näytön säädöt

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa 
ohjauspyörässä olevilla säätöpainik-
keilla.

(1) :  MODE-painike LCD-TILAN 
vaihtamista varten

(2) /  :  SIIRRY-kytkin valikkovaih-
toehtojen valitsemista 
varten

(3) OK:  SET/RESET-painike kohtei-
den asettamista tai nollaa-
mista varten

❈  Katso lisätietoja LCD-tiloista tämän 
luvun kohdasta ”LCD-näyttö”.

Mittarit
Nopeusmittari

OUM048209L

OUM044103

OUM044202L

OUM044103L

 ■ Tyyppi A (MPH, km/h)

 ■ Tyyppi A (km/h)

 ■ Tyyppi A (km/h, MPH)

OUM044102

OUM044205L

OUM044102L

 ■ Tyyppi B (MPH, km/h)

 ■ Tyyppi B (km/h)

 ■ Tyyppi B (km/h, MPH)

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden kilometreinä tunnissa (km/h) ja/tai mai-
leina tunnissa (mph).
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Kierroslukumittari

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin 
likimääräisen kierrosmäärän minuu-
tin aikana (rpm).
Käytä kierroslukumittaria oikei-
den vaihtohetkien valitsemiseen ja 
estääksesi moottorin käyttämisen 
liian alhaisilla ja/tai korkeilla kierrok-
silla.

Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpömittari

Tämä mittari näyttää jäähdytysnes-
teen lämpötilan virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa.

HUOMIO
Älä käytä moottoria käyntino-
peusmittarin PUNAISELLA 
ALUEELLA. Tämä saattaa 
aiheuttaa vakavia moottoriva-
hinkoja.

OUM044206L

OUM044203L

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi C  ■ Tyyppi D

 ■  Diesel 
• Tyyppi B

 ■  Diesel
• Tyyppi A

 ■  Bensiini
• Tyyppi B

 ■  Bensiini
• Tyyppi A

OYP044103K/OYP044103N

OUM044104/OUM044104L
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Polttoainemittari

Polttoainemittari osoittaa likimääräi-
sesti polttoainesäiliössä olevan polt-
toaineen määrän.

✽ HUOMAUTUS
•  Polttoainesäiliön tilavuus ilmoite-

taan luvussa 9.
• Polttoainemittarin lisäksi auto 

on varustettu polttoainemäärän 
varoitusvalolla, joka syttyy kun 
polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

• Koska polttoaine liikkuu poltto-
ainesäiliössä ajon aikana, esimer-
kiksi kaarteissa, polttoainemitta-
rin lukema saattaa vaihdella tai 
polttoainemäärän varotusvalo 
saattaa syttyä.

 VAROITUS – 
Polttoainemittari

Polttoaineen ajaminen loppuun 
voi altistaa auton matkustajat 
vaaratilanteeseen.
Pysähdy lähimmälle huoltoase-
malle ja lisää polttoainetta vii-
pymättä, jos polttoainemäärän 
varoitusvalo syttyy tai mittarin 
osoitin on lähellä ”0” tai ”E” 
(Empty, tyhjä) -merkintää.

 VAROITUS
Älä koskaan poista jäähdytti-
men korkkia, kun moottori on 
kuuma. Jäähdytysneste on pai-
neistettua ja voi purkautua ulos 
aiheuttaen vakavia palovammo-
ja. Odota, kunnes moottori on 
jäähtynyt ennen jäähdytysnes-
teen lisäämistä säiliöön.

HUOMIO
Jos lämpömittarin osoitin ylittää 
normaalin alueen ja siirtyy kohti 
”130/H”-merkintää, moottori on 
ylikuumentunut ja saattaa vau-
rioitua.
Älä jatka ajamista ylikuumen-
tuneella moottorilla. Lisätietoja 
on luvun 7 kohdassa ”Moottori 
ylikuumenee”.

OUM044207L

OUM044204L

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi C  ■ Tyyppi D
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Matkamittari

Matkamittari näyttää autolla ajetun 
kokonaismatkan ja auttaa siten mää-
rittämään määräaikaishuollon ajan-
kohdan.
-  Matkamittarin näyttöalue: 

0–1599999 km tai 0–999999 mailia.

Ulkolämpötilan mittari

Tämä mittari näyttää ulkolämpötilan 
1 °C:n (1 °F:n) tarkkuudella.
-  Lämpötila-alue: -40°C – 85°C 

(-40°F – 211°F)

HUOMIO
Vältä hyvin alhaisella polt-
toainemäärällä ajamista. 
Polttoainesäiliön ajaminen lop-
puun aiheuttaa epätäydellistä 
palamista vahingoittaen kata-
lysaattoria.

OUM048114

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

OUM048453L

OUM044115

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM048454
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Näytön lämpötilalukema päivittyy vii-
veellä tavalliseen lämpömittariin ver-
rattuna, jotta kuljettajan huomio ei 
siirtyisi pois ajamisesta.
Lämpötilayksikköä voidaan vaih-
taa käyttämällä LCD-näytön 
”Mukautettavat asetukset” -tilaa.
❈  Lisätietoja on tämän luvun koh-

dassa ”LCD-näyttö”.

Jäinen tienpinta -varoitusvalo 
(jos varusteena)

Tämä varoitusvalo varoittaa kuljetta-
jaa tienpinnan liukkaudesta.
Seuraavissa olosuhteissa varoitus-
valo (sekä ulkolämpötilan mittari) 
vilkkuu 5 kertaa ja syttyy sitten pala-
maan jatkuvasti.
-  Ulkolämpötilan mittarin osoittama 

lämpötila on alle 4 °C.

Vaihdeilmaisin
Automaattivaihteiston 
vaihdeilmaisin (jos varusteena)

Tämä ilmaisin näyttää automaatti-
vaihteiston vaihteenvalitsimen asen-
non.

OUM068039L

OUM044116

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM048455L
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• Pysäköintivaihde: P
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa-asento: N
• Ajo: D
• Käsivalintatila: 
 - Tyyppi A: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Tyyppi B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Automaattivaihteiston vaihdeilmai-
sin manuaalitilassa (jos varusteena,  
Euroopassa)
Manuaalitilassa tämä merkkivalo 
ilmoittaa, mitä vaihdetta kannattaa 
käyttää polttoaineen säästämiseksi.

- Tyyppi A 

• Vaihto suuremmalle:2, 3, 4, 
5, 6

• Vaihto pienemmälle: 1, 2, 3, 
4, 5

- Tyyppi B 

• Vaihto suuremmalle:  2, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8

• Vaihto pienemmälle:  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7

Esimerkiksi:

3 :  Osoitin ilmaisee, että sinun pitää 
vaihtaa suuremmalle, 3. vaih-
teelle (kun 2. tai 1. vaihde on 
valittuna).

3 :  Osoitin ilmaisee, että sinun pitää 
vaihtaa pienemmälle, 3. vaih-
teelle (kun 4., 5. tai 6. vaihde on 
valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

OUM048457L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM048456L
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Manuaalivaihteiston vaihto-
osoitin (jos varusteena)

Tämä merkkivalo ilmoittaa mitä vaih-
detta kannattaa käyttää polttoaineen 
säästämiseksi.

• Vaihto suuremmalle: 2, 3, 4, 
5, 6

• Vaihto pienemmälle: 1, 2, 3, 
4, 5

Esimerkiksi:

3 :  Osoitin ilmaisee, että sinun pitää 
vaihtaa suuremmalle, 3. vaih-
teelle (kun 2. tai 1. vaihde on 
valittuna).

3 :  Osoitin ilmaisee, että sinun pitää 
vaihtaa pienemmälle, 3. vaih-
teelle (kun 4., 5. tai 6. vaihde on 
valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

OUM048457L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM048456L
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LCD-näytön tilat
LCD-NÄYTTÖ (JOS VARUSTEENA)

❈ LCD-näytön tilojen valitsemisesta annetaan tietoja tämän luvun kohdassa ”LCD-näytön säädöt”.

Tilat Symboli Selitys

Ajotietokone
Osoittaa ajamista koskevia tietoja, kuten matkamittari, polttoaineenkulutus jne.
❈ Lisätietoja on tämän kappaleen osassa ”Ajotietokone”.

Navigointitila 
(jos varusteena)

Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.

Avustustila 
(mikäli varusteena)

Tässä tilassa näytetään alla olevien järjestelmien tilat 
- SCC ja S&G (katso ”SCC ja S&G” luvussa 6)

- Kaistallapitoavustin (katso ”Kaistallapitoavustin” luvussa 6) 

- Kaistavahti (katso ”Kaistavahti” luvussa 6) 

- Rengaspaine (katso ”Rengaspaineiden valvontajärjestelmä” luvussa 7)

- AWD AUTO MODE -tilassa mittaristo näyttää vetovoiman jaon tilan etu- ja takapyö-
rien välillä, mutta AWD LOCK MODE -tilassa mittaristo ei näytä tätä tilaa. (Katso 
”Nelivetojärjestelmän (AWD) voimansiirtotilan valitseminen” luvussa 6)

❈ Katso lisätietoja luvuista 6 ja 7.

Käyttäjäasetukset Tässä tilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

Yleisvaroitustila
Tämä tila ilmoittaa alhaiseen rengaspaineeseen liittyvistä varoitusviesteistä, kuolleen 
kulman tunnistusjärjestelmän toimintahäiriöstä jne.
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Ajotietokone-tila

Osoittaa ajamista koskevia tietoja, 
kuten matkamittari, polttoaineenku-
lutus jne.

❈  Lisätietoja on tämän kappaleen 
osassa ”Ajotietokone”.

Navigointitila (jos varusteena)

Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.

Avustustila (mikäli varusteena)

OCK047114OCK047113L

OUM068041L

OUM048463L

 ■ SCC ja S&G

 ■ Kaista-avustin

 ■ Kaistavahti
OUM068042L
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Avustustilassa näytetään alla olevien 
järjestelmien tilat
- SCC ja S&G (jos varusteena)
- Kaistallapitoavustin (jos varustee-

na) 
- Kaistavaroitin (jos varusteena)
- Rengaspaine (jos varusteena)
- AWD AUTO MODE -tilassa (jos 

varusteena) mittaristo näyttää 
vetovoiman jaon tilan etu- ja taka-
pyörien välillä, mutta AWD LOCK 
MODE -tilassa (jos varusteena) 
mittaristo ei näytä tätä tilaa. 

Huoltotila 

Kun Service required (huollon tarve) 
on asetettuna, jäljellä oleva etäisyys/
aika näytetään LCD-näytöllä. 
Hetkestä, jolloin jäljellä oleva ajo-
matka on 1 500 km tai jäljellä oleva 
aika on 3 päivää, Service required 
(huollon tarve) -viesti tulee muuta-
maksi hetkeksi LCD-näytölle joka 
kerta, kun moottorin käynnistyspaini-
ke asetetaan ON-asentoon. 
Kun Service required (huollon tarve) 
on asetettu, Service required (huol-
lon tarve) -hälytysviesti tulee näyt-
töön, kun kertynyt matka/aika saa-
vuttaa tietyn arvon.

OUM048501L

OUM048493

OUM048505L

 ■ Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

 ■ AWD AUTO

 ■ AWD LOCK

OUM048466L
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Paina Service required (huollon 
tarve) -tilassa OK-painiketta yli 1 
sekunnin ajan. Arvot palautuvat alku-
peräisiin asetusarvoihin. 

❈ Katso lisätietoja Service required 
(huollon tarve) -asetuksista tämän 
luvun kohdasta ”Huoltoväli käyttä-
jäasetustilassa” (Service Interval in 
User Settings Mode). 

❈ Service Required (huollon tarve) 
-asetukset

 Battery Cable Disconnection, Fuse 
Switch OFF tai Service Required 
Setting -asetukset (ajomatka/aika) 
voidaan muuttaa halutulla taval-
la. Syötä tällöin uudelleen Service 
Required -asetusarvot. 

Yleisvaroitustila 
(jos varusteena)

• Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista

- LED-ajovalon toimintahäiriö
(jos varusteena)

- Stop & Go-toiminnolla varustetun 
älykkään vakionopeudensäätimen 
toimintahäiriö (mikäli varusteena)

- Törmäysvaroittimen toimintahäiriö 
(jos varusteena)

- Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmän tutkan toimintahäiriö (jos 
varusteena)

- Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussääimen 
toimintahäiriö (jos varusteena)

- Valon toimintahäiriö
- Kaukovaloavustimen toimintahäiriö 

(jos varusteena) 
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun yksi tai 
useampi yllä olevista varoitustilan-
teista ilmenee.
Jos varoitustilanne ratkeaa, yleisva-
roitusvalo sammuu.

Toimintamatka

• Toimintamatka on arvioitu matka, 
joka jäljellä olevalla polttoaineella 
voidaan ajaa.

 -  Etäisyysalue: 1–1999 km tai 
1–1999 mailia

• Jos arvioitu toimintamatka on alle 
1 km, ajotietokone näyttää toimin-
tamatkan sijasta kolme viivaa (---).

OCK047134
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✽ HUOMAUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella alustalla 

tai akku on irrotettu, toiminta-
matkatieto ei saata olla käytettä-
vissä.

• Todellinen ajomatka jäljellä ole-
valla polttoaineella voi poiketa 
ajotietokoneen ilmoittamasta toi-
mintamatkan arvosta, joka on 
pelkkä arvio.

• Ajotietokone ei ehkä rekisteröi 
polttoaineen lisäystä, jos autoon 
lisätään alle 6 litraa polttoainetta.

• Hetkellinen polttoaineenkulutus 
ja toimintamatka saattavat vaih-
della huomattavasti ajo-olosuhtei-
den, ajotavan ja auton kunnon 
mukaan.

Näyttötilat (ajotietokone)
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka 
esittää näytöllä ajamiseen liittyvää 
tietoa.

✽ HUOMAUTUS
Eräät ajotietokoneeseen tallennetut 
tiedot (esimerkiksi polttoaineen kes-
kikulutus) nollautuvat, jos akkukaa-
pelit kytketään irti.

Ajotietokoneen näyttötilat

* : mikäli varusteena     

• Osamatkamittari
•  Fuel Economy, polttoai-

neenkulutus
• Timer, ajastin

Accumulated Info, kerätyt tiedot

• Osamatkamittari
•  Fuel Economy, polttoai-

neenkulutus
• Timer, ajastin

Digitaalinen nopeusmittari

Drive Info, ajotiedot

• Polttoaineen keskikulutus
•  Polttoaineen hetkellinen 

kulutus

TRIP

Älykäs vaihto*

Automaattinen sammutus*
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Vaihda ajotietokoneen näyttötilaa 
vierittämällä SIIRRY-kytkintä ( / ) 
ajotietokonetilassa.

Fuel Economy, 
polttoaineenkulutus

Keskikulutus (1)
• Järjestelmä laskee polttoaineen 

keskikulutuksen edellisen nollauk-
sen jälkeisen ajomatkan ja poltto-
aineen kulutuksen perusteella.

 -  Arvoalue: 0,0–99,9 km/l, l/100km 
tai MPG

• Polttoaineen keskikulutus voidaan 
nollata manuaalisesti tai automaat-
tisesti.

Manuaalinen nollaus
Voit nollata keskinopeuden paina-
malla ohjauspyörän [OK]-painiketta 
yli yhden sekunnin ajan keskikulu-
tuksen näkyessä näytössä.

OCK047141L
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Automaattinen nollaus
Jos haluat, että polttoaineen kes-
kikulutus nollautuu automaattisesti 
tankkauksen yhteydessä, valit-
se ”Fuel economy auto reset” -tila 
LCD-näytön mukautettavien asetus-
ten valikossa (katso kohtaa ”LCD-
näyttö”).
• OFF – Voit asettaa oletusarvoksi 

manuaalisesti käyttämällä näytön 
vaihtokytkintä. 

• Ajon aikana – Auto palautuu auto-
maattisesti oletusarvoihin, kun 
moottorin käynnistyskytkimen tai 
virtalukon asettamisesta ACC- tai 
OFF-asentoon on kulunut 4 tuntia.

• Tankkauksen aikana – Kun on tan-
kattu yli 6 litraa ja ajettu yli 1 km/h 
nopeudella, auto palautuu auto-
maattisesti oletusarvoihin.

✽ HUOMAUTUS
Polttoaineen keskikulutus tulee 
näkyviin vasta, kun autolla on ajet-
tu 10 sekuntia tai 50 metriä sen 
jälkeen, kun moottorin käynnistys-
painike on asetettu ON-asentoon.

Hetkellinen kulutus (2)
• Tässä kohdassa näytetään polt-

toaineen hetkellinen kulutus muu-
taman edellisen sekunnin aikana 
ajonopeuden ylittäessä 10 km/h.

 -  Arvoalue: 0,0–30 km/l, l/100 km 
tai 0,0–50,0 MPG

Yhdistettyjen ajotietojen 
näyttötila

Näyttää yhdistetyt tiedot alkaen ajo-
matkan/polttoainetaloudellisuuden/
ajan oletuspisteestä.
• Yhdistettyjen tietojen laskeminen 

alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 
metriä. 

• Jos painat ”OK”-painiketta yli 1 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun 
yhdistetyt tiedot on näytetty, tiedot 
nollataan. 

• Tietoja kerätään, jos moottori käy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.  

OCK047143L
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Edellisen ajomatkan tiedot

Auto näyttää ajotiedot kerran yhdeltä 
virrankytkentä-katkaisujaksolta.
- Polttoaineenkulutuksen laskemi-

nen alkaa, kun autolla on ajettu yli 
300 metriä.

- Ajotiedot nollataan 4 tuntia sen 
jälkeen, kun sytytysvirta on sam-
mutettu. Kun sytytysvirta on ollut 
kytkettynä 4 tunnin sisällä, tietoja 
ei nollata. 

- Jos painat ”OK”-painiketta yli 1 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun ajo-
tiedot on näytetty, tiedot nollataan.

- Tietoja kerätään, jos moottori käy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.

Digitaalinen nopeusmittari

Osoittaa tämänhetkisen ajonopeu-
den.

OCK047144L OYG046156
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Älykäs vaihto (jos varusteena)

Tässä tilassa näytetään valittuna 
oleva ajotila.

Mukautettavien asetusten tila
Kuvaus

Tässä tilassa on mahdollista muuttaa 
ovia, valoja jne. koskevia asetuksia. 

Shift to P to edit settings 
(vaihda P-asentoon asetusten 
muokkaamiseksi)

Varoitusviesti näkyy, jos yrität muo-
kata käyttäjäasetuksia ajon aikana.

Turvallisuussyistä mukautettavia 
asetuksia voidaan muuttaa sen jäl-
keen, kun ajoneuvo on pysäköity, 
kytketty seisontajarru ja siirretty vaih-
teenvalitsin P-asentoon.

OCK047145L

OUM048467L

 VAROITUS
Älä säädä käyttäjäasetuksia 
ajon aikana. Saatat menettää 
ohjauksen hallinnan, joka voi 
johtaa henkilövahinkoihin tai 
onnettomuuksiin.

OUM068043L
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Driving Assist = kuljettajaa avustavat 
järjestelmät (jos varusteena)
• Smart Cruise Control with Stop 

& Go Response (mukautuvan 
vakionopeudensäätimen vaste, jos 
varusteena):

 -  Valitse mukautuvan vakionopeu-
densäätimen herkkyys (slow, nor-
mal, fast (hidas/normaali/nopea)).

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Stop & go -toiminnolla varustettu 
mukautuva vakionopeudensäädin”.

• Speed Limit Information Function 
(nopeudenrajoitin) (jos varustee-
na)

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
nopeudenrajoitintoiminto on käy-
tössä.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Nopeudenrajoitin”.

• Driver Attention Warning 
(Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä): Valitse kuljettajan vire-
ystilan valvontajärjestelmän häly-
tystila (Off (ei käytössä) / Normal 
(normaali) / Early (nopea)).

• Lane Keeping Assist (kaistavahti-
järjestelmä) (jos varusteena):

 -  Kaistanvaihdon varoitus: Aktivoi 
kaistanvaihdon varoitustoimin-
non.

 -  Standard LKA: Aktivoi kaistavah-
titoiminnon vakiotilan.

 -  Active LKA: Aktivoi kaistavahtitoi-
minnon aktiivisen tilan.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kaistavahti”.

• Forward Collision-avoidance Assist 
(Törmäysvaroitin, jos varusteena):

 -  Törmäysvaroittimen kytkeminen 
käyttöön / pois käytöstä.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Törmäysvaroitin”.

• Forward Collision Warning 
(Törmäysvaroitin) (jos varusteena)

 -  Valitse törmäysvaroittimen herk-
kyystaso. (Late (hidas) / Normal 
(normaali) / Early (nopea))

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Törmäysvaroitin (FCA)”.

• Rear Cross-Traffic Collision 
Warning (Risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä (jos varustee-
na))

 -  Kun tämä asetus on valittuna, ris-
teävän liikenteen varoitustoiminto 
on käytössä. 

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä”.

• Rear Cross-Traffic Collision 
Warning Sound (Risteävän liiken-
teen varoitusäänimerkki (jos varus-
teena))

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
risteävän liikenteen varoitusääni-
merkki on käytössä.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä”.
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Ovi/takaluukku
• Automatic Lock, automaattinen 

lukitustoiminto:
 -  Disable: Automaattinen keskuslu-

kitus poistetaan käytöstä.
 -  Enable on Speed: Kaikki ovet 

lukittuvat automaattisesti, kun 
ajonopeus ylittää 15 km/h.

 -  Enable on Shift: Kaikki ovet lukit-
tuvat automaattisesti, kun auto-
maattivaihteiston vaihteenvalitsin 
siirretään P-asennosta R-, N- tai 
D-asentoon.

• Automatic Unlock, automaattinen 
lukituksen avaustoiminto:

 -  Disable: Automaattinen ovien 
lukituksen avaus poistetaan käy-
töstä.

 -  Vehicle Off: Kaikkien ovien luki-
tus avautuu automaattisesti, 
kun moottorin käynnistyspainike 
tai virtalukko asetetaan OFF-
asentoon.

 -  Driver Door Unlock: Kaikkien 
ovien lukitus avautuu automaatti-
sesti, kun kuljettajan ovi avataan.

 -  On Shift to P: Kaikkien ovien luki-
tus avautuu automaattisesti, kun 
automaattivaihteiston vaihteenva-
litsin siirretään P-asentoon.

• Door Lock Sound (lukituksen 
merkkiääni) (jos varusteena): Kun 
tämä asetus on valittuna, lukituk-
sen merkkiääni on käytössä ovien 
lukituksen yhteydessä.

• Power Tailgate (sähkötoiminen 
takaluukku) (jos varusteena)

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
sähkötoiminen takaluukku on 
käytössä.

❈ Lisätietoja on tämän luvun kohdas-
sa ”Sähkötoiminen takaluukku”.

• Smart Tailgate (takaluukun auto-
maattinen avaus älyavaimella) (jos 
varusteena)

-  Kun tämä asetus on valittuna, taka-
luukun automaattinen avaus äly-
avaimella on käytössä.

 Tätä toimintoa ei voi ottaa käyt-
töön, jos sähkötoiminen takaluuk-
ku ei ole käytössä.

❈ Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Automaattisesti aukeava 
takaluukku”.
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Light = Valot
• One Touch Turn Signal, kaistan-

vaihtotoiminto:
 -  Off: Kaistanvaihtotoiminto on 

poissa käytöstä.
 -  3, 5, 7 Flashes: Suuntavilkut 

vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 
7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua 
siirretään hieman.

❈ Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Valot”.

• Head Lamp Delay (ajovalojen saat-
tovalotoiminto):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
ajovalojen saattovalotoiminto on 
käytössä.

• Travel Mode (toispuolisen liiken-
teen tila, jos varusteena): Kun 
tämä asetus on valittuna, ajovalo-
jen toispuolisen liikenteen toiminto 
on käytössä.

❈ Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Valot”.

Sound
• Park Assist System Vol (pysä köin-

titutkan äänenvoimak kuus (jos 
varusteena):

 -  Säätää pysäköintitutkan äänen-
voimakkuutta. (Tasot 1–3).

❈ Lisätietoja on luvun 4 kohdassa 
Pysäköintiavustinjärjestelmä.

• Tervetulotoivotus – ”Welcome 
Sound” (mikäli varusteena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
welcome-tervetulotoivotus on 
käytössä.

Convenience = mukavuus
• Seat Easy Access (istuimen muka-

vuustoiminto) (jos varusteena)
 -  Off: Istuimen mukavuustoiminto 

ei ole käytössä.
 -  Normal/Extended: Kun moottori 

sammutetaan, kuljettajan istuin 
siirtyy automaattisesti taakse-
päin 7,6 cm (Enhanced-asetus). 
Toiminto helpottaa autoon istuu-
tumista ja autosta poistumista.

 

 Kuljettajan istuin palautuu läh-
töasentoon, kun moottorin käyn-
nistyspainike asetetaan OFF-
asennosta AC-asentoon.

❈ Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”Kuljettajan istuimen asentomuisti”.

• Welcome Mirror/Light (peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto) (jos 
varusteena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
peilien/ovivalojen welcome-toi-
minto on käytössä.

• Wireless charging system (langa-
ton latausjärjestelmä) (jos varus-
teena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
langaton lataustoiminto on käy-
tössä.
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• Wiper/Light Display, pyyhkimien/
valojen näyttö (jos varusteena): 
Kun tämä asetus on valittuna, 
pyyhkimien/valojen näyttö on käy-
tössä.

• Gear Position Pop-up, vaihdeasen-
non osoitus (jos varusteena): Kun 
tämä asetus on valittuna, vaihdea-
sennon osoitus on käytössä.

• Icy road warning (Jäinen tienpin-
ta -varoitus, jos varusteena): Kun 
tämä asetus on valittuna, jäisen 
tien varoitusnäyttö on käytössä.

Service interval = huoltoväli 
• Service Interval 
 Huoltovälin osoituksen kytkeminen 

käyttöön / pois käytöstä.

• Adjust Interval 
 Huoltovälin säätäminen (km tai kk).

• Reset 
 Huoltovälin osoituksen nollaus.

Muita toimintoja
• Fuel Economy Auto Reset 
 -  Off: Polttoaineen keskikulutus ei 

nollaudu automaattisesti polttoai-
neen täytön yhteydessä.

 - After Ignition: Polttoaineen keski-
kulutus nollautuu automaattisesti, 
kun moottorin sammuttamisesta 
on kulunut 4 tuntia.

 -  After Refueling: Polttoaineen kes-
kikulutus nollautuu automaatti-
sesti polttoaineen täytön yhtey-
dessä.

❈ Lisätietoja on tämän luvun osassa 
”Ajotietokone”.

• Speedometer subscale (nopeus-
mittarin ala-asteikko) (tyypin B mit-
taristot): Kun tämä asetus on valit-
tuna, nopeusmittarin ala-asteikko 
näytetään.

• Fuel Economy Unit (kulutuksen 
yksikkö) 

 -  Valitse polttoaineenkulutuksen 
yksikkö. (km/l, l/100 km)
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• Temperature Unit (lämpötilayksik-
kö) 

 -  Valitse lämpötilayksikkö (°C,°F)

• Tire Pressure Unit (rengaspaineen 
yksikkö) (jos varusteena)

 -  Valitse rengaspaineen yksikkö. 
(psi, kPa, bar).

Kieli (Language)
Valitse käyttöliittymän kieli 

Reset = nollaus 
Tehdasasetusten palautus valikkoi-
hin Käyttäjäasetukset-tilassa. Kaikki 
Käyttäjäasetukset-tilan valikot palau-
tetaan tehdasasetuksiin lukuun otta-
matta käyttökieltä ja huoltoväliä.

Varoitusviestit (varustelun 
mukaan)
Shift to P (Siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)
• Tämä varoitusviesti tulee näyt-

töön, jos yrität sammuttaa moot-
torin, kun vaihteenvalitsin ei ole 
P-asennossa.

• Tässä tapauksessa käynnistys-
painike siirtyy ACC-asentoon (jos 
painat käynnistyspainiketta uudel-
leen, se palaa ON-asentoon).

Low Key Battery 
(älyavaimen pariston varaus 
on heikko, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos älyavaimen pariston varaus on 
heikko, kun moottorin käynnistys-
painike asetetaan OFF-asentoon.

Press START button while turning 
wheel (Paina käynnistyspainiketta 
kääntäessäsi ohjauspyörää, 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos ohjauslukko ei vapaudu nor-
maalisti, kun moottorin käynnistys-
painiketta painetaan.

• Viesti tarkoittaa, että sinun tulee 
kääntää ohjauspyörää oikealle ja 
vasemmalle samalla, kun painat 
käynnistyspainiketta.

Steering wheel unlocked 
(Ohjauslukko on auki, 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos ohjauslukko ei kytkeydy päälle, 
kun moottorin käynnistyspainike 
asetetaan OFF-asentoon.



784

Autosi ominaisuudet

Check steering wheel 
lock system (Tarkasta 
ohjauslukko, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näky-

viin, jos ohjauslukko ei kytkeydy 
normaalisti päälle, kun moottorin 
käynnistyspainike asetetaan OFF-
asentoon.

Press brake pedal to start engine 
(Paina jarrupoljinta moottorin 
käynnistämiseksi, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos käynnistyspainike asetetaan 
kahdesti peräkkäin ACC-asentoon 
ilman, että jarrupoljinta painetaan.

• Viesti tarkoittaa, että sinun täy-
tyy painaa jarrupoljinta moottorin 
käynnistämiseksi.

Press clutch pedal to start engine 
(Paina kytkinpoljinta moottorin 
käynnistämiseksi, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
käsivaihteisto)
• Tämä varoitusviesti tulee näky-

viin, jos moottorin käynnistyspai-
nike asetetaan kahdesti peräkkäin 
ACC-asentoon ilman, että kytkin-
poljinta painetaan.

• Se tarkoittaa, että sinun täytyy pai-
naa kytkinpoljinta moottorin käyn-
nistämiseksi.

Key not in vehicle
(Avain ei ole autossa, 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos älyavain ei ole autossa, kun 
moottorin käynnistyspainiketta pai-
netaan.

• Se tarkoittaa, että sinun tulisi pitää 
älyavainta aina mukanasi.

Key not detected
(Avainta ei havaittu, 
kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos järjestelmä ei tunnista älyavain-
ta painettaessa moottorin käynnis-
tyspainiketta.

Press start button again 
(Paina käynnistyspainiketta 
uudelleen, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti näkyy, jos 

käynnistyspainike ei toimi järjestel-
mävirheen vuoksi.

• Viesti tarkoittaa, että voit yrittää 
käynnistää moottorin painamalla 
käynnistyspainiketta uudelleen.

• Jos varoitus näkyy käynnistys-
painikkeen jokaisen painalluksen 
yhteydessä, suosittelemme, että 
tarkastutat auton ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.
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Press start button with key 
(Paina käynnistyspainiketta 
älyavaimella, jos älyavain 
varusteena)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos moottorin käynnistyspainiketta 
painetaan, kun varoitusviesti ”Key 
not detected” (avainta ei havaittu) 
on näkyvissä.

• Tällöin ajonestojärjestelmän merk-
kivalo vilkkuu.

Check BRAKE SWITCH fuse 
(Tarkasta jarrukytkimen 
sulake, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä ja 
automaattivaihteisto)
• Tämä varoitusviesti näkyy, kun jar-

rukytkimen sulake on irrotettu.
• Se tarkoittaa, että sulake tulee 

vaihtaa uuteen. Jos et voi vaih-
taa sulaketta heti, voit käynnistää 
moottorin painamalla käynnistys-
painiketta 10 sekunnin ajan sen 
ollessa ACC-asennossa.

Shift to P or N to start engine 
(Siirrä vaihde P- tai N-asentoon 
moottorin käynnistämiseksi, kun 
varusteena on älyavainjärjestelmä 
ja automaattivaihteisto)

• Varoitusviesti näkyy jos yrität käyn-
nistää moottorin eikä vaihteenvalit-
sin ole P- tai N-asennossa.

✽ HUOMAUTUS
Moottori voidaan käynnistää vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa 
(vapaalla). Turvallisuussyistä moot-
tori kuitenkin kannattaa käyn-
nistää vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa.

Ovi, konepelti tai takaluukku on 
auki

• Viesti tarkoittaa, että jokin ovi, 
konepelti tai takaluukku on auki.

OUM048133
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Kattoluukku auki (jos varusteena)

• Tämä varoitusviesti syttyy, jos 
moottori sammutetaan ja kuljetta-
jan ovi avataan kattoluukun ollessa 
auki.

Align steering wheel (Suorista 
ohjauspyörä)
• Varoitusviesti näkyy, jos käynnis-

tät moottorin ohjauspyörän ollessa 
käännettynä yli 90 astetta vasem-
malle tai oikealle.

• Se tarkoittaa, että ohjauspyörä 
tulee suoristaa alle 30 asteen kul-
maan.

Low Washer Fluid 
(Lasinpesuneste vähissä, jos 
toiminto varusteena)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin 

huoltomuistutustilassa, kun lasin-
pesunestesäiliö on lähes tyhjä.

• Se tarkoittaa, että sinun tulee lisätä 
lasinpesunestettä säiliöön.

Turn on FUSE SWITCH (Kytke 
sulakekytkin päälle)
(jos varusteena)

• Tämä varoitusviesti näkyy, kun 
ohjauspyörän alla oleva sulakekyt-
kin on OFF-asennossa.

• Se tarkoittaa, että sulakekytkin 
tulee kytkeä päälle.

❈ Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
”Sulakkeet”.

Check Active Hood 
System (Tarkista aktiivinen 
konepeltijärjestelmä, jos 
varusteena)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos aktiivisessa konepeltijärjestel-
mässä on toimintahäiriö. 

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

OUM048135
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Dieselin hiukkassuodattimen 
varoitus (dieselmoottoreille)
Tämä varoitusviesti näkyy, jos hiuk-
kassuodattimessa on toimintahäiriö. 
Tällöin myös hiukkassuodattimen 
varoitusvalo vilkkuu.
Tarkistuta hiukkassuodatinjärjestel-
mä tässä tapauksessa ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

❈ Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Varoitusvalot”.

Check headlights (Tarkista 
ajovalot, jos toiminto varusteena)
Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 
jos ajovaloissa on toimintahäiriö 
(palanut polttimo tai piirin toimintahäi-
riö) (kauko- ja lähivalot). Tarkastuta 
autosi tässä tapauksessa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Kun vaihdat polttimon, käytä 

saman tehoista polttimoa.
 Lisätietoja on luvun 9 kohdassa 

”POLTTIMOIDEN TEHO”.
• Jos autossa on muun tehoinen 

polttimo, tätä varoitusviestiä ei 
tule näkyviin.

Tarkasta 
törmäysvaroitinjärjestelmä
(jos varusteena)
• Varoitusviesti ilmoittaa törmäys-

varoittimen (FCA) toimintahäi-
riöstä. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Törmäysvaroitin (FCA)”.

Check high beam assist system 
(Tarkista kaukovaloavustin)
(jos varusteena)
• Varoitusviesti näkyy, jos kaukova-

loavustimessa on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
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Low Fuel (Vähän polttoainetta 
jäljellä)
• Tämä varoitusviesti näkyy, kun 

polttoainesäiliö on lähes tyhjä.
 -  Kun alhaisen polttoainemäärän 

varoitusvalo palaa.
 Lisää polttoainetta niin pian kuin 

mahdollista.
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VAROITUS- JA MERKKIVALOT
Varoitusvalot

✽ MUISTUTUS – Varoitusvalot
Varmista, että kaikki varoitusva-
lot sammuvat moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. Selvitä aina, mitä 
mahdollisesti palamaan jäävät valot 
ilmaisevat.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Valo syttyy noin kuuden sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Turvatyynyjärjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

Turvavyön varoitusvalo

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, 
ettei turvavyötä ole kiinnitetty.

❈  Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta 
”Turvavyöt”.
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Seisontajarrun 
ja jarrunesteen 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Valo palaa noin kolmen sekunnin 
ajan.

 -  Se jää palamaan, jos seisontajar-
ru on kytketty.

• Seisontajarru kytketään.
• Jarrunestesäiliön nestetaso on 

liian matala.
 -  Jos varoitusvalo syttyy, kun sei-

sontajarru on vapautettu, jarru-
nestesäiliön nestetaso on liian 
matala.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on 
liian matala:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesäiliön nestetaso välittömästi 
ja lisää jarrunestettä tarvittaessa 
(katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
”Jarruneste”). Tarkasta sen jälkeen 
kaikki jarrujärjestelmän osat nes-
tevuodoista. Älä aja autolla, jos 
havaitset merkkejä jarrunestevuo-
dosta, jos varoitusvalo ei sammu 
tai jos jarrut eivät toimi normaalisti. 

 Hinauta auto tässä tapauksessa 
ammattihuoltoon tarkistettavaksi. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Ristikkäin jaettu kaksipiirijarrujär-
jestelmä
Autosi on varustettu kaksipiirijarru-
järjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että 
voit yhä jarruttaa kahdella renkaalla, 
vaikka toinen piireistä rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellä 
toimivalla jarrupiirillä vaatii pidem-
män poljinliikkeen ja enemmän voi-
maa auton pysäyttämiseksi.
Lisäksi auto ei pysähdy yhtä lyhy-
ellä jarrutusmatkalla käytettäessä 
ainoastaan osaa toimivasta jarrujär-
jestelmästä.
Jos jarrut hajoavat ajon aikana, vaih-
da pienemmälle vaihteelle hyödyn-
tääksesi moottorijarrutusta ja pysäyt-
tääksesi auton mahdollisimman 
nopeasti turvallisuuden rajoissa.
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Lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän (ABS) 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• ABS-järjestelmässä on toiminta-
häiriö (auton tavallinen jarrujärjes-
telmä toimii, mutta lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä ei ole käytössä).

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

Elektronisen 
jarruvoiman 
jakojärjestel-
män (EBD) 
varoitusvalo
Nämä kaksi varoitusvaloa palavat 
yhtäaikaisesti ajon aikana seuraavas-
sa tapauksessa:
• ABS-järjestelmä ja auton tavallinen 

jarrujärjestelmä eivät ehkä toimi 
normaalisti.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

 VAROITUS – 
Seisontajarrun ja jarrunes-
teen varoitusvalo

Älä aja autolla varoitusvalon 
palaessa. Jos sekä seisontajar-
run että jarrunesteen varoitus-
valo palavat, kun seisontajarru 
on vapautettu, jarrunestesäiliön 
nestetaso on liian matala.
Tarkastuta auto tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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✽  MUISTUTUS – Elektronisen 
jarruvoiman jakojärjestelmän 
(EBD) varoitusvalo

Kun ABS-järjestelmän varoitusva-
lo palaa tai sekä ABS-järjestelmän 
että seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalot palavat, nopeusmitta-
ri, matkamittari ja osamatkamittari 
eivät ehkä toimi. Myös sähköisen 
ohjaustehostimen (EPS) varoitusva-
lo saattaa syttyä ja ohjaus saattaa 
muuttua kevyemmäksi tai raskaam-
maksi.
Tarkastuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Sähköisen 
ohjaustehostimen 
(EPS) varoitusvalo (jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Merkkivalo syttyy, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, ja 
sammuu n. 3 sekunnin kuluttua.

- Sähköisessä ohjaustehostimessa 
on toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

 VAROITUS – Elektronisen 
jarruvoiman jakojärjestel-
män (EBD) varoitusvalo

Kun sekä ABS-järjestelmän 
varoitusvalo että seisontajar-
run ja jarrunesteen varoitusvalo 
palavat, autosi jarrujärjestelmä 
ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus 
saattaa tällöin aiheuttaa vaarati-
lanteen.
Tällöin vältä kovia nopeuksia 
ja äkillisiä jarrutuksia mahdolli-
suuksien mukaan.
Tarkistuta autosi viipymättä val-
tuutetussa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Vikamerkkivalo (MIL)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 - Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Päästöjenhallintajärjestelmässä on 
toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

HUOMIO 
–  Bensiinimoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 
katalysaattori saattaa vaurioi-
tua, mikä voi johtaa alentunee-
seen suorituskykyyn.
Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisim-
man pian ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMAUTUS 
–  Dieselmoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) vilk-
kuu, järjestelmässä on polttoai-
neen ruiskutuksen säätöön liit-
tyvä toimintahäiriö ja auton suo-
rituskyky saattaa alentua, moot-
torin käyntiääni saattaa muuttua 
ja pakokaasupäästöt saattavat 
lisääntyä huomattavasti.
Tarkastuta moottorin ohjaus-
järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

 HUOMAUTUS – 
Vikamerkkivalo (MIL)

Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) 
palaessa voi aiheuttaa päästö-
nestojärjestelmään vaurioita, 
jotka vaikuttavat auton ajetta-
vuuteen ja/tai polttoaineenkulu-
tukseen.
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Latausjärjestelmän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Vaihtovirtageneraattorissa tai 
latausjärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

Jos vaihtovirtageneraattorissa tai 
latausjärjestelmässä on toimintahäi-
riö:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori ja tarkista, 
onko generaattorin hihna löystynyt 
tai murtunut. 

   Jos hihna on säädetty oikein, 
latausjärjestelmässä voi olla vika.

   Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman 
pian ammattihuollossa. 

   Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Moottorin öljynpaine on liian matala.

Jos moottorin öljynpaine on matala:
1. Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso (katso lisätietoja 
luvun 8 kohdasta ”Moottoriöljy”). 
Jos taso on alhainen, lisää öljyä 
tarvittava määrä.

 Jos varoitusvalo ei sammu öljyn 
lisäämisen jälkeen tai et voi lisä-
tä öljyä välittömästi, on suosi-
teltavaa, että tarkastutat auton 
viipymättä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 
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Moottorin öljytason 
varoitusvalo 
(jos varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Kun moottorin öljytaso pitää tarkis-
taa.

Jos moottorin öljytaso on liian matala:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso (katso lisätietoja 
luvun 8 kohdasta ”Moottoriöljy”). 
Jos taso on alhainen, kaada suo-
siteltua öljyä suppilosta hitaasti, 
vähän kerrallaan. (Öljyä lisätään n. 
0,6–1,6 l)

 Käytä ainoastaan määrättyjä moot-
toriöljyjä. (Katso luvun 9 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttö-
määrät.)

 Älä täytä moottoriöljyä liikaa. 
Huolehdi, että pysyt mittatikun 
F-merkinnän alapuolella.

   Jos varoitusvalo ei sammu öljyn 
lisäämisen jälkeen tai et voi lisä-
tä öljyä välittömästi, on suosi-
teltavaa, että tarkastutat auton 
viipymättä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla. 

 HUOMAUTUS – 
Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

•  Jos moottoria ei sammuteta 
heti öljynpaineen varoitusva-
lon sytyttyä, se saattaa vauri-
oitua vakavasti.

•  Jos varoitusvalo jää palamaan 
moottorin ollessa käynnissä, 
moottorissa saattaa olla vaka-
va vaurio tai toimintahäiriö. 
Toimi tällöin seuraavasti:

 1.  Pysäytä auto heti, kun voit 
tehdä sen turvallisesti.

 2.  Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso. Jos öljy-
taso on matala, lisää moot-
toriöljyä, kunnes taso on 
oikea.

 3.  Käynnistä moottori uudel-
leen. Sammuta moottori 
välit tö mästi, jos varoitus va-
lo ei sammu heti mootto-
rin käynnistyttyä. Tar kas-
tuta auto tässä tapauk sessa 
ammattihuollossa. Suosit te-
lemme käyntiä valtuutetul la 
KIA-jälleen myyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.
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✽ HUOMAUTUS
• Varoitusvalo sammuu moottorin 

lämmettyä, kun autolla on ajet-
tu noin 50–100 km moottoriöljyn 
lisäämisen jälkeen (bensiinimoot-
tori).

• Varoitusvalo sammuu välittömäs-
ti, jos avaat ja suljet konepellin 
(vain dieselmoottorit) tai jos kyt-
ket virta-avaimen ON- ja OFF-
asentoon 3 kertaa peräkkäin 10 
sekunnin aikana. Jos sammutat 
varoitusvalon lisäämättä mootto-
riöljyä, se syttyy uudelleen moot-
torin lämmettyä, kun autolla on 
ajettu noin 50–100 km.

Alhaisen 
polttoainemäärän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä, 
toimi seuraavasti:
Lisää polttoainetta niin pian kuin 
mahdollista.

Matalan rengaspaineen 
varoitusvalo 
(jos osoitus varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Yhden tai useamman renkaan ren-
gaspaine on huomattavan matala 
(vajaapaineisen renkaan sijainti 
näytetään LCD-näytössä).

❈ Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

HUOMAUTUS – 
Alhainen polttoainetaso

Ajaminen polttoainemäärän 
varoitusvalon palaessa tai 
polttoainemittarin osoittimen 
ollessa ”0”- tai ”E”-merkinnän 
alapuolella saattaa aiheuttaa 
sytytyskatkoksia, jotka voivat 
vaurioittaa katalysaattoria (jos 
varusteena).



4 91

Autosi ominaisuudet

Tämä varoitusvalo vilkkuu ensin noin 
minuutin ajan ja jää sitten palamaan 
tai vilkkuu ja on sammuksissa vuoro-
tellen noin kolmen sekunnin jaksoissa 
seuraavassa tapauksessa:
• Rengaspaineen valvontajärjestel-

mässä on toimintahäiriö.
 Tarkistuta autosi viipymättä val-

tuutetussa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

❈ Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Polttoainesuodattimen 
varoitusvalo 
(dieselmoottori)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Polttoainesuodattimen sisään on 
kertynyt vettä.

 Poista tässä tapauksessa vesi polt-
toainesuodattimesta.

❈ Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
Polttoainesuodatin”.

 VAROITUS – Turvallinen 
jarruttaminen

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei kykene varoitta-
maan sinua ulkoisen tekijän 
aiheuttamasta äkillisestä ren-
gasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
nosta jalka heti pois kaasu-
polkimelta, hidasta ajonope-
utta jarruttamalla kevyesti ja 
pysäytä auto lähimpään tur-
valliseen paikkaan.

HUOMAUTUS 
–  Polttoainesuodattimen 

varoitusvalo
• Kun polttoainesuodattimen 

varoitusvalo palaa, moottorin 
teho (auton nopeus ja tyh-
jäkäyntinopeus) saattaa alen-
tua.

• Moottorin osat (ruiskutussuut-
timet, yhteispaineputki, polt-
toaineen korkeapainepump-
pu) saattavat vaurioitua, jos 
ajamista jatketaan varoitusva-
lon palaessa. Jos näin käy, 
tarkastuta autosi valtuutetus-
sa KIA-huollossa mahdolli-
simman pian. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 
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Nelivedon (AWD) 
varoitusvalo 
(jos varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun AWD-järjestelmässä on toimin-
tahäiriö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Ylinopeusvaroittimen 
merkkiääni (jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Ajonopeus ylittää 120 km/h.
 -  Valo varoittaa kuljettajaa ylinope-

udesta.
 -  Myös ylinopeuden varoitusääni 

kuuluu noin viiden sekunnin ajan.

Törmäysvaroittimen 
varoitusvalo 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun törmäysvaroittimessa (FCA) 

on toimintahäiriö.
Tarkastuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Dynaamisten 
kaarrevalojen (DBL) 
varoitusvalo
(jos varusteena)
Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Kun dynaamisissa kaarrevaloissa 

(DBL) on toimintahäiriö.

Jos dynaamisissa kaarrevaloissa 
(DBL) on toimintahäiriö:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori ja käynnistä 
se uudelleen. Jos varoitusvalo jää 
palamaan, tarkastuta auto ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla. 

120
km/h
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LED-ajovalon 
varoitusvalo (jos 
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun moottorin käynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi ja sammuu sitten.
• LED-ajovalossa on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• LED-ajovaloihin liittyvässä kompo-

nentissa on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla. 

Sähkötoimisen seisonta-
jarrun (EPB) varoitusva-
lo (jos varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan ON- 
asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Sähkötoimisessa seisontajarrujär-
jestelmässä (EPB) on toimintahäiriö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽  MUISTUTUS – 
Sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) varoitusvalo

Sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) varoitusvalo voi syttyä, kun 
ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
merkkivalo syttyy ajonvakautus-
järjestelmän toimintahäiriön takia 
(tämä ei ole merkki seisontajarrun 
toimintahäiriöstä).

EPB HUOMAUTUS – LED-
ajovalon varoitusvalo

Jos jatkat ajamista LED-ajovalon 
varoitusvalon palaessa tai vilk-
kuessa, ajovalon (lähivalo) käyt-
töikä voi alentua.
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Pakojärjestelmän (DPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo
(dieselmoottori)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Dieselmoottorin hiukkassuodatti-

messa (DPF) on toimintahäiriö.
• Varoitusvalo voi sammua kun 

autolla on ajettu seuraavasti:
 - yli 60 km/h nopeudella tai
 -  suuremmalla kuin 2. vaihteella 

käyntinopeudella 1500–2000 r/
min (noin 25 minuutin ajan).

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu edel-
leen edellisten toimenpiteiden jäl-
keen (ja LCD-näytössä on varoi-
tusviesti), tarkistuta hiukkassuoda-
tinjärjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Jäinen tienpinta 
-varoitusvalo 
(jos varusteena)

Tämä varoitusvalo varoittaa kuljetta-
jaa tienpinnan liukkaudesta.
Kun ulkolämpötila laskee n. alle 
4 °C:een, jäisen tienpinnan varoitus-
valo ja ulkolämpötilamittarin osoitus 
vilkkuvat viisi kertaa, minkä jälkeen 
varoitusvalo jää palamaan. 

✽  HUOMAUTUS
Jos tämä varoitusvalo syttyy 
ajon aikana, sinun tulee ajaa kes-
kittyneemmin ja varovaisemmin 
välttäen ylinopeutta, nopeita kiihdy-
tyksiä tai jarrutuksia sekä nopeita 
ohjausliikkeitä yms.

Yleisvaroitustila 
(jos varusteena)

• Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista

- LED-ajovalon toimintahäiriö
(jos varusteena)

- Stop & Go-toiminnolla varustetun 
älykkään vakionopeudensäätimen 
toimintahäiriö (mikäli varusteena)

- Törmäysvaroittimen toimintahäiriö 
(jos varusteena)

- Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmän tutkan toimintahäiriö (jos 
varusteena)

- Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussääimen 
toimintahäiriö (jos varusteena)

- Valon toimintahäiriö
- Kaukovaloavustimen toimintahäiriö 

(jos varusteena) 
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun yksi tai 
useampi yllä olevista varoitustilan-
teista ilmenee.
Jos varoitustilanne ratkeaa, yleisva-
roitusvalo sammuu.

 HUOMAUTUS – 
Dieselmoottori (jos varus-
tettu hiukkassuodattimella)

Polttoaineenkulutus saattaa 
nousta ja hiukkassuodatin vau-
rioitua, jos ajat autolla hiukkas-
suodattimen (DPF) varoitusva-
lon pitkään kestäneestä vilkku-
misesta huolimatta.
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Merkkivalot
Ajonvakautusjärjestel-
män (ESC) merkkivalo 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ajonvakautusjärjestelmässä 
on toimintahäiriö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
Kun ajonvakautusjärjestelmä on toi-
minnassa.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Ajonvakausjärjestelmä 
(ESC) OFF-merkkivalo 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ajonvakautusjärjestelmä kyt-
ketään pois käytöstä painamalla 
ajonvakautusjärjestelmän OFF-
painiketta.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Automaattisen 
sammutusjärjestelmän 
merkkivalo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun moottori 
astuu ISG-järjestelmän joutokäynnin 
pysäytystilaan.
Kun automaattinen käynnistys kyt-
keytyy, automaattisen sammutus-
järjestelmän merkkivalo vilkkuu 5 
sekuntia mittaristossa.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdas-
ta ”Automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
(ISG)”.

✽ HUOMAUTUS
Kun ISG-järjestelmä käynnistää 
moottorin automaattisesti, joitain 
varoitusvaloja (ABS, ESC, ESC 
OFF tai seisontajarrun varoitusva-
lo) saattaa syttyä hetkeksi. 
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että 
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.
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Ajonestolaitteen 
merkkivalo (autot, joissa 
ei ole älyavainta) (jos 
varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton avai-

messa olevan transponderin vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Ajonestolaitteessa on toimintahäi-

riö.
 Tarkastuta järjestelmä tässä 

tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (älyavaimella 
varustetut autot) (jos 
varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan 
30 sekunniksi seuraavassa tapaukses-
sa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton 

sisällä olevan älyavaimen, kun 
käynnistyspainike on ACC- tai 
ON-asennossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan seuraavassa tapauk-
sessa:
• Älyavain ei ole auton sisällä.
 -  Et voi käynnistää moottoria tässä 

tapauksessa.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten seu-
raavassa tapauksessa:
• Kun ajonestolaite ei voi tunnistaa 

autossa olevaa älyavainta moot-
torin käynnistyspainikkeen ollessa 
ON-asennossa.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
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Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Älyavaimen paristo on heikko.
 -  Et voi käynnistää moottoria tässä 

tapauksessa. Moottorin käynnis-
täminen saattaa kuitenkin onnis-
tua, jos painat käynnistyspaini-
ketta älyavaimella. (Katso lisätie-
toja luvun 6 kohdasta ”Moottorin 
käynnistäminen”.)

• Ajonestolaitteessa on toimintahäi-
riö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Suuntavilkun 
merkkivalo

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Suuntavilkku kytketään päälle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista 
ilmenee, suuntavilkkujärjestelmässä 
voi olla toimintahäiriö. Tarkastuta jär-
jestelmä tässä tapauksessa mahdol-
lisimman pian ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
 -  Merkkivalo ei vilku, mutta palaa 

jatkuvasti.
 -  Merkkivalo vilkkuu tavallista 

nopeammin.
 -  Merkkivalo ei syty lainkaan.

Lähivalojen merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen 
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Ajovalot kytketään pitkien valojen 

asentoon.
• Kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua 

itseään kohti kaukovalojen väläyt-
tämiseksi.
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Valojen merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Taka- tai ajovalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen 
merkkivalo 
(jos varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Takasumuvalot sytytetään.

Kaukovaloavustimen
merkkivalo

Tilanteet, joissa varoitusvalo syttyy: 
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat.
• Jos kaukovaloavustin havaitsee 

edellä ajavan tai vastaantulevan 
auton valot, se kytkee automaatti-
sesti lähivalot.

❈  Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta 
”Kaukovaloavustin”.

Hehkutuksen merkkivalo 
(dieselmoottori)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Moottorin hehkutus on käynnissä 

virta-avaimen tai moottorin käyn-
nistyspainikkeen ollessa ON- 
asennossa.

 -  Moottori voidaan käynnistää, kun 
hehkutuksen merkkivalo sam-
muu.

 -  Hehkutusaika vaihtelee jäähdy-
tysnesteen lämpötilan, ulkoilman 
lämpötilan ja akun varaustason 
mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei 
sammu tai jos se vilkkuu moottorin 
lämpenemisen jälkeen tai ajon aika-
na, moottorin hehkutusjärjestelmäs-
sä voi olla toimintahäiriö. Tarkastuta 
järjestelmä tässä tapauksessa mah-
dollisimman pian ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
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✽  MUISTUTUS – 
Moottorin hehkutus

Jos et käynnistä moottoria 10 sekun-
nin kuluessa hehkutuksen päätty-
misestä, käännä virta-avain tai 
käynnistyspainike ensin LOCK- tai 
OFF-asentoon 10 sekunnin ajaksi ja 
sitten ON-asentoon, jolloin hehku-
tus alkaa uudelleen.

Nelivedon (AWD) 
lukituksen merkkivalo
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun kytket lukitun nelivedon paina-
malla AWD LOCK -painiketta.

 -  Lukitun nelivedon tarkoituksena 
on optimoida moottorin teho ja 
parantaa pitoa märillä tai lumisilla 
teillä ja/tai maastossa.

Vakionope-
ussäätimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Vakionopeussäädin kytketään 

päälle.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Vakionopeussäädin”.

HUOMAUTUS – 
AWD Lock -tila

Älä käytä AWD LOCK -tilaa kui-
villa tiepäällysteillä tai moot-
toriteillä, sillä se lisää melua, 
tärinää ja nelivetojärjestelmään 
liittyvien osien kulumista.

CRUISE
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Vakionopeussäätimen 
SET-merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Vakionopeuden arvo asetetaan.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Vakionopeussäädin”.

AUTO HOLD 
-mäkipidätinjärjestelmän 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• [Valkoinen] Auto Hold -järjestelmä 

otetaan käyttöön painamalla AUTO 
HOLD -painiketta.

• [Vihreä] Pysäytät auton kokonaan 
jarrupoljinta painamalla Auto Hold 
-järjestelmän ollessa käytössä.

• [Keltainen] Auto Hold -järjestel-
mässä on toimintahäiriö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

❈  Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Auto Hold”.

Kaistavahdin (LDW) 
merkkivalovalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• [Valkoinen] Kun kaistavahtijärjes-

telmä ei havaitse kaistamerkintää.
• [Vihreä] Kun otat kaistavahdin 

käyttöön painamalla kaistavahdin 
painiketta.

• [Keltainen] Kaistavahtijärjestel-
mässä on toimintahäiriö.

Tarkastuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

❈ Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)”.

AUTO 
HOLDSET
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Kaistavahdin 
merkkivalo
(jos varusteena)
Kaistavahdin merkkivalo 
syttyy, kun kytket järjestelmän päälle 
painamalla kaistavahdin painiketta.
Keltainen LKA-merkkivalo syttyy, jos 
järjestelmässä on toimintahäiriö.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Kaistavahti”.

Alamäkihidastimen 
(DBC) merkkivalo (jos 
varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Alamäkihidastin kytketään päälle 
painamalla DBC-painiketta.

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Kun alamäkihidastin toimii.

Tämä valo syttyy keltaisena seuraa-
vassa tapauksessa:
• Alamäkihidastinjärjestelmässä on 

toimintahäiriö.
 Tarkastuta järjestelmä tässä 

tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

❈ Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Alamäkihidastin (DBC)”.
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Peruutustutka avustaa kuljetta-
jaa auton peruutusliikkeen aikana 
antamalla äänimerkkejä, mikäli mitä 
tahansa esteitä havaitaan alle 120 
cm:n etäisyydellä auton takana. 
Tämä on ainoastaan täydentävä 
järjestelmä eikä sen käyttö tarkoi-
ta, että kuljettajan erityistä varovai-
suutta ja tarkkaavaisuutta ei tarvita. 
Tunnistusalueet ja takapään tunnisti-
mien havaitsemat kohteet ovat rajoi-
tetut. Aina peruuttaessasi kiinnitä 
yhtä paljon huomiota takana oleviin 
esteisiin, kuin peruuttaessasi autolla, 
jossa ei ole peruutustutkaa. 

Pysäköintiavustimen toiminta
Toiminnan edellytykset
• Järjestelmä on käytössä, kun 

peruutustutkajärjestelmän OFF-
painikkeen merkkivalo ei pala. Jos 
haluat kytkeä peruutustutkan pois 
päältä, paina sen OFF-painiketta 
uudelleen. (Painikkeen merkkivalo 
palaa). Kytkeäksesi järjestelmän 
päälle, paina painiketta uudelleen. 
(Painikkeen merkkivalo sammuu).

• Tämä järjestelmä kytkeytyy peruu-
tettaessa, kun virta-avain on ON- 
asennossa.

 Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeu-
della, järjestelmä ei välttämättä ole 
käytössä.

• Kun peruutustutka on käytössä, 
tunnistusetäisyys on noin 120 cm.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

PERUUTUSTUTKA (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS
Peruutustutka on ainoas-
taan täydentävä toiminto. 
Peruutustutkan toimintaan 
saattaa vaikuttaa monet teki-
jät (mukaan lukien ympäristö-
olosuhteet). Auton takana ole-
van alueen tarkastaminen on 
aina kuljettajan vastuulla ennen 
peruuttamista.

OUM048046L
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Tilanteet, joissa takapään 
pysäköintiavustin ei ole 
käytettävissä
Peruutustutka ei saata toimia 
oikein, kun:
1.  Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. 

(Se toimii jälleen normaalisti, kun 
kosteus on poistunut).

2.  Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä, tai tunnistin on tukkeutunut. (Se 
toimii jälleen normaalisti, kun aine 
on poistettu, tai tunnistin ei ole 
enää tukkeutunut).

3.  Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla 
(päällystämättömät tiet, soratiet, 
töyssyt, kaltevuudet). 

4.  Tunnistimen toiminta-alueella on 
esineitä, joista lähtee liiallista 
melua (ajoneuvojen äänimerkit, 
äänekkäät moottoripyörät tai rek-
kojen ilmajarrut).

5.  Rankkasadetta tai vesisuihkua 
esiintyy.

6.  Langattomia lähettimiä tai matka-
puhelimia on tunnistimien toimin-
ta-alueella.

7.  Tunnistin on peittynyt lumesta.

8.  Perävaunun vetäminen

Tunnistusalue saattaa heikentyä, 
kun:
1.  Tunnistin on likaantunut vieraasta 

aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä. (Tunnistusalue palaa takaisin 
normaaliksi, kun nämä poiste-
taan).

2.  Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-
kea tai alhainen.

Seuraavia esineitä tunnistin ei 
saata havaita:
1.  Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten 

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2.  Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

3.  Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 
ja läpimitta alle 14 cm.

✽ HUOMAUTUS
Merkkivalo saattaa poiketa kuvan 
mukaisesta, kun este havaitaan.
Jos merkkivalo vilkkuu tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Kun este on 120–61 cm:n 
etäisyydellä takapuskurista: 
Merkkiääni kuuluu jaksot-
taisesti.

Kun este on 60–31 cm:n 
etäisyydellä takapuskurista: 
merkkiääni toistuu tiheään.

Kun este on korkeintaan 
30 cm:n etäisyydellä taka-
puskurista: Äänimerkki kuu-
luu jatkuvana.

 Varoitusäänityypit Merkkivalo*

* mikäli varusteena
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Peruutustutkan 
varotoimenpiteet
• Peruutustutkajärjestelmän merk-

kiäänessä saattaa olla katkoksia 
ajonopeudesta ja tunnistettujen 
esteiden muodosta riippuen.

• Peruutustutkajärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos anturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niissä on 
muodonmuutoksia. Mikä tahansa 
tarvike tai lisävaruste, joka ei ole 
tehtaan asentama, saattaa häiritä 
tunnistimen toimintaa.

• Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm:n etäi-
syydellä, tai ne saattavat tunnistaa 
etäisyyden väärin.  Käytä varoen.

• Jos anturi on jäätynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittämä, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin 
epäpuhtaudet poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

• Älä paina, hankaa tai kolhi anturia. 
Tunnistin voi rikkoontua.

✽ HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisällä. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-
mia ei ole. Lisäksi tunnistin ei vält-
tämättä havaitse pieniä tai ohuita 
kappaleita, kuten tolppia, tai kappa-
leita, jotka sijaitsevat tunnistimien 
välissä.
Tarkkaile silminnähden auton 
takaosaa aina peruuttaessasi.
Muista kertoa kuljettajille, joille 
järjestelmä on tuntematon, järjes-
telmän mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista.

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota, 
kun autolla ajetaan erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja 
erityisesti lapsien lähettyvillä. 
Muista, että tunnistimet eivät 
havaitse joitain kohteita niiden 
etäisyyden, koon tai muun tun-
nistimen toimintaa rajoittavan 
ominaisuuden johdosta. Suorita 
aina ennen ajamista silmämää-
räinen tarkastus varmistuaksesi 
siitä, ettei auton tiellä ole mitään 
esteitä missään suunnassa.
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Itsetestaus
Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä 
tai jos äänimerkki toimii katkonaisesti 
kytkettäessä vaihde peruutusasen-
toon (R-asento), saattaa tämä mer-
kitä takapään pysäköintiavustimen 
toimintahäiriötä. Tarkista järjestelmä 
tässä tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata 
mitään peruutustutkan toimin-
tahäiriön aiheuttamaa ajoneu-
vovahinkoa tai matkustajan 
loukkaantumista. Aja aina varo-
vaisesti turvallisuus huomioi-
den.
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Pysäköintitutkajärjestelmä auttaa 
kuljettajaa peruuttamisen aikana 
ilmoittamalla merkkiäänellä esteistä, 
jotka ovat enintään 100 cm:n etäi-
syydellä auton edessä ja enintään 
120 cm:n etäisyydellä auton takana.

Tämä on ainoastaan täydentävä jär-
jestelmä eikä sen käyttö tarkoita, että 
kuljettajan erityistä varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta ei tarvita. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. 
Aina pysäköintiliikkeitä tehdessäsi 
kiinnitä yhtä paljon huomiota edes-
sä ja takana oleviin esteisiin, kuin 
pysäköidessäsi autolla, jossa ei ole 
pysäköintitutkaa. 

Pysäköintitutkan toiminta
Toiminnan edellytykset

• Järjestelmä aktivoituu, kun pysä-
köintitutkajärjestelmän painiketta 
painetaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Pysäköintitutka ja sen painik-
keen merkkivalo kytkeytyvät 
automaattisesti päälle, kun siirrät 
vaihteen R-asentoon (peruutus). 
Pysäköintitutka poistuu käytöstä 
automaattisesti ajonopeuden ylit-
täessä 40 km/h (jos pysäköinti-
avustin varusteena)

PYSÄKÖINTIAVUSTINJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
Pysäköintitutkaa on pidettävä 
ainoastaan täydentävänä toi-
mintona. Kuljettajan tulee tar-
kastaa katsomalla auton etu- 
ja takapää. Pysäköintitutkan 
toimintaan saattaa vaikuttaa 
monet ympäristön tekijät ja olo-
suhteet, jonka vuoksi vastuu 
säilyy aina kuljettajalla.

OUM048047L

OUM048046L

■ Edessä

■  Takana

OUM048048L
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• Järjestelmä tunnistaa peruutetta-
essa enintään noin 120 cm:n etäi-
syydellä olevat esteet, kun ajono-
peus on alle 10 km/h.

• Järjestelmä tunnistaa eteenpäin 
ajettaessa enintään noin 100 cm:n 
etäisyydellä olevat esteet, kun 
ajonopeus on alle 10 km/h.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

• Sivuanturit aktivoituvat, kun siir-
rät vaihteenvalitsimen R-asentoon 
(peruutusvaihteelle).

• Jos ajonopeus ylittää 20 km/h, jär-
jestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä. Ota se uudelleen käyt-
töön painamalla painiketta.

✽ HUOMAUTUS
Pysäköintitutka ei mahdollises-
ti havaitse esteitä, jotka ovat alle 
25 cm etäisyydellä, kun järjestelmä 
kytketään päälle.

Etäisyys 
esteestä 

Varoitusvalo
Merkkiääni

Ajettaessa 
eteenpäin

Peruutettaessa

100–61 cm
Edes-

sä
-

Merkkiääni kuuluu 
jaksottaisesti.

120–61 cm
Taka-

na
-

Merkkiääni kuuluu 
jaksottaisesti.

60–31 cm

Edes-
sä

Merkkiääni kuuluu 
tiheämmin.

Taka-
na

-
Merkkiääni kuuluu 

tiheämmin.

30cm

Edes-
sä

Merkkiääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti.

Taka-
na

-
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti.

Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi

 : varoitusmerkkiäänellä

 : ei merkkiääntä

✽ HUOMAUTUS
• Todellinen etäisyysilmoitus ja merkkiääni saattavat poiketa kuvassa näky-

västä.
• Älä pese antureita painepesurilla. 
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Pysäköintitutkajärjestelmän 
toimintahäiriöt
Pysäköintitutka ei ehkä toimi 
normaalisti seuraavissa 
tilanteissa:
1.  Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. 

(Kun jää sulaa, toiminta palaa nor-
maaliksi).

2.  Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä, tai tunnistin on tukkeutunut. (Se 
toimii jälleen normaalisti, kun aine 
on poistettu, tai tunnistin ei ole 
enää tukkeutunut).

3.  Kun tunnistin on likaantunut vie-
raasta aineesta, kuten lumesta 
tai vedestä. (Tunnistusalue palaa 
takaisin normaaliksi, kun nämä 
poistetaan).

4.  Pysäköintitutkan painike on pois 
päältä. 

Pysäköintitutkassa saattaa 
esiintyä toimintahäiriö kun:
1.  Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla 

(päällystämättömät tiet, soratiet, 
töyssyt tai kaltevuudet). 

2.  Liian voimakkaat melulähteet, 
kuten ajoneuvojen äänimer-
kit, äänekkäät moottoripyörät tai 
rekkojen ilmajarrut voivat häiritä 
tunistimien toimintaa.

3.  Rankkasade tai vesisuihku.
4.  Tunnistimien lähellä on langatto-

mia lähettimiä tai matkapuhelimia.
5.  Tunnistin on peittynyt lumesta.

HUOMIO
• Järjestelmä ei voi tunnistaa 

esteitä, joka eivät ole sen toi-
minta-alueella;

 Se ei pysty tunnistamaan kap-
paleita muilla alueilla, joihin 
tunnistimia ei ole asennettu. 
Lisäksi tunnistin ei välttämät-
tä havaitse pieniä tai ohuita 
kappaleita, kuten tolppia, tai 
kappaleita, jotka sijaitsevat 
tunnistimien välissä.

 Tarkkaile silminnähden auton 
takaosaa aina peruuttaessasi.

• Opasta muita autoa käyttäviä 
kuljettajia käyttämään järjes-
telmää.
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Tunnistusalue saattaa heikentyä, 
kun:
1.  Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-

kea tai alhainen.
2.  Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 

ja läpimitta alle 14 cm.

Seuraavia esineitä tunnistin ei 
saata havaita:
1.  Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten 

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2.  Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

✽ HUOMAUTUS
1.  Varoitusäänimerkki ei välttämät-

tä kuulu jaksottaisesti riippuen 
nopeudesta ja havaittujen kappa-
leiden muodoista.

2.  Pysäköintitutka saattaa vioittua, 
jos auton puskurin korkeutta tai 
tunnistimen kokoonpanoa muu-
tetaan. Mikä tahansa tarvike tai 
lisävaruste, joka ei ole tehtaan 
asentama, saattaa häiritä tunnis-
timen toimintaa.

3.  Tunnistin ei saata havaita esi-
neitä, jotka ovat alle 30 cm:n 
päässä tunnistimesta tai se saattaa 
havaita väärän etäisyyden. Käytä 
varoen.

4.  Jos tunnistin on jäätynyt tai tah-
riintunut lumesta tai vedestä, 
tunnistin saattaa olla toimintaky-
vytön, kunnes tahrat poistetaan 
käyttämällä pehmeää liinaa.

5.  Älä missään tapauksessa paina, 
naarmuta tai iske tunnistina 
kovalla esineellä, joka voi vahin-
goittaa tunnistimen pintaa. 
Tunnistin voi rikkoontua.

✽ HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisällä. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-
mia ei ole. Myöskään pieniä, kapeita 
tai tunnistimien välissä sijaitsevia 
kappaleita ei ehkä pystytä havait-
semaan. 
Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapää 
aina silmämääräisesti ajon aikana.
Muista kertoa kuljettajille, joille 
järjestelmä on tuntematon, järjes-
telmän mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista.
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Itsetestaus
Jos yksi tai useampi seuraavista 
tapahtuu, kun siirrät peruutusvaih-
teelle (R-asento), pysäköintitutkassa 
saattaa olla toimintahäiriö.
• Merkkiääntä ei kuulu tai merkkiää-

ni toistuu jatkuvasti

Tarkista järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa.  Suositte-
lemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla. 

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata 
mitään pysäköintitutkan toimin-
nan tai toimimattomuuden aihe-
uttamaa ajoneuvovahinkoa tai 
matkustajan loukkaantumista. 
Aja aina varovaisesti turvalli-
suus huomioiden.

(vilkkuu)

•               näytössä. 
(mikäli varusteena)

VAROITUS
Ole erityisen varovainen varsin-
kin, jos auton läheisyydessä on 
jalankulkijoita, erityisesti lapsia. 
Muista, että tunnistimet eivät 
havaitse joitain kohteita niiden 
etäisyyden, koon tai muun tun-
nistimen toimintaa rajoittavan 
ominaisuuden johdosta. Suorita 
aina ennen ajamista silmämää-
räinen tarkastus varmistuaksesi 
siitä, ettei auton tiellä ole mitään 
esteitä missään suunnassa.
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Pysäköintiavustinjärjestelmä hel-
pottaa pysäköintiä ja pysäköi auton 
puoliautomaattisesti mittaamalla 
pysäköintiin käytettävissä olevan 
tilan, kääntämällä ohjauspyörää ja 
antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä 
helpottavia ohjeita.
Lisäksi se avustaa kuljettajaa pois-
tuttaessa taskupysäköintipaikalta.

❈   Pysäköintiavustimen äänenvoi-
makkuus on säädettävissä. Katso 
lisätietoja tämä luvun kohdasta 
”Mukautettavat asetukset”.

✽ HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei pysäytä autoa, vaik-

ka jalankulkija tai muu este osuu 
sen reitille. Kuljettajan tulee val-
voa pysäköintiä tarkoin. 

• Käytä järjestelmää ainoastaan 
pysäköintialueilla. 

• Järjestelmä ei toimi, jos valitsema-
si pysäköintipaikan edessä ei ole 
autoa tai jos paikka on vinottai-
nen.

• Järjestelmä ei mahdollisesti pysä-
köi autoa täysin toiveittesi mukai-
sesti. Esimerkiksi ajoneuvosi ja 
seinän välinen etäisyys ei ole ehkä 
haluamasi.

• Kytke järjestelmä pois päältä ja 
pysäköi auto käsin, kun tilanne 
edellytää käsinpysäköintiä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmään 
kuuluva, auton edessä ja takana 
olevista esteistä varoittava merk-
kiääni aktivoituu, kun pysäköin-
tiavustinjärjestelmä kytketään 
päälle.

• Paina OFF-painiketta, jos haluat 
keskeyttää pysäköintiavustinjär-
jestelmän toiminnan, kun järjes-
telmä on löytänyt sopivan pysä-
köintipaikan.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN (JOS VARUSTEENA)

OPS043307L

OPS043239

OPS043240

 ■ Taskupysäköinti

 ■ Rinnakkaispysäköinti

 ■ Taskusta poistuminen
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Toiminnan edellytykset
VAROITUS

• Pysäköintiavustinta on pidet-
tävä ainoastaan täydentä-
vänä toimintona. Kuljettajan 
tulee tarkastaa mahdolliset 
esteet etu- ja takapäässä. 
Pysäköintiavustimen toimin-
taan saattaa vaikuttaa monet 
ympäristön tekijät ja olosuh-
teet, jonka vuoksi vastuu säi-
lyy aina kuljettajalla.

• Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos  pyöränsuun-
tauksessa on ongelmia. Tar-
kis tuta auto tässä tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suo sit-
telemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kia suosittelee aina käyttä-

mään samoja Kia-jälleen-
myyjän tai huollon yhteis-
työkumppanin suosittelemia 
rengas- ja vannekokoja. Jos 
auton renkaiden tai vanteiden 
koko poikkeaa alkuperäisestä, 
järjestelmään voi tulla toimin-
tahäiriöitä. 

 Jos käytät eri rengas- ja/tai 
vannekokoa kuin valtuutettu 
KIA-jälleenmyyjä tai huollon 
yhteistyökumppani suositte-
lee, järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein. Käytä aina samoja ren-
gas- ja vannekokoja.

• Jos olet asentanut autoon 
rekisterikilven kehyksen, 
pysäköintiavustinjärjestelmän 
varoitusmerkkiääni voi kuulua 
normaalista poikkeavasti.

OLM041271

OPS043241

OPS043242

■  Oikea puoli 
- Taskupysäköinti

■  Vasen puoli 
- Taskupysäköinti

■  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Taskusta 
poistuminen

■  Oikea puoli - Taskusta 
poistuminen
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Järjestelmä voi auttaa pysäköimään 
auton kahden pysäköidyn auton 
väliin tai pysäköidyn auton taakse. 
Voit käyttää järjestelmää, kun alla 
esitetyt ehdot ovat täyttyneet.
• Pysäköintiruutu on suorakulmion 

muotoinen.
• Tasku- tai rinnakkaispysäköintiti-

lanteessa
• Kun pysäköintipaikan eteen on 

pysäköity auto
• Tilaa auton siirtämiseen on riittä-

västi.

Tilanteet, joissa järjestelmä ei 
toimi
Älä koskaan käytä pysäköintiavus-
tinta tilanteissa, joissa se ei toimi 
asianmukaisesti.
• Pysäköintipaikka ei ole suorakul-

mion muotoinen 
• Pysäköitäessä kaltevalle alustalle
• Kun autoon on lastattu autoa 

pidempiä tai leveämpiä esineitä
• Pysäköitäessä vinottaiselle pysä-

köintipaikalle 
• Rankassa lumi- tai vesisateessa 

tai tuulessa
• Pysäköintipaikan vieressä on pyl-

väs, johon on mahdollisesti kiin-
nitetty muita esineitä, esim. palo-
sammutin. 

• Puskuriin on osunut isku, joka on 
siirtänyt anturia

• Ajettaessa epätasaisella tiellä
• Kun auto on varustettu lumiketjuilla 

tai vararenkaalla
• Kun rengaspaine on tavallista kor-

keampi tai matalampi
• Kun autoon on kytketty perävaunu

• Tienpinnan ollessa liukas tai epä-
tasainen

• Kun auton eteen tai taakse on 
pysäköity suuria ajoneuvoja, kuten 
linja- tai kuorma-autoja

• Sähköisen ohjaustehostimen 
(EPS) merkkivalo palaa mittaris-
tossa.

• Etu- tai takaetäisyysantureis-
sa on toimintahäiriö tai ne eivät 
toimi asianmukaisesti. (Katso 
lisätietoja luvun 4 kohdasta 
”Pysäköintiavustin”)

• Kun antureihin on jäätynyt vettä
• Kun pysäköintipaikan läheisyyteen 

on pysäköity polku- tai moottori-
pyöriä.

• Kun pysäköintipaikan lähellä on 
esteitä, esim. roska-astia, polku-
pyörä, ostoskärry tms.

• Kovalla tuulella
• Kun autoon on asennettu muun-

tyyppinen, kuin valmistajan hyväk-
symä rengas

• Kun pyörien suuntausta ei ole suo-
ritettu oikein

• Kun auto on kallistunut voimak-
kaasti toiselle sivulle.
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VAROITUS
Älä käytä pysäköintitutkaa seu-
raavissa tilanteissa. Seuraukset 
voivat olla odottamattomia ja 
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
1. Pysäköinti kaltevalle tielle 

Kuljettajan on käytettävä sekä 
kaasu- että jarrupoljinta kalte-
valle tielle pysäköitäessä. Jos 
kuljettaja ei hallitse kaasu- ja 
jarrupolkimen käyttöä, seurauk-
sena saattaa olla onnettomuus. 

(Jatkuu)

OUM046212L

(Jatkuu)
2.  Pysäköinti lumisissa olosuh-

teissa 

Lumi voi häiritä tunnistimien 
toimintaa tai järjestelmän toi-
minta saattaa keskeytytyä, 
mikäli pysäköintipaikan tie on 
liukas. Lisäksi jos kuljettaja ei 
ole tottunut kaasu- ja jarrupolki-
men käyttöön kyseisessä tilan-
teessa, seurauksena voi olla lii-
kenneonnettomuus. 

(Jatkuu)

OUM046213L

(Jatkuu)
3.  Pysäköinti ahtaisiin 

paikkoihin 

Järjestelmä ei ehkä löydä pysä-
köintipaikkaa, jos tila on liian 
ahdas. Ole aina varovainen, 
vaikka järjestelmä vaikuttaisikin 
toimivan normaalisti.

(Jatkuu)

OUM046216L
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(Jatkuu)
4. Pysäköinti vinoparkkiin 

Järjestelmän tarkoitus on hel-
pottaa tasku- ja rinnakkaispysä-
köintiä. Pysäköinti vinoparkkiin 
ei ole tuettu. Vaikka ajoneuvo 
voitaisiin pysäköidä kyseiseen 
paikkaan, älä käytä pysäköin-
titutkaa siihen. Järjestelmä 
ohjaa autoa tässä tapauksessa 
tasku- ja rinnakkaispysäköinnin 
mukaisesti.

(Jatkuu)

OUM046436L

(Jatkuu)
6. Pysäköinti rekan taakse

Korkeamman ajoneuvon taakse 
pysäköimiseen liittyy onnetto-
muusriski. Näitä ovat mm. bussi, 
rekka, kuorma-auto jne.
Älä luota yksinomaan pysäköin-
tiavustimeen.

(Jatkuu)

OUM046215L

(Jatkuu)
5. Pysäköinti epätasaisilla teillä

Kuljettajan on käytettävä pol-
kimia (kytkin, kaasu ja jarru) 
tarkoituksenmukaisesti pysä-
köitäessä epätasaisilla teillä. 
Jos näin ei toimita, järjestel-
mä saattaa keskeyttää toimin-
nan auton luiston seurauksena. 
Onnettomuusriski! 

(Jatkuu)

OUM046214L
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Järjestelmän toiminta 
(pysäköintitila)
1.   Kytke pysäköintiavustin päälle
   Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon 

(ajo).
2.  Valitse pysäköintitila
  -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila. 

3.   (Valinnainen) Etsi pysäköintipaik-
ka (aja hitaasti eteenpäin).

4.   (Valinnainen) Etsintä päättyy 
(automaattinen haku tunnistimilla).

5.   Ohjauspyörän ohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
6.  Pysäköinti on suoritettu
7.   Tarpeen vaatiessa siirrä ajoneuvo 

lopulliseen paikkaan omatoimises-
ti.

(Jatkuu)
7.  Este pysäköintipaikalla

Pysäköintipaikan läheisyydes-
sä oleva este (esim. pylväs) voi 
haitata pysäköintiavustimen 
toimintaa. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse pysäköintipaikkaa, 
vaikka tilaa olisikin riittävästi. 

(Jatkuu)

OUM048290L

(Jatkuu)
8.  Seinän vieressä olevasta 

pysäköintiruudusta poistumi-
nen

Jos pysäköintiruutu on ahdas 
ja lähellä seinää, järjestelmässä 
voi olla toimintahäiriöitä pois-
tuttaessa pysäköintiruudusta. 
Kun poistut yllä olevan kuvan 
mukaisesta pysäköintiruudusta, 
muista tarkkailla ympäristössä 
olevia esteitä.

OUM046216L
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Jos järjestelmä on jo valmiiksi tun-
nistanut pysäköintipaikan ennen 
pysäköintiavustimen aktivointia, voit 
jatkaa järjestelmän käyttöä vaiheesta 
4 eteenpäin (etsintä päättyy).

✽ HUOMAUTUS
• Tarkista ennen järjestelmän käyt-

töä, että olosuhteet sopivat.
• Pidä turvallisuussyistä jarrupol-

jin alas painettuna muulloin kuin 
auton liikkuessa.

1.  Kytke pysäköintiavustin päälle

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta (painikkeen merkkivalo syt-
tyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
keytyy päälle (painikkeen merkki-
valo palaa).

 Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan. 

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta  uudelleen yli 2 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon.

2. Valitse pysäköintitila
• Valitse taskupysäköinti tai rinnak-

kaispysäköinti painamalla pysä-
köintiavustinjärjestelmän paini-
ketta vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa (ajo).

• Jos järjestelmä on jo valmiiksi tun-
nistanut pysäköintipaikan ennen 
pysäköintiavustimen aktivoin-
tia, näytössä on viesti ”Parking 
search” (pysäköintipaikan etsintä) 
tai ”Space found” (pysäköintipaikka 
löytynyt).

• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle, oikean puolen 
taskupysäköinti on automaattisesti 
valittuna.

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilas-
ta (oikea→vasen) peruutustilaan 
(oikea → vasen) aina, kun pysä köin-
tia vustimen painiketta painetaan. 
(vasemmanpuoleinen ohjaus).

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilas-
ta (vasen→oikea) peruutustilaan 
(vasen→oikea) aina, kun pysäköin-
tiavustimen painiketta painetaan 
(oikeanpuoleinen ohjaus).

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä kerran. 

OUM058184L
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3. Pysäköintipaikan etsintä 
(valinnainen)

• Aja hitaasti eteenpäin pysytellen 
noin 50–150 cm:n etäisyydellä 
viereen pysäköidyistä autoista. 
Sivutunnistimet etsivät pysäköinti-
paikkaa.

• Jos ajonopeus on yli 20 km/h, näy-
tön viesti kehottaa hidastamaan 
nopeutta.

• Jos ajonopeus on yli 30 km/h, jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä.

✽ HUOMAUTUS
• Kytke vilkku, jos olet vilkkaasti 

liikennöidyllä paikalla.
• Jos pysäköintialue on ahdas, aja 

hitaasti lähemmäs pysäköintipaik-
kaa.

• Järjestelmä hyväksyy vain riittä-
vän suuren pysäköintipaikan. 

✽ HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei mahdollisesti löydä 

pysäköintipaikkaa, jos pysäköinti-
alueella ei ole yhtään autoa tai jos 
pysäköintipaikan edessä/takana ei 
ole pysäköityä autoa.

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:

   (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
   (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
   (3) Kun on voimakas lumi- tai 

vesisade
   (4) Kun lähellä on tolppa tai este

OUM058250LOUM058251L

OUM058252LOUM058253L

■  Oikea puoli 
- Taskupysäköinti

■  Vasen puoli 
- Taskupysäköinti

■  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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✽ HUOMAUTUS
Aja hitaasti eteenpäin pitäen noin 50 
- 150 cm etäisyys viereen pysäköityi-
hin autoihin. Järjestelmä ei mahdol-
lisesti havaitse pysäköintipaikkaa, 
ellet säilytä oikeaa etäisyyttä.

4. Pysäköintitilan tunnistus 
(valinnainen)

Kun järjestelmä tunnistaa pysäköin-
tipaikan, näyttöön tulee tyhjä ruutu 
yllä olevan kuvan mukaisesti. Aja 
hitaasti eteenpäin, kunnes näyttöön 
tulee viesti ”Shift to R” (kytke peruu-
tusvaihde). 

HUOMIO
Kun pysäköintipaikan etsintä 
on suoritettu, jatka järjestelmän 
käyttämistä ympäröivän alueen 
tarkastamisen jälkeen.
Tarkkaile erityisesti sivutausta-
peilien ja muiden esteiden väli-
matkaa, jottei auto törmää epä-
huomiossa esteisiin.

OUM046437L OUM058254LOUM058255L

OUM058256LOUM058257L

■  Oikea puoli 
- Taskupysäköinti

■  Vasen puoli 
- Taskupysäköinti

■  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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5. Etsintä suoritettu 

Yllä oleva viesti ilmestyy ja äänimerk-
ki kytkeytyy, kun pysäköintipaikka on 
löytynyt etsinnän aikana. Pysäytä 
ajoneuvo ja siirrä vaihde R-asentoon 
(peruutus).

6. Ohjauspyörän ohjaus

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva 
viesti, vaihteenvalitsimen ollessa 
R-asennossa. Järjestelmä ohjaa 
ohjauspyörää nyt automaattisesti. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

painaen.
• Järjestelmän toiminta saattaa 

keskeytyä järjestelmän ohja-
tessa ohjauspyörää, jos pysä-
köintipaikka on liian pieni. Älä 
yritä pysäköidä ajoneuvoasi 
liian ahtaaseen paikkaan.

OUM058265L

OUM058258LOUM058259L

OUM058260LOUM058261L

■  Oikea puoli 
- Taskupysäköinti

■  Vasen puoli 
- Taskupysäköinti

■  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

■  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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✽ HUOMAUTUS
• Pysäköinti voi epäonnistua, ellet 

noudata annettuja ohjeita.
 Jos kuulet pysäköintitutkan merk-

kiäänen (etäisyys esteeseen on alle 
30 cm, ja merkkiääni kuuluu yhtä-
jaksoisesti), siirrä autoa hitaasti 
vastakkaiseen suuntaan tarkistet-
tuasi, ettei sen ympärillä ole esteitä.

• Tarkista aina, ettei auton ympäril-
lä ole esteitä, kun kuulet pysäköin-
titutkan merkkiäänen (etäisyys 
esteeseen on alle 30 cm, merkkiää-
ni kuuluu yhtäjaksoisesti).

 Merkkiääni ei kuulu, jos auto on 
liian lähellä estettä.

• Varo, ettet kiihdytä liian nopeasti 
ja törmää muihin lähellä oleviin 
ajoneuvoihin.

Toiminnan keskeyttäminen pysäköin-
nin aikana 
• Paina pysäköintiavustimen paini-

ketta pitkään, kunnes järjestelmä 
kytkeytyy pois toiminnasta.

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta, kun järjestelmä hakee pysä-
köintipaikkaa tai kun järjestelmä 
ohjaa ohjauspyörää.

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

painaen. 
• Varmista aina ennen liikkeel-

lelähtöä, ettei auton ympärillä 
ole esteitä.

• Jos auto ei lähde liikkeelle, 
vaikka olet vapauttanut jar-
rupolkimen, tarkista ennen 
kaasupolkimen painamista, 
ettei auton ympärillä ole estei-
tä. Varmista, ettet ylitä 7 km/h 
nopeutta.

• Älä asenna ohjauspyörään 
minkäänlaista suojusta. 
Järjestelmän toiminta voi kes-
keytyä.

VAROITUS
Älä työnnä kättäsi ohjauspyö-
rän väliin sen automaattisen 
ohjauksen aikana.
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Vaihteiden vaihtaminen ohjauspyörän 
ohjauksen aikana
Kun kuulet merkkiäänen ja yllä oleva 
viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdet-
ta ja jatka ajamista painaen samalla 
jarrupoljinta. 

7.  Pysäköintiavustin on 
pysäköinyt auton

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön 
ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaa-
tiessa käytä ohjauspyörää omatoi-
misesti ajoneuvon lopulliseen pysä-
köimiseen. 

✽ HUOMAUTUS
Kuljettajan pitää painaa jarrupol-
jinta, kun hän pysäköi autoa.

VAROITUS  
Varo aina muita ajoneuvoja 
tai jalankulkijoita pysäköinnin 
aikana. 

HUOMIO
Tarkasta aina lähiympäristö 
ennen jarrupolkimen vapautta-
mista.

OUM048330L

OUM058263LOUM058264L

OUM058263LOUM058262L

 ■ Käsivaihteisto

 ■ Automaattivaihteisto
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Lisäohjeet 
(viestit)

Pysäköintiavustimen toimiessa vies-
tejä saattaa ilmestyä riippumatta 
pysäköintitoiminnasta.
Viestejä ilmestyy olosuhteiden 
mukaan. Noudata annettuja ohjeita 
pysäköidessäsi ajoneuvoa pysäköin-
tiavustimella.

✽ HUOMAUTUS
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä 

seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi 
ajoneuvo omatoimisesti.

 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu
 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-

ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

• Kun ajonopeus on pysäköintipaik-
kaa etsittäessä yli 20 km/h ja näyt-
töön tulee viesti ”Reduce speed” 
(hiljennä ajonopeutta).

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle 
seuraavissa olosuhteissa:

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä. 
Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki.

• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain 
pysäköintiavustimeen, pysäköin-
tiavustinjärjestelmä alkaa toimia 
normaalisti.

 Jos ongelmia ilmenee, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM058270L

OUM058267L
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Järjestelmän toiminta 
(poistumisavustin)
Poistumisavustin toimii seuraavissa 
olosuhteissa:
1.   Kytke pysäköintitutka päälle
   Vaihteenvalitsimen tulisi olla 

P-asennossa.
2.  Valitse Exit Mode (poistumisavus-

tin)
  -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila. 

3.  Tarkista ympäristö 
4.  Ohjauspyörän ohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
5.  Poistuminen suoritettu
   Tarpeen vaatiessa siirrä ajoneuvo 

lopulliseen paikkaan omatoimisesti.

✽ HUOMAUTUS
• Tarkista ennen järjestelmän käyt-

töä, että olosuhteet sopivat.
• Pidä turvallisuussyistä jarrupol-

jin alas painettuna muulloin kuin 
auton liikkuessa.

1.  Kytke pysäköintiavustin päälle

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta (painikkeen merkkivalo syt-
tyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
keytyy päälle (painikkeen merkki-
valo palaa).

 Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan.

• Paina pysäköintiavustinjärjes-
telmän painiketta uudelleen yli 2 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon.

OUM058184L
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2. Valitse Exit Mode 
(poistumisavustin)

• Valitse käyttötila painamalla 
pysäköintiavustimen painiket-
ta vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa ja jarrupoljin painet-
tuna.

• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle, vasemman puo-
len taskupysäköinti on automaatti-
sesti valittuna.

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta uudelleen, kun haluat vaihtaa 
järjestelmän toimintatilan oikean-
puoleiseen taskupysäköintitilaan.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä ker-
ran.

3. Tarkista ympäristö

Pysäköintiavustin tarkistaa auton 
edessä ja takana olevan alueen pois-
tumisavustintilassa. 

✽ HUOMAUTUS
• Jos edessä tai takana oleva auto 

(tai este) on liian lähellä ympäris-
tön tarkistuksen aikana, järjestel-
mä ei ehkä toimi oikein. 

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:

 (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
 (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
 (3) Kun on voimakas lumi- tai 

vesisade
 (4) Kun lähellä on tolppa tai este

• Jos järjestelmä havaitsee esteen, 
johon auto voi törmätä pysäköin-
tipaikalta poistuttaessa, järjestel-
mä saattaa keskeyttää poistumis-
avustimen toiminnan.

• Jos käytettävissä oleva tila on liian 
ahdas poistumiseen, järjestelmä 
voi keskeyttää poistumisavusti-
men toiminnan.

HUOMIO
• Kun ympäristön tarkistus on 

tehty, jatka järjestelmän käyt-
töä. 

• Poistumisavustin voi kytkey-
tyä tahattomasti, kun vaihteen-
valitsin on P- tai N-asennossa, 
kun pysäköintiavustimen pai-
niketta painetaan.

OUM058271LOUM058272L

■  Vasen puoli
- Taskusta poistuminen

■  Oikea puoli
- Taskusta poistuminen

OUM058273LOUM058274L

■  Vasen puoli
- Taskusta poistuminen

■  Oikea puoli
- Taskusta poistuminen
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4. Ohjauspyörän ohjaus • Yllä oleva viesti näyttöön, jos vaih-
teenvalitsin on D (ajo) tai R (peruu-
tus) -asennossa, edessä tai takana 
olevan esteen etäisyydestä riippu-
en.

 Järjestelmä ohjaa ohjauspyörää 
nyt automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

Järjestelmän kytkeminen pois päältä 
pysäköintipaikalta poistumisen aika-
na

Paina pysäköintinjärjestelmän pai-
niketta tai pysäköintiavustimen pai-
niketta.

VAROITUS
Älä työnnä kättäsi ohjauspyö-
rän väliin sen automaattisen 
ohjauksen aikana.

HUOMIO
Aja aina hitaasti jarrupoljinta 
käyttäen.

OUM058262L

OUM058263L

OUM058265L
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5. Poistuminen suoritettu

Viesti tulee näyttöön, kun poistu-
misavustin on avustanut kuljettajaa 
poistumaan pysäköintiruudusta. 
Käännä ohjauspyörä poistumissuun-
taan ja ohjaa autoa manuaalisesti 
pysäköintipaikalta poistuttaessa. 

Lisäohjeet 
(viestit)

Poistumisessa opastavia viestejä ei 
välttämättä näytetä tässä oppaassa 
mainitussa järjestyksessä.
Viestejä ilmestyy olosuhteiden 
mukaan. Noudata annettuja ohjeita 
pysäköidessäsi ajoneuvoa pysäköin-
tiavustimella.

HUOMIO
• Poistuttaessa pysäköintipai-

kalta käännä ohjauspyörää 
mahdollisimman paljon pois-
tumissuuntaan ja aja hitaalla 
nopeudella painaen samalla 
jarrupoljinta. 

• Tarkista aina, ettei auton 
ympärillä ole esteitä, kun kuu-
let pysäköintitutkan merkkiää-
nen (etäisyys esteeseen on 
alle 30 cm, merkkiääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti).

 Merkkiääni ei kuulu, jos auto 
on liian lähellä estettä.

• Turvallisuussyistä järjestelmä 
keskeyttää poistumisavusti-
men toiminnan, jos ajoneuvo 
on ahtaassa pysäköintitilassa 
seinän lähellä. 

OUM058267L

OUM058268L

OUM058275L
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✽ HUOMAUTUS
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä 

seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi 
ajoneuvo omatoimisesti.

 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu
 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-

ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle 
seuraavissa olosuhteissa:

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä.

 Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki.

• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain 
pysäköintiavustimeen, pysäköin-
tiavustinjärjestelmä alkaa toimia 
normaalisti.

Jos ongelmia ilmenee, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM058270L

HUOMIO
Järjestelmä voi toimia virheelli-
sesti  ja antaa esimerkiksi vääriä 
viestejä, jos muiden ajoneuvo-
jen anturit, ympäröivä melu tai 
tietyypin aiheuttamat vastaan-
ottohäiriöt häiritsevät antureita.
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Peruutuskamera kytkeytyy, kun virta 
on ON-asennossa ja vaihdevipu siir-
retään R-asentoon (peruutus), jolloin 
myös peruutusvalo syttyy.
Tämä järjestelmä on täydentävä 
järjestelmä, joka näyttää ajoneu-
von takana olevan kuvan taustapei-
lin näytön kautta koko peruutuksen 
ajan.

❈  Jos autossasi on AVN-järjestelmä 
(audio, video ja navigointi), tausta-
näyttö näyttää auton takana ole-
van alueen AVN-näytöllä peruu-
tettaessa. Katso tarkemmat tiedot 
erillisestä käyttöoppaasta.

VAROITUS
• Tämä järjestelmä on ainoas-

taan täydentävä. Kuljettajan 
vastuulla on aina tarkkailla 
tausta- ja ovipeilejä sekä ajo-
neuvon takana olevaa aluet-
ta ennen peruuttamista ja 
peruuttamisen aikana, sillä 
kameran välityksellä ei pys-
tytä näkemään ns. ”kuollutta 
aluetta”.

Pidä peruutuskameran linssi 
aina puhtaana. Jos linssi on 
peittynyt vieraasta aineesta, 
kamera ei välttämättä toimi 
normaalisti.

OUM048049L

OUM048050L

PERUUTUSKAMERA (MIKÄLI VARUSTEENA)



1304

Autosi ominaisuudet

Tämä on pysäköinnin avustinjärjes-
telmä, joka näyttää auton ympäristön 
pysäköinnin aikana. Kun painat pai-
nikkeen [ON]-asentoon, järjestelmä 
otetaan käyttöön. Poista järjestelmä 
käytöstä painamalla uudelleen.

Toimintaedellytykset
- Virtalukko on ON-asennossa
- Vaihteenvalitsin on D-, N- tai 

R-asennossa
- Kun ajonopeus ei ole yli 15 km/h

• Jos ajonopeus on yli 15 km/h, 
SVM-järjestelmä kytkeytyy pois 
päältä. Jos ajonopeus ei ole yli 15 
km/h, kun SVM-järjestelmä kytke-
tään pois päältä, SVM-järjestelmä 
ei kytkeydy päälle. Ota uudelleen 
käyttöön painamalla painiketta.

 Se myös näyttää kuvaa auton 
takaa kuljettajan pyynnöstä, vaikka 
vaihteenvalitsin olisi D-asennossa. 
Se tuottaa kuvan, joka on optimoitu 
ajotilaan, toisin kuin pysäköintiti-
lan kuva. Kun painat painikkeen 
[ON]-asentoon, järjestelmä ote-
taan käyttöön. Poista järjestelmä 
käytöstä painamalla uudelleen.

 Toimintaedellytykset
 - Virtalukko on ON-asennossa
 - Vaihteenvalitsin on D-asennossa
 -  Kun ajonopeus on korkeintaan 

15 km/h
 - SVM-kytkin ON-asennossa

• SVM on käytössä, kun auto liik-
kuu taaksepäin On/Off-painikkeen 
asennosta ja ajonopeudesta riip-
pumatta.

• Kun takaluukku ja kuljettajan/mat-
kustajan ovi avataan ja ulkotaus-
tapeili on taitettuna, varoitusvalo 
syttyy SVM-järjestelmään.

• Jos SVM-järjestelmä ei toimi nor-
maalisti, ota yhteyttä ammattihuol-
toon. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

* SVM: Surround View Monitoring

SURROUND VIEW MONITORING -JÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

OUM056190L
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Akun säästötoiminto
• Tämän toiminnon tarkoitukse-

na on estää akun tyhjeneminen. 
Järjestelmä sammuttaa automaat-
tisesti seisontavalot, kun kuljettaja 
poistaa virta-avaimen ja avaa kul-
jettajan oven.

• Tämän toiminnon avulla seison-
tavalot sammuvat automaattisesti, 
jos kuljettaja pysäköi tien sivuun 
yöaikana.

 Tarpeen vaatiessa valot voidaan 
pitää päällä virta-avaimen poista-
misen jälkeen, jolloin on toimittava 
seuraavasti:

 1) Avaa kuljettajan ovi.
 2)  Käännä ohjauspylvään valo-

kytkimestä seisontavalot ensin 
OFF- ja sitten ON-asentoon.  

Ajovalojen saattotoiminto
Jos käännät virtalukon ACC tai OFF 
-asentoon, kun ajovalot ovat päällä, 
ajovalot jäävät päälle noin 5 minuu-
tiksi. Jos kuljettajan ovi kuitenkin 
avataan tai suljetaan, ajovalot sam-
muvat 15 sekunnin jälkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa pai-
namalla kauko-ohjaimen (tai äly-
avaimen) lukituspainiketta kahdes-
ti tai kääntämällä valokytkin OFF-
asentoon.

LIGHTING – VALAISTUS

HUOMIO
Jos kuljettaja poistuu muusta 
kuin kuljettajan ovesta, akku-
vahtitoiminto ei toimi eivätkä 
saattovalot sammu automaatti-
sesti. Tästä voi seurata akun 
tyhjeneminen. Tällöin huolehdi, 
että sammutat valot ennen kuin 
poistut ajoneuvosta.
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Päivävaloautomatiikka 
(jos varusteena)
Päivävalot (DRL – Daytime Running 
Lights) helpottavat muita näke-
mään autosi etuosan päiväsaikaan. 
Päivävalot voivat olla käytännölliset 
monissa erilaisissa ajo-olosuhteissa, 
ja erityisen käytännöllisiä ne ovat 
auringonnousun jälkeen ja ennen 
auringonlaskua. DRL-järjestelmä 
sammuu, kun:
1.  Ajovalojen kytkin on ON-asennossa.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat päällä.
4. Seisontajarru kytketään

❈  Liikennesuunnan muuttuminen 
(Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maahan, jossa liikenne 
on vastakkaissuuntainen, vastaantu-
levat autoilijat häikäistyvät epäsym-
metrisestä suuntauksesta. Häikäisyn 
estämiseen ECE-määräykset esittä-
vät monia erilaisia ratkaisuja (esim. 
automaattinen vaihtojärjestelmä, tar-
ra-arkit, alassuuntaus). Nämä ajo-
valot on suunniteltu säädettäväksi 
mittariston käyttäjäasetuksissa.

Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja 
seisontavalojen asento.
Käyttääksesi valoja, käännä vivun 
päässä oleva säädin yhteen seuraa-
vista asennoista:   
(1) OFF-asento
(2) Auto light / DBL -asento
(3) Seisontavalojen asento
(4) Ajovalojen asento

OUM044053L



4 133

Autosi ominaisuudet

Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalo-
jen asennossa (1. asento), takavalot, 
rekisterivalot ja mittariston valot kyt-
keytyvät päälle.

Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen 
asennossa (2. asento), ajovalot, 
takavalot, rekisterivalot ja mittariston 
valot kytkeytyvät päälle.

✽ HUOMAUTUS
Virran on oltava ON-asennossa ajo-
valojen kytkemiseksi.

Auto light/DBL -asento
(jos varusteena)

Kun valokatkaisija on AUTO -asen-
nossa, ajo- ja takavalot kytkeytyvät 
tai sammuvat automaattisesti ulkoil-
man kirkkauden mukaan. 
Jos autosi on varustettu kaarrevalo-
järjestelmällä, se toimii myös kytki-
men ollessa ajovaloasennossa.

OUM044217L

OUM044057L

OUM044054L
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Kaukovalojen käyttäminen 

Kytke kaukovalot työntämällä vipua 
kojelautaan päin. Vipu palaa perus-
asentoon.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun 
kaukovalot kytketään päälle.
Estääksesi akun tyhjentymisen, älä 
jätä valoja palamaan pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä.

OUM044059L

VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja, jos ajo-
neuvoja on edessä lähietäisyy-
dellä. Kaukovalot saattavat häi-
käistä vastaantulijan tai edellä 
ajavan auton kuljettajan.

HUOMIO
• Älä koskaan aseta mitään koje-

laudan tunnistimen (1) päälle. 
Tällä varmistetaan automaat-
tisen valojen hallintajärjestel-
män parempi toiminta.

• Älä puhdista tunnistinta ikku-
nanpesunesteellä. Pesuneste 
voi jättää pinnalle ohuen kal-
von, joka voi häiritä tunnisti-
men toimintaa.

• Jos auton tuulilasi on tum-
mennettu tai siinä on muun 
tyyppinen metallinen pinnoite, 
automaattinen valojen kytken-
tätoiminto ei välttämättä toimi 
oikein.
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Väläyttääksesi ajovaloja, vedä vipua 
itseäsi kohti. Vapautettaessa se 
palautuu takaisin normaaliasentoon 
(lähivalot). Ajovalojen kytkintä ei tar-
vitse käyttää tämän väläytystoimin-
non käyttämiseksi.

Suuntavilkut ja kaistanvaihto-
toiminto

Virran on oltava kytkettynä, jotta 
suuntavilkkuja voitaisiin käyttää. 
Kytkeäksesi suuntavilkun päälle, 
siirrä vipua ylös- tai alaspäin (A). 
Mittariston vihreä nuolimerkkivalo 
ilmaisee, kumpaa suuntavilkkua käy-
tetään. Ne kytkeytyvät pois päältä 
itsestään käännöksen suorittamisen 
jälkeen. Jos merkkivalo jatkaa vilkku-
mista käännöksen jälkeen, palauta 
vipu käsin OFF-asentoon.

Antaaksesi merkin kaistanvaihdos-
ta, siirrä suuntavilkun vipua hie-
man ja pidä sitä asennossa (B). 
Vapautettaessa vipu palaa OFF-
asentoon.
Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei 
vilku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi 
suuntavilkkujen polttimoista saattaa 
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

OUM044060L 

OUM044058L
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Suuntavilkkujen 
kaistanvaihtotoiminto 
(jos varusteena)
Kytkeäksesi kaistanvaihtotoiminnon, 
liikuta suuntavilkkua hieman alle 0,7 
sekunnin ajan ja vapauta. Suuntavalo 
vilkkuu 3, 5 tai 7 kertaa ja osoittaa 
kaistanvaihtoaikeesi.
Kaistanvaihtotoiminto otetaan 
käyttöön ja poistetaan käytös-
tä LCD-näytön kautta, kohdassa 
Mukautettavat asetukset. Voit myös 
valita asetuksista vilkutuskertojen 
määrän (3, 5 tai 7). 
Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Käyttäjäasetukset”.

✽ HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on 
epätavallisen nopeaa tai hidasta, 
lamppu saattaa olla palanut tai sen 
piirissä on heikko sähköinen liitos.

Etusumuvalot 
(mikäli varusteena)  

Etusumuvaloja käytetään paranta-
maan näkyvyyttä, kun näkyvyys on 
heikko sumun, sateen tai lumisateen 
jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvät, 
kun sumuvalojen kytkin (1) käänne-
tään ON-asentoon seisontavalojen 
kytkemisen jälkeen.
Sammuttaaksesi sumuvalot, kään-
nä etusumuvalojen kytkin (1) 
ON-asentoon. 

OUM044061L

HUOMIO
Käytön aikana sumuvalot kulut-
tavat suuren määrän sähkövir-
taa. Käytä sumuvaloja ainoas-
taan, kun näkyvyys on heikko.
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Takasumuvalo 
(mikäli varusteena) 

Kytkeäksesi takasumuvalot päälle, 
käännä ajovalojen katkaisija ajova-
loasentoon ja käännä takasumuvalo-
jen kytkin (1) ON-asentoon. 

Takasumuvalot kytkeytyvät päälle, 
kun takasumuvalojen kytkin käänne-
tään ON-asentoon vasta sen jälkeen, 
kun ajovalojen katkaisija on vähin-
tään seisontavalojen asennossa ja 
kun etusumuvalojen kytkin on kään-
netty ON-asentoon.
Kytkeäksesi takasumuvalot pois 
päältä, käännä takasumuvalojen kyt-
kin uudelleen ON-asentoon tai kään-
nä ajovalot pois päältä.

✽ HUOMAUTUS
Virta-avaimen tulee olla 
ON-asennossa, jotta takasumuvalo-
kytkin voidaan painaa ON-asentoon. 

Ajovalojen korkeudensäätö 
(jos varusteena)
Käsitoiminen

Säätääksesi ajovalojen valokeilan 
korkeutta matkustajien määrän ja 
tavaratilan kuorman mukaan, kierrä 
ajovalojen korkeudensäätökytkintä.
Mitä korkeampi numero kytkimessä 
on, sitä matalammalla on ajovalo-
jen valokeilan taso. Pidä valokeila 
aina oikealla korkeudella tai muussa 
tapauksessa ajovalot voivat häikäistä 
muita tienkäyttäjiä.

OUM044329L

OUM048220L
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Automaattityyppi
Ajovalojen korkeussäätö suorite-
taan automaattisesti matkustajien 
lukumäärän ja tavaratilan kuorman 
mukaan.
Lisäksi järjestelmä säätää ajovalojen 
korkeutta eri olosuhteiden mukaan.

Kuormaustilanne Kytkimen asento (5P) Kytkimen asento (7P)

Vain kuljettaja 0 0

Kuljettaja + Etumatkustaja 0 0

Kuljettaja + Etumatkustaja + 
3. rivin matkustaja

- 1

Kaikki matkustajat 1 1

Kaikki matkustajat (ja kuljettaja) + Suurin 
sallittu kuorma

2 2

Kuljettaja + Suurin sallittu kuorma 3 3

Alle on luetteloitu esimerkkejä sopivista kytkinasetuksista. Muissa kuin alla 
luetteloiduissa kuormaustapauksissa säädä kytkin sellaiseen asentoon, että 
valokeilan taso on asetettu olosuhteisiin, jotka vastaavat lähimmin jotain alla 
luetteloitua tilannetta.

VAROITUS 
Tarkistuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos korkeudensäätö 
ei toimi oikein, vaikka säätö on 
tehty kuormaa vastaavasti tai 
jos ajovalot ovat äärimmäisessä 
ylä- tai ala-asennossa säädös-
tä riippumatta. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Älä yritä tarkastaa ja korjata kyt-
kentöjä itse.
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Dynaamiset kaarrevalot (DBL) 
(jos varusteena)

Dynaamiset kaarrevalot ottavat 
huomioon ajoneuvon nopeuden ja 
ohjauskulman ajovalojen korkeus- 
ja sivuttaisliikkeiden toteuttamises-
sa tarjoten paremman näkyvyyden 
kaarreajossa.
Siirrä kytkin AUTO-asentoon, kun 
moottori on käynnissä. Dynaamiset 
kaarrevalot toimivat, kun ajovalot ovat 
ON-asennossa Siirrä kytkin muuhun 
asentoon kytkeäksesi dynaamiset 
kaarrevalot pois käytöstä. Kun olet 
kytkenyt dynaamiset kaarrevalot pois 
päältä, ajovalot eivät enää käänny 
sivusuunnassa, mutta korkeussäätö 
jatkaa toimintaa.

Dynaamisten kaarrevalojen vika-
valo syttyy, kun kaarrevalojärjes-
telmässä on toimintahäiriö. Aja 
lähimpään turvalliseen paikkaan ja 
käynnistä moottori uudelleen. Jos 
merkkivalo jää palamaan tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Kaukovaloavustin
(jos varusteena)

Kaukovaloavustin vaihtaa automaat-
tisesti lähi- ja kaukovalojen välillä 
muiden autojen valojen sekä keliolo-
suhteiden mukaan.

OUM044057L OUM048469L
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Toiminnan edellytykset
1. Käännä valokytkin AUTO-

asentoon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua 

kojelautaan päin.
 Kaukovaloavustimen ( ) merkki-

valo syttyy. 
3. Kaukovaloavustin kytkeytyy päälle, 

kun ajonopeus ylittää 45 km/h.
 •  Jos vipua painetaan itsestä pois-

päin kaukovaloavustimen toi-
miessa, se kytkeytyy pois käytös-
tä ja kaukovalot palavat jatkuvas-
ti. Kaukovaloavustimen ( ) 
merkkivalo sammuu.

 •  Jos vipua vedetään itseä kohti, 
kun kaukovalot ovat päällä ja 
kaukovaloavustin on käytössä, 
kaukovaloavustin kytkeytyy pois 
päältä. 

4. Jos valokytkin siirretään ajovalo-
asentoon, kaukovaloavustin sam-
muu ja lähivalot jäävät palamaan.

Kaukovalot vaihtuvat lähivaloihin 
seuraavissa olosuhteissa: 
-   Kun kaukovaloavustin on pois 

päältä.
- Jos valokytkin ei ole AUTO-

asennossa.
- Järjestelmä tunnistaa vastaantule-

van auton ajovalot.
- Järjestelmä tunnistaa edellä aja-

van auton takavalot. 
- Auton ympäristössä on riittävästi 

valoa eikä kaukovaloja tarvita.
- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 

muuten kirkkaan valolähteen. 
- Ajonopeus alittaa 35 km/h.
- Kun havaitaan polkupyörän tai 

moot toripyörän ajovalo tai takavalo.

HUOMIO
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa:
• Vastaantulevan tai edellä 

ajavan ajoneuvon valot ovat 
puutteelliset (palanut poltti-
mo) tai ne jäävät esim. nyp-
pylän taakse.

• Vastaantulevan tai edellä aja-
van ajoneuvon valot ovat likai-
set tai esim. kuran tai lumen 
peitossa.

• Sumu, sumusavu, ilmansaas-
teet, vesi- tai lumisade heiken-
tää vastaantulevan ajoneuvon 
valojen tunnistamista.

• Tuulilasi on likainen, huurtu-
nut tai jäässä, tai se on rikki.

• Automaattisen kaukovalojär-
jestelmä tunnistaa  kauem-
pana valonlähteen, joka on 
samanmuotoinen kuin edellä 
ajavan auton valaisin.

• Näkyvyys on huono sumun, 
vesi- tai lumisateen vuoksi.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Ajovalon polttimon on vaih-

tanut joku muu kuin jälleen-
myyjä tai tämän valtuuttama 
korjaamo. 

• Ajovalot on suunnattu virheel-
lisesti. 

• Ajettaessa mutkaisella, kapeal-
la tai kuoppaisella tiellä.

• Ajettaessa ala- tai ylämäessä.
• Edessä oleva risteys tai mutka 

peittää näkyvyyttä. 
• Näkyvissä on liikennevalo, 

heijastava liikennemerkki, 
vilkkuvalo tai liikennepeili.

• Ajokeli on huono, tiellä on 
vesilammikoita tai lunta. 

• Edellä ajavan ajoneuvon taka-
valot on sammutettu ja sumu-
valot palavat.

• Vastaantuleva auto tulee vas-
taan mutkan takaa.

• Auto on kallistunut esim. vara-
renkaan asennuksen jälkeen, 
tai autoa hinataan.

• Kaistavahdin (LDWS) tai kais-
tanpitoavustimen (LKAS) 
varoi tus valo palaa. (mikäli 
varusteena)

VAROITUS 
• Älä asenna tuulilasiin tarvi-

kevarusteita tai tarroja. Älä 
asenna tummennuskalvoja 
tuulilasiin.

• Vie tuulilasi korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi ainoastaan 
jälleenmyyjän valtuuttamaan 
korjaamoon.

• Älä irrota kaukovaloavusti-
men osia äläkä kohdista niihin 
iskuja. 

• Varmista, ettei kaukovaloa-
vustinyksikön sisään pääse 
vettä. 

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-anturiin.

• Kuljettajan pitää ottaa huo-
mioon ajo-olosuhteet ja tilan-
teet, joissa automaattiset 
ajovalot eivät ehkä toimi ole-
tetulla tavalla. Jos havaitset 
automaattisten ajovalojen toi-
minnassa häiriöitä, käytä ajo-
valoja valovivulla.
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A :  Pyyhkijöiden nopeudensäädin 
(edessä)

    · MIST/  – Kertapyyhkäisy
    · OFF / O – Pois päältä
    · INT / --- –  Jaksottainen pyyhintä 
      AUTO* – Automaattinen pyyhintä
    · LO / 1 –  Alhainen pyyhintänopeus
    · HI / 2 – Korkea pyyhintänopeus

B :  Jaksottaisen pyyhinnän pyy-
hintätiheyden säätö 

C :  Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä 
(edessä)*

D :  Takapyyhkijän/-pesulaitteen 
säädin*

    · HI / 2 – Jatkuva pyyhintä
    · LOW / 1 –  Jaksottainen pyyhintä*
    · OFF / O – Pois päältä

E :  Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä 
(takana)*

* mikäli varusteena

PYYHKIJÄT JA PESULAITTEET

 Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite Takalasin pyyhkijä/pesulaite 

 ■ Tyyppi B  ■ Tyyppi B’

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi A’

OUM046221L/OUM048222L/OUM044340L/OUM048223L
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Tuulilasin pyyhkijät 
Toimi seuraavasti, kun virta on kyt-
ketty ON-asentoon.
MIST/  :  Kertapyyhkäisy: käännä 

vipu tähän asentoon 
(MIST/ ) ja vapauta se. 

Pyyhkijät liikkuvat jatku-
vasti, jos vipua pidetään 
tässä asennossa.

OFF / O: Pyyhkijät eivät ole käytössä 
INT / --- :  Pyyhkijät toimivat jaksot-

taisesti samalla pyyhintäti-
heydellä. Käytä tätä toimin-
tatilaa kevyessä sateessa 
tai huurteisissa olosuhteis-
sa. Vaihtaaksesi nopeus-
asetusta, käännä pyyhinti-
heyden säädintä. 

LO / 1:  Normaali pyyhintänopeus 
HI / 2:  Nopea pyyhintänopeus

✽ HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on kerääntynyt pal-
jon lunta tai jäätä, sulata tuulilasia 
noin 10 minuuttia tai poista lumi ja/
tai jää ennen tuulilasin pyyhkijöiden 
käyttöä virheettömän käytön var-
mistamiseksi. Jos lunta ja/tai jäätä 
ei poisteta ennen tuulilasinpyyhki-
men/-pesimen käyttöä, järjestelmä 
voi vaurioitua.

Automaattinen hallinta (mikäli 
varusteena)

Tuulilasin yläosassa sijaitseva sade-
tunnistin (1) säätää lasinpyyhkimien 
pyyhintänopeuden sateen voimak-
kuuden mukaan. Mitä enemmän 
sataa, sitä nopeammin pyyhkijät toi-
mivat. Kun sade loppuu, pyyhintä 
loppuu. 

OUM048224L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Vaihtaaksesi nopeusasetusta, kään-
nä nopeudensäädintä (1). 
Jos pyyhkijäkytkin asetetaan 
AUTO-tilaan, kun virta on päällä 
(ON-asento), pyyhkijä pyyhkäisee 
kerran suorittaaksen järjestelmän 
itsetestauksen. Aseta pyyhkijät OFF-
asentoon (O), kun pyyhkijöitä ei enää 
tarvita. 

HUOMIO
• Kun peset autoa, poista pyyh-

kimien sadetunnistin käytöstä 
kääntämällä lasinpyyhkimen 
vipu OFF (O) -asentoon. 

 Pyyhkijät saattavat kytkeytyä 
ja vahingoittua, jos kytkin on 
asetettu AUTO-tilaan auton 
pesun aikana. 

• Älä poista etumatkustajan 
puolella, tuulilasin yläosas-
sa sijaitsevaa sadetunnis-
timen anturin suojakantta. 
Järjestelmän osat saattavat 
vahingoittua, jolloin auton 
takuu ei kata vahinkoja.

• Kun auto käynnistetään talvel-
la, aseta pyyhkijäkytkin OFF-
asentoon (O). Muuten pyyhki-
jät saattavat kytkeytyä, jolloin 
jää saattaa vahingoittaa pyyh-
kijänsulkia. Poista aina lumi 
ja jää tuulilasilta ja kytke tuu-
lilasin huurteen-/jäänpoisto 
ennen tuulilasin pyyhkijöiden 
käyttämistä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos sävytät tuulilasin, varo 

ettei nesteitä pääse tuulila-
sin yläosan keskellä olevaan 
anturiin. Tämä voi vaurioittaa 
järjestelmän osia.

HUOMIO
Kun virta on kytketty ja tuulila-
sin pyyhkijät on asetettu AUTO-
toimintatilaan, toimi varoen seu-
raavissa tilanteissa välttääksesi 
loukkaamasta käsiäsi tai muita 
ruumiinosia.
• Älä koske tuulilasin yläosaan 

sadetunnistimen kohdalta.
• Älä pyyhi tuulilasin yläosaa 

kostealla tai märällä liinalla.
• Älä paina tuulilasia.
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Tuulilasin pesulaite

Jos vipu on OFF-asennossa (O), 
siirrä sitä hieman itseäsi kohti suih-
kuttaaksesi pesunestettä tuulilasille 
ja kytkeäksesi pyyhkijät 1-3 pyyhin-
täkerraksi.
Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on 
likainen.
Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta 
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat 
vivun.
Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesu-
nesteen määrä. Jos nesteen taso on 
alhainen, sinun pitää lisätä sopivaa, 
hankaamatonta tuulilasin pesunes-
tettä pesunestesäiliöön.

Säiliön täyttöaukko sijaitsee moot-
toritilan etuosassa etumatkustajan 
puolella. 

HUOMIO
• Älä käytä pyyhkimiä, kun 

tuulilasi on kuiva, estääksesi 
pyyhkimien vahingoittumisen.

• Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensii-
niä, kerosiinia, maalitinneriä 
tai muuta liuotinta niissä tai 
niiden lähellä.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin, 
jotta pyyhkimien varret tai 
muut osat eivät vaurioidu.

• Käytä talvella ja kaikissa kyl-
missä olosuhteissa pakkasen-
kestävyydeltään riittävää lasin-
pesunestettä, jotta lasinpyyh-
kimet ja -pesin ei vaurioidu.

VAROITUS 
Älä käytä lasinpesintä ennen 
tuulilasin lämmittämistä; lasin-
pesuneste saattaa muuten jää-
tyä tuulilasiin ja haitata näky-
vyyttä. 

HUOMIO
Estääksesi pesunestepumpun 
mahdollisen vahingoittumisen, 
älä käytä pesulaitetta, kun pesu-
nestesäiliö on tyhjä. 

OUM048225L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM044226L
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Ajovalojen pesulaite (mikäli 
varusteena)
Jos ajoneuvosi varusteena on ajova-
lojen pesulaite, se toimii samanaikai-
sesti tuulilasin pesulaitteen kanssa. 
Jos tätä toimintoa käytetään ker-
ran, ajovalojen pesulaite ei toimi 15 
minuuttiin. Pesulaite toimii, kun ajo-
valot ovat PÄÄLLÄ ja kun virtalukko 
tai moottorin käynnistyspainike on 
ON-asennossa. 
Pesunestettä suihkutetaan ajovaloi-
hin.

✽ HUOMAUTUS
• Tarkasta ajovalojen pesulaitteet 

säännöllisesti, jotta varmistuisit 
siitä, että pesunestettä suihkute-
taan oikein ajovaloumpioihin.

• Ajovalojen pesulaitetta voidaan 
käyttää 15 minuutin kuluttua 
edellisestä käyttökerrasta.

Takalasin pyyhkijän ja 
pesulaitteen kytkin

Takalasinpyyhkimen kytkin sijait-
see lasinpyyhkimen/-pesimen vivun 
päässä. Käännä kytkin haluttuun 
asentoon käyttääksesi takalasin pyy-
hintä ja pesulaitetta.

HI / 2 - Normaali pyyhkijän toiminta
LOW / 1 -  Jaksottainen pyyhintä 

(mikäli varusteena) 
OFF / O -  Pyyhkijät eivät ole käy-

tössä

Työnnä vipua poispäin itsestäsi suih-
kuttaaksesi takalasin pesunestettä 
ja kytkeäksesi takalasin pyyhkijän 
1-3 pyyhkäisykerraksi. Pesulaitteen 
ja pyyhkijöiden toiminta jatkuu niin 
kauan, kunnes vapautat vivun.

OUM048227L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM044228L

OUM048231L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OUM044230L
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Automaattinen 
sammutustoiminto 
(mikäli varusteena)
Sisävalot sammuvat automaattisesti 
noin 20 minuutin jälkeen virtalukon 
sammutuksesta.
Jos ajoneuvossasi on varusteena 
murtohälytinjärjestelmä, sisävalot 
sammuvat automaattisesti noin 5 
sekunnin jälkeen järjestelmän virit-
tymisestä.

Karttavalo 

• Paina linssiä (A) kytkeäksesi kart-
tavalon päälle.

 Kytke karttavalo pois päältä paina-
malla linssiä (A) uudelleen.

SISÄVALO

HUOMIO
Älä käytä sisävaloja pitkään, 
kun moottori ei ole käynnissä.
Tämä voi aiheuttaa akun tyhje-
nemisen.

VAROITUS
Älä käytä sisävaloja ajaessasi 
pimeässä. Näkyvyys voi heiken-
tyä sisävalojen päälläolon joh-
dosta, jolloin seurauksena voi 
olla onnettomuus.

OUM044070

OUM046070
 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi A
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•  (1):

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sytty-
vät, kun ovi avataan. Ne sammuvat 
noin 30 sekunnin kuluttua.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo syt-
tyvät, kun ovien lukitus avataan 
kauko-ohjaimella tai älyavaimella, 
ja sammuu noin 30 sekunnin kulut-
tua, jos ovia ei avata.

-  Kartanlukuvalo ja kattovalo syt-
tyvät, kun ovi avataan virta-avai-
men ollessa ACC- tai LOCK/OFF-
asennossa, ja sammuvat noin 20 
minuutin kuluttua.

-  Kartanlukuvalo ja kattova-
lo eivät sammu automaattisesti, 
kun ovi on auki ja virta-avain on 
ON-asennossa.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sam-
muvat heti, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon tai kaikki ovet 
lukitaan.

-  Kytke DOOR-tila pois päältä paina-
malla DOOR-painiketta (1) kerran 
uudelleen (ei painettuna).

✽ HUOMAUTUS
DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voi 
valita samaan aikaan.

 (2):
Karttavalo pysyy aina päällä.

 (3):
 Kuljettajan puoleinen karttavalo 
pysyy aina päällä.

 (4):
 Matkustajan puoleinen karttava-
lo pysyy aina päällä.

Matkustamon valo

•  :  Valo pysyy aina päällä.

OUM044071

OUM044072

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B



4 149

Autosi ominaisuudet

Tavaratilan valo 
(mikäli varusteena)

•  :  Valo syttyy, kun takaluukku 
avataan.

•  : Valo pysyy pois päältä aina.
•  :  Valo pysyy aina päällä. 

Hansikaslokeron valo

Hansikaslokeron valo syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.
Seisontavalojen on oltava päällä, 
jotta hansikaslokeron valo toimisi.

Ehostuspeilin valo (mikäli 
varusteena)

•  :  Sytytä valo painamalla tätä 
painiketta.

• :  Sammuta valo painamalla 
tätä painiketta.

✽ HUOMAUTUS
Sammuta valo ennen kuin palautat 
häikäisysuojan alkuperäiseen asen-
toonsa.

OUM044074

OUM044073

OUM048342C
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VASTAANOTTOTOIMINTO (MIKÄLI VARUSTEENA)
Ajovalojen saattotoiminto
Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät 
päällä noin 5 minuuttia sen jälkeen, 
kun virta-avain poistetaan tai kään-
netään ACC tai LOCK-asentoon. 
Jos kuljettajan ovi kuitenkin avataan 
tai suljetaan, ajovalot sammuvat 15 
sekunnin jälkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen tai smart keyn 
lukituspainiketta kahdesti tai sam-
muttamalla valokytkin ajovalo- tai 
Auto-asennosta.

Sisävalo 
Kun sisävalokytkin on OVI-asennossa 
ja kaikki ovet (ja takaluukku) ovat 
lukittu, sisävalo syttyy 30 sekunniksi, 
jos jokin seuraavista suoritetaan.
• Autossa ei ole älyavainjärjestelmää
 -  Kauko-ohjaimen ovien avauspaini-

ketta painetaan.
•  Kun auto on varustettu älyavainjär-

jestelmällä
 -  Kun älyavaimen ovien avauspaini-

ketta painetaan.
 -  Oven ulkokahvan painiketta pai-

netaan.

Jos tämän jälkeen painat ovien luki-
tuspainiketta, valot sammuvat välit-
tömästi.

Ovitaskuvalo (jos varusteena)
Kun kaikki ovet ovat lukittu, ovitas-
kuvalo syttyy 15 sekunniksi, jos jokin 
seuraavista suoritetaan.
•  Kun auto on varustettu älyavainjär-

jestelmällä
 -  Kun älyavaimen ovien avauspaini-

ketta painetaan.
 -  Oven ulkokahvan painiketta pai-

netaan.

Jos tämän jälkeen painat ovien luki-
tuspainiketta, valot sammuvat välit-
tömästi.
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TAKALASIN LÄMMITIN 

✽ HUOMAUTUS
Jos haluat sulattaa tai poistaa huur-
teen tuulilasilta, noudata tämän 
luvun kappaleessa ”Tuulilasin huur-
teen- ja jäänpoisto” esitettyjä ohjei-
ta.  

Takalasin lämmitin

Takalasin lämmitin lämmittää lasia 
poistaakseen huurretta ja ohutta 
jäätä takaikkunalta moottorin ollessa 
käynnissä.

Kytkeäksesi takalasin lämmittimen, 
paina takalasin lämmittimen paini-
ketta, joka sijaitsee kojelaudan kes-
kiosan kytkinpaneelissa. Takalasin 
lämmittimen painikkeen merkkivalo 
syttyy, kun lämmitin on päällä.
Jos takalasille on kerääntynyt paljon 
lunta, pyyhi ne pois ennen takalasin 
lämmittimen käyttöä.
Takalasin lämmitin sammuu auto-
maattisesti noin 20 minuutin käytön 
tai virran sammuttamisen jälkeen. 
Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä, 
paina takalasin lämmittimen painiket-
ta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto 
(mikäli varusteena)
Jos autosi on varustettu ovipeilien 
lämmittimillä, ne toimivat samanai-
kaisesti takalasin lämmittimen kans-
sa.

Pyyhkijän jäänpoisto (mikäli 
varusteena)
Jos autosi on varustettu pyyhkijän 
jäänpoistajalla, se toimii samanaikai-
sesti takalasin lämmittimen kanssa.

HUOMIO
Estääksesi takalasin sisäpinnal-
la olevien vastuslankojen vahin-
goittumisen, älä koskaan käytä 
lasin puhdistamiseen teräviä 
esineitä tai hankaavia lasinpe-
sunesteitä.

OUM048145L
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KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OUM048507L/OUM048508L/OUM046177L

1. Puhaltimen nopeudensäädin

2. Tuulilasin huurteenpoiston painike

3. Takalasin lämmittimen painike

4. Ilmastointipainike

5. MAX A/C (tehokas ilmastointitoimin-
to) -painike

6.  Toimintovalitsin

7.  Ilmanoton painike

8. Lämpötilan säädin

9.  3. Istuinrivin ilmastoinnin ON/OFF-
painike*

10.  3. Rivin istuinten ilmastoinnin puhal-
timen nopeudensäädin*

* jos varusteena

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

 ■ Tyyppi C HUOMIO
Jos puhallinta käytetään pit-
kään virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. Käytä puhallinta 
moottorin käydessä.
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2.  Tee haluamasi säädöt.
     Parantaaksesi lämmityksen tai 

jäähdytyksen tehokkuutta:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma). (mikäli 
varusteena)

5.  Aseta puhaltimen nopeudensää-
din haluttuun asentoon.

6.  Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli 
varusteena) voidaan kytkeä päälle.

❈  2nd 2. ja 3. istuinrivin tuuletussuuttimet (E, F, G) (G: jos varusteena)
• Toisen ja kolmannen istuinrivin tuuletussuuttimien ilmavirtausta ohjataan 

auton edessä olevan ilmastointijärjestelmän avulla ja ilma johdetaan suut-
timiin lattiassa olevan ilmakanavan kautta (E, F).

• Kanavan pituuden vuoksi ilmavirtaus toisen ja kolmannen istuinrivin tuule-
tussuuttimista (E, F) voi olla heikompi kuin kojelaudan suuttimista.

• Toisen ja kolmannen istuinrivin tuuletussuuttimista puhallettu ilma voi jääh-
tyä hieman lämmityksen aikana. (Käytä 2. ja 3. istuinrivin tuuletussuuttimia 
(G) jäähdytyksen aikana.)

OUM048149L
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Toimintatilan valitseminen

Toimintovalitsimella ohjataan ilma-
virran suuntausta ilmanvaihtojärjes-
telmässä. 
Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, 
kojelaudan tuuletuskanavista tai tuu-
lilasiin. Viittä eri tunnusta käytetään 
kuvaamaan ilman suuntausta: MAX 
A/C, pääntaso, pääntaso/jalkatila, 
jalkatila, jalkatila/ikkunoiden huur-
teenpoisto sekä huurteenpoisto.
MAX A/C -asentoa käytetään mat-
kustamon nopeampaan viilentämi-
seen.

Pään taso (B,D)

 Ilmavirta suunnataan vartalon ylä-
osaa ja päätä kohti. Lisäksi jokais-
ta tuuletuskanavaa voidaan ohjata, 
jotta saapuvaa ilmaa voitaisiin suun-
nata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B, 
C, D, E, F)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Ilmavirran suuntaus jalkati-
laan (A, C, D, E, F)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille. 

Ilmavirran suuntaus jalkati-
laan/huurteenpoistosuuttimiin 
(A, C, D, E, F)

Suurin osa ilmavirrasta suunna-
taan lattialle ja tuulilasille sekä pieni 
määrä ilmaa ohjataan sivuikkunoille. 

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

OUM044148
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MAX A/C -valinta

Voit ottaa tehokkaan ilmastointitoi-
minnon käyttöön kääntämällä puhal-
linnopeuden säätimen oikealle ja 
painamalla MAX A/C -painiketta.
Ilmavirta suunnataan vartalon ylä-
osaa ja kasvoja kohti.
Tässä toimintatilassa ilmastointilai-
teen ja sisäilman kierrätyksen asen-
not valitaan automaattisesti.

Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanavat voidaan erikseen 
avata ja sulkea käyttämällä säätö-
pyörää.
Lisäksi voit säätää näistä kanavista 
tulevan ilman suuntausta käyttämällä 
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilan säätimen avulla voit hal-
lita ilmanvaihtojärjestelmästä tulevan 
ilman lämpötilaa. Muuttaaksesi mat-
kustamon ilman lämpötilaa, kään-
nä säädintä oikealle lämmittääksesi 
ilmaa ja vastaavasti vasemmalle vii-
lentääksesi sitä.   

OUM044233L OUM044335L

OUM048151L
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Ilmanoton säätäminen

Ilmanoton säädintä käytetään valit-
semaan (raikkaan) ulkoilman tai 
sisäilman kierrätyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, 
paina säätimen painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento      
 Kun sisäilman kierrätys 
on valittu, matkustamon 
ilma kulkeutuu lämmi-
tinjärjestelmän kautta, 
jossa se riippuen vali-
tusta toiminnosta, joko 
viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)  
Kun ulkoilman asento 
on valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 
lämmitetään tai jäähdy-
tetään riippuen valitusta 
toiminnosta.

✽ HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen 
sisäilman kierrätyksen asennos-
sa (ilman ilmastointilaitteen valin-
taa) saattaa aiheuttaa tuulilasin 
ja sivuikkunoiden huurtumista ja 
myös matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva 
käyttäminen sisäilman kierrätyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen. 

Sisäilmankierron käyttö 
kattoluukku auki 
(jos varusteena)
Jos kattoluukku avataan lämmitys- 
tai ilmastointilaitteen toimiessa, jär-
jestelmä kytkee automaattisesti rai-
tisilmapuhalluksen. Jos painat sisäil-
mankierron painiketta tässä tilassa, 
järjestelmä palauttaa raitisilmapuhal-
luksen 3 minuutin kuluttua.
Jos kattoluukku suljetaan, ilmanotto 
kytkeytyy aiemmin valittuun tilaan.

OUM048509L
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Puhaltimen nopeudensäädin

Virtalukon on oltava ON-asennossa 
puhaltimen käyttämiseksi.
Puhaltimen nopeudensäätimen avul-
la voit hallita ilmanvaihtojärjestelmän 
tuulettimen nopeutta. Muuttaaksesi 
puhaltimen nopeutta, käännä sää-
dintä oikealle saavuttaaksesi kovem-
man nopeuden tai vastaavasti 
vasemmalle hiljentääksesi sitä.
Puhaltimen nopeudensäätimen aset-
taminen ”0” -asentoon sammuttaa 
tuulettimen.

Puhaltimien sammuttaminen

Puhaltimet sammutetaan kääntämäl-
lä säädin 0-asentoon.

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa 
lisätä matkustamon ilman-
kosteutta aiheuttaen lasien 
huurtumista ja näkyvyyden 
heikentymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin 
on päällä. Tämä voi vaarantaa 
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen 
määrä ja/tai ruumiinlämpö 
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen 
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa 
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton paini-
ketta mahdollisimman usein 
ulkoilman asennossa (raikas 
ilma) ajon aikana.

OUM044336L OUM044341L
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Ilmastointilaite

Paina A/C painiketta kytkeäksesi 
ilmastointijärjestelmän päälle (merk-
kivalo syttyy). Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi ilmastointijärjestel-
män pois päältä.

3. istuinrivin ilmastointi 
(jos varusteena)

Kytkeäksesi 3. rivin ilmastointilait-
teen päälle: 
1.  Voit käyttää kolmannen rivin ilmas-

tointilaitetta ensimmäisen rivin 
ohjauspaneelista. Eturivin puhalti-
men nopeuden vaihtaminen sää-
dintä kiertämällä muuttaa auto-
maattisesti myös kolmannen rivin 
puhaltimen nopeutta.

 Kun eturivin ilmastointi on kytket-
ty pois päältä ja haluat lopettaa 
kolmannen istuinrivin ilmastoinnin, 
paina kolmannen rivin ilmastoin-
nin valintapainiketta vielä kerran. 
Tällöin myös kolmannen rivin 
ilmastointi kytketään pois päältä.

2. Kolmannen rivin ilmastointia voi-
daan ohjata erillisesti kolmannen 
rivin käyttöpainikkeilla. Kun ilmas-
tointi on PÄÄLLÄ tai POIS, kolman-
nen rivin ilmastoinnin käyttöpainike 
eturivissä kytkeytyy PÄÄLLE tai 
POIS merkiksi etumatkustajille.

3. Kolmannen penkkirivin ilmastoin-
nin puhaltimen nopeutta voidaan 
säätää myös erillisesti puhaltimen 
nopeudensäätimellä. 

OUM044155

OUM048156L
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Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

Lämmitys
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
5.  Jos ilmaa kuivattava lämmitys 

halutaan päälle, kytke ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, kytke - tai 
 -asento.

Käyttövinkkejä
• Ota sisäilman kierrätys väliai-

kaisesti käyttöön, kun haluat 
estää epämiellyttävien hajujen 
tai pölyn pääsyn matkustamoon. 
Päästääksesi autoon taas raikas-
ta ilmaa, muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut normaa-
liksi. Tämä parantaa kuljettajan 
keskittymistä ja ajomukavuutta.

• Ilmastointijärjestelmän ilmanot-
toaukot sijaitsevat tuulilasin alla. 
On huolehdittava, että nämä eivät 
tukkeutuisi lehdistä, lumesta, jääs-
tä tai muista haittatekijöistä.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, 
säädä lämpötila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pääl-
le, jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty 
ympäristöystävällisellä kylmäaineel-
la*.
1.  Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2.  Aseta säätö  -asentoon.
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.
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✽ HUOMAUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä kuu-

malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Ilmastointilaitteen käyttäminen 
saattaa aiheuttaa moottorin yli-
kuumenemista. Jos lämpömittari 
enteilee moottorin ylikuumene-
mista, jatka puhaltimen käyttä-
mistä, mutta kytke ilmastointilaite 
pois päältä.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kostealla 
säällä. Koska liian suuri kosteus 
saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkö-
laitteisiin, ilmastointia tulee käyt-
tää ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Estä kosteuden muodostuminen 
auton sisään ja ikkunoiden sisä-
pintojen huurtuminen käyttämällä 
ilmastointia sateella tai kostealla 
säällä.

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkeytyy 
päälle tai pois päältä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

HUOMIO
• Vain asianmukaisesti koulu-

tetut ja valtuutetut huoltotek-
nikot saavat suorittaa kylmä-
ainejärjestelmän huoltotöitä, 
jotta järjestelmän oikea ja 
turvallinen toiminta voidaan 
taata.

• Kylmäainejärjestelmän huol-
totyöt on suoritettava hyvin 
tuuletetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrys-
tintä (kennostoa) ei saa kos-
kaan korjata tai korvata esim. 
romutetusta autosta otetulla 
höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava 
sertifioitu (ja merkitty) SAE-
standardin J2842 vaatimusten 
mukaisesti.
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• Auton alle (etumatkustajan puo-
lelle) saattaa vuotaa vettä, kun 
ilmastointi on käytössä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, otta-
malla sisäilmankierto käyttöön ja 
kytkemällä ilmastointi päälle; mat-
kustamon sisäilman laatu kuitenkin 
huononee merkittävästi, jos sisäil-
mankiertoa ei poisteta käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuut-
timista tulee matkustamoon tiivis-
tynyttä kosteutta, kun lämmin ja 
kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. 
Tämä on järjestelmän toiminnalle 
tyypillinen piirre.

Raitisilmasuodatin 

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja 
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa 
auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta. 

Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta 
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille 
saattaa muodostua huurretta, vaik-
ka ilmanoton ulkoilman asento olisi 
valittuna. Jos näin käy, vaihdata rai-
tisilmasuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Suodatin pitää vaihtaa huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Jos autoa käytetään ankarissa 

oloissa, kuten pölyisillä ja huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

A : Ulkoilmanotto

B : Sisäilmankierto

C :  Raitisilmasuo-
datin

D : Puhallin

E :  Höyrystimen 
kenno

F:  Lämmittimen 
kenno

OUM046438L
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Ilmastoinnin kylmäainetarra
❈  Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 

näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven 
symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty moottoriti-
lan sisällä olevaan tietokilpeen.
Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa 
ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhai-
nen, ilmastointijärjestelmän toimin-
takyky heikkenee. Liiallisella täyttä-
misellä on myös heikentävä vaikutus 
ilmastointilaitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM068047L

OUM066035L

 ■ Esimerkki

 Tyyppi B

 Tyyppi A
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*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

 VAROITUS – R-1234yf* 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine 
saattaa syttyä tuleen 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 
koulutettujen ja 
hyväksyttyjen asenta-
jien toimesta. On tär-

keää, että käytetään oikea määrä 
laadultaan sopivaa öljyä ja kyl-
mäainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.

 VAROITUS – R-134a* 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine on 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 

koulutettujen ja hyväksyttyjen 
asentajien toimesta. On tärkeää, 
että käytetään oikea määrä laa-
dultaan sopivaa öljyä ja kylmä-
ainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OUM048146L/OUM048506L/OUM046445L

1. Kuljettajan lämpötilan säädin

2. Ilmastointipainike

3. Puhaltimen OFF-painike

4. Tuulilasin huurteenpoiston painike

5. Takalasin lämmittimen painike

6. Puhaltimen nopeudensäätöpainike

7. Toimintovalitsin

8. Ilmanoton painike

9. Matkustajan lämpötilan säädin

10. SYNC-painike

11. A/C -näyttö

12.  3. istuinrivin ilmastoinnin ON/OFF-
painike*

13.  3. rivin ilmastoinnin puhaltimen nopeu-
densäädin*

* mikäli varusteena

 ■ Etumatkustamon ilmastointilaite (tyyppi A)

 ■ Etumatkustamon ilmastointilaite (tyyppi B)

 ■ 3. rivin ilmastointi HUOMIO
Jos puhallinta käytetään pit-
kään virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. Käytä puhallinta 
moottorin käydessä.
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Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi

1.  Paina AUTO-painiketta. Järjes-
telmä valitsee automaattisesti 
lämpötila-asetuksen mukaisen 
ilmanjaon ja puhallinnopeuden ja 
käyttää sisäilmankiertoa ja ilmas-
tointia tarpeen mukaan.

2.  Aseta haluamasi lämpötila kiertä-
mällä säädintä.

✽ HUOMAUTUS
• Voit poista automaattitilan käytös-

tä millä tahansa seuraavista:
 - Toimintovalitsin
 - Ilmastoinnin kytkentäpainike
 -  Tuulilasin huurteenpoistopainike 

(Voit keskeyttää huurteenpoisto-
toiminnon painamalla painiketta 
uudelleen. Tällöin tietonäytön 
AUTO-merkkivalo syttyy uudel-
leen.)

 - Ilmanoton valintapainike
 - Puhaltimen nopeudensäätöpainike
 Valittua toimintoa ohjataan käsin 

muiden toimintojen toimiessa 
automaattisesti.

• Mukavuustekijöiden johdos-
ta ja ilmastoinnin tehokkuuden 
parantamiseksi, käytä AUTO-
painiketta ja aseta lämpötilaksi 
22°C (23°C/73°F – Euroopan ulko-
puolella).

OUM044337L

 ■ Etumatkustajan puoli

OUM044236L/OUM044237L

 ■ Kuljettajan puoli
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✽ HUOMAUTUS
Älä koskaan jätä mitään mittariston 
päällä olevan tunnistimen päälle, 
jottei lämmitys- ja jäähdytysjärjes-
telmän toiminta häiriintyisi.

Käsitoiminen lämmitys ja 
ilmastointi
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää 
voidaan ohjata käsin painamalla 
muuta kuin AUTO-painiketta ja käyt-
tämällä säätimiä. Tällöin järjestelmä 
toimii sen mukaan, missä järjestyk-
sessä painikkeita tai kytkimiä on 
valittu.
1. Käynnistä moottori.
2.  Tee haluamasi säädöt.
     Parantaaksesi lämmityksen tai 

jäähdytyksen tehokkuutta:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
5.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
6.  Haluttaessa ilmastointilaite voi-

daan kytkeä päälle.
Paina AUTO-painiketta kytkeäkse-
si järjestelmän täysin automaattisen 
toiminnan.

Toimintatilan valitseminen

Toimintatilan valintapainikkeilla ohja-
taan ilmavirran suuntausta ilman-
vaihtojärjestelmässä. 
Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa jär-
jestyksessä:

Noudata kuvaa kappaleessa ”Käsi-
sää töinen ilmastointijärjestelmä”.

OUM044075

OUM048160R
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Pääntaso 

Ilmavirta suunnataan vartalon ylä-
osaa ja kasvoja kohti. Lisäksi jokaista 
tuuletuskanavaa voidaan ohjata, jotta 
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pääntaso ja jalkatila

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatila

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille.  

Jalkatila/huurteenpoisto

Suurin osa ilmavirrasta suun-
nataan lattialle ja tuulilasille sekä 
pieni määrä ilmaa ohjataan sivuik-
kunoille.

Huurteenpoisto 
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

OUM048161L
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Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanavat voidaan erikseen 
avata ja sulkea käyttämällä säätö-
pyörää.  
Lisäksi voit säätää näistä kanavista 
tulevan ilman suuntausta käyttämällä 
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Valitse korkein lämpötila-asetus (HI) 
kääntämällä säädin ääriasentoon 
oikealle. 
Valitse alhaisin lämpötila-asetus (Lo) 
kääntämällä säädin ääriasentoon 
vasemmalle. 
Kun säädintä käännetään pykälän, 
lämpötila nousee tai laskee noin 0,5 
°C. Kun alin lämpötila-asetus on sää-
detty, ilmastointi on käytössä jatku-
vasti.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lämpötilan säätäminen samanaikai-
sesti
• Kuljettajan ja matkustajan puolen 

lämpötila säätyy samanaikaisesti, 
kun painat SYNC-painiketta.

 Matkustajan puolen lämpötila ase-
tetaan samaksi kuljettajan lämpöti-
lan kanssa.

• Säädä lämpötila kiertämällä kuljet-
tajan puolen säädintä. Kuljettajan 
ja matkustajan puolen lämpötilat 
säädetään yhteneväksi.

OUM048151L OUM044338L

 ■ Etumatkustajan puoli

OUM044236L/OUM044237L

 ■ Kuljettajan puoli
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• Kun kolmannen istuinrivin ilmas-
toinnin painike on PÄÄLLÄ, kol-
mannen rivin ilmastoinnin ja puhal-
timen nopeuden säädöt noudatta-
vat automaattisesti ensimmäisen 
rivin asetuksia. 

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lämpötilan säätäminen erikseen
• Kuljettajan ja matkustajan puolen 

lämpötilaa voidaan säätää erik-
seen, jos painat SYNC-painiketta 
uudelleen. Painikkeen merkkivalo 
sammuu.

• Muuta kuljettajan puolen lämpöti-
la-asetusta kuljettajan puoleisella 
säätimellä.

• Muuta matkustajan puolen lämpö-
tila-asetusta matkustajan puolei-
sella säätimellä.

Ilmanoton säätäminen

Tätä käytetään valitsemaan (raik-
kaan) ulkoilman tai sisäilman kierrä-
tyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, 
paina säätimen painiketta.  

Sisäilman kierrätyksen asento
 Kun sisäilman kierrätys 
on valittu, matkustamon 
ilma kulkeutuu lämmi-
tinjärjestelmän kautta, 
jossa se riippuen vali-
tusta toiminnosta, joko 
viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)
Kun ulkoilman asento 
on valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 
lämmitetään tai jäähdy-
tetään riippuen valitusta 
toiminnosta.

OUM048164L
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✽ HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen 
sisäilman kierrätyksen asennos-
sa (ilman ilmastointilaitteen valin-
taa) saattaa aiheuttaa tuulilasin 
ja sivuikkunoiden huurtumista ja 
myös matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva 
käyttäminen sisäilman kierrätyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

Sisäilmankierron käyttö 
kattoluukku auki 
(jos varusteena)
Jos kattoluukku avataan lämmitys- 
tai ilmastointilaitteen toimiessa, jär-
jestelmä kytkee automaattisesti rai-
tisilmapuhalluksen. Jos painat sisäil-
mankierron painiketta tässä tilassa, 
järjestelmä palauttaa raitisilmapuhal-
luksen 3 minuutin kuluttua.
Jos kattoluukku suljetaan, ilmanotto 
kytkeytyy aiemmin valittuun tilaan.

Puhaltimen nopeudensäädin

Puhallinnopeus voidaan asettaa 
halutulle tasolle painamalla puhal-
linnopeuden säädintä. 
Mitä suuremmalle puhallusnopeus 
on asetettu, sitä enemmän ilmaa 
virtaa matkustamoon.
OFF-painikkeen painaminen sam-
muttaa tuulettimen.

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa 
lisätä matkustamon ilman-
kosteutta aiheuttaen lasien 
huurtumista ja näkyvyyden 
heikentymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin 
on päällä. Tämä voi vaarantaa 
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen 
määrä ja/tai ruumiinlämpö 
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen 
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa 
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton paini-
ketta mahdollisimman usein 
ulkoilman asennossa (raikas 
ilma) ajon aikana.

OUM048166R
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Ilmastointilaite

Paina A/C painiketta kytkeäksesi 
ilmastointijärjestelmän päälle (merk-
kivalo syttyy). 
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi ilmastointijärjestelmän pois 
päältä.   

OFF-tila

Paina etupuhaltimen OFF-painiketta 
kytkeäksesi etumatkustamon ilmas-
tointijärjestelmä pois käytöstä. 
Ilmanjakotilan ja ilmanoton valinta-
painikkeet toimivat tästä huolimatta, 
kun virta-avain on ON-asennossa.

3. istuinrivin ilmastointi 
(jos varusteena)

Kytkeäksesi 3. rivin ilmastointilait-
teen päälle: 
1. Voit käyttää kolmannen rivin ilmas-

tointilaitetta ensimmäisen rivin 
ohjauspaneelista. Eturivin puhalti-
men nopeuden vaihtaminen käyt-
töpainiketta painamalla muuttaa 
automaattisesti myös kolmannen 
rivin puhaltimen nopeutta.

 

OUM048169LOUM048168L

OUM048156L
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 Kun eturivin ilmastointi on kytket-
ty pois päältä ja haluat lopettaa 
kolmannen istuinrivin ilmastoinnin, 
paina kolmannen rivin ilmastoin-
nin valintapainiketta vielä kerran. 
Tällöin myös kolmannen rivin 
ilmastointi kytketään pois päältä. 

2. Kolmannen rivin ilmastointia voi-
daan ohjata erillisesti kolmannen 
rivin käyttöpainikkeilla. Kun ilmas-
tointi on PÄÄLLÄ tai POIS, kolman-
nen rivin ilmastoinnin käyttöpainike 
eturivissä kytkeytyy PÄÄLLE tai 
POIS merkiksi etumatkustajille.

3. Kolmannen penkkirivin ilmastoin-
nin puhaltimen nopeutta voidaan 
säätää myös erillisesti puhaltimen 
nopeudensäätimellä. 

Ilmastointilaite (mikäli 
varusteena) 
Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty 
ympäristöystävällisellä kylmäaineel-
la*.
1.  Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2.  Aseta säätö  -asentoon.
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

HUOMIO
• Vain asianmukaisesti koulu-

tetut ja valtuutetut huoltotek-
nikot saavat suorittaa kylmä-
ainejärjestelmän huoltotöitä, 
jotta järjestelmän oikea ja 
turvallinen toiminta voidaan 
taata.

• Kylmäainejärjestelmän huol-
totyöt on suoritettava hyvin 
tuuletetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrys-
tintä (kennostoa) ei saa kos-
kaan korjata tai korvata esim. 
romutetusta autosta otetulla 
höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava 
sertifioitu (ja merkitty) SAE-
standardin J2842 vaatimusten 
mukaisesti.
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✽ HUOMAUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä kuu-

malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Ilmastointilaitteen käyttäminen 
saattaa aiheuttaa moottorin yli-
kuumenemista. Jos lämpömittari 
enteilee moottorin ylikuumene-
mista, jatka puhaltimen käyttä-
mistä, mutta kytke ilmastointilaite 
pois päältä.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kostealla 
säällä. Koska liian suuri kosteus 
saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkö-
laitteisiin, ilmastointia tulee käyt-
tää ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Estä kosteuden muodostuminen 
auton sisään ja ikkunoiden sisä-
pintojen huurtuminen käyttämällä 
ilmastointia sateella tai kostealla 
säällä.

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkeytyy 
päälle tai pois päältä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

• Auton alle (etumatkustajan puo-
lelle) saattaa vuotaa vettä, kun 
ilmastointi on käytössä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, otta-
malla sisäilmankierto käyttöön ja 
kytkemällä ilmastointi päälle; mat-
kustamon sisäilman laatu kuitenkin 
huononee merkittävästi, jos sisäil-
mankiertoa ei poisteta käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuut-
timista tulee matkustamoon tiivis-
tynyttä kosteutta, kun lämmin ja 
kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. 
Tämä on järjestelmän toiminnalle 
tyypillinen piirre.
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Raitisilmasuodatin 

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja 
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa 
auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta. 

Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta 
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille 
saattaa muodostua huurretta, vaik-
ka ilmanoton ulkoilman asento olisi 
valittuna. Jos näin käy, vaihdata rai-
tisilmasuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Suodatin pitää vaihtaa huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Jos autoa käytetään ankarissa 

oloissa, kuten pölyisillä ja huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

Ilmastoinnin kylmäainetarra

❈  Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.

OUM046438L

A : Ulkoilmanotto

B : Sisäilmankierto

C :  Raitisilmasuo-
datin

D : Puhallin

E :  Höyrystimen 
kenno

F:  Lämmittimen 
kenno

OUM068047L

OUM066035L

 ■ Esimerkki

 Tyyppi B

 Tyyppi A
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Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven 
symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty moottoriti-
lan sisällä olevaan tietokilpeen.
Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa 
ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhai-
nen, ilmastointijärjestelmän toimin-
takyky heikkenee. Liiallisella täyttä-
misellä on myös heikentävä vaikutus 
ilmastointilaitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-

mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

 VAROITUS – 
R-134a* kylmäaineella 
varustetut ajoneuvot

Koska kylmäaine on 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 

koulutettujen ja hyväksyttyjen 
asentajien toimesta. On tärkeää, 
että käytetään oikea määrä laa-
dultaan sopivaa öljyä ja kylmä-
ainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.

 VAROITUS – 
R-1234yf* kylmäaineella 
varustetut ajoneuvot

Koska kylmäaine 
saattaa syttyä tuleen 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 
koulutettujen ja 
hyväksyttyjen asenta-
jien toimesta. On tär-

keää, että käytetään oikea määrä 
laadultaan sopivaa öljyä ja kyl-
mäainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.
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• Jos haluat poistaa huurteen tuulila-
sista mahdollisimman tehokkaasti, 
valitse korkein lämpötila-asetus ja 
suurin puhallinnopeus.

• Valitse ”Ilmavirran suuntaus jal-
katilaan/huurteenpoistosuuttimiin” 
-tila, kun haluat suunnata lämmintä 
ilmaa jalkatilaan tuulilasin lämmit-
tämisen tai huurteenpoiston aika-
na.

• Poista kaikki lumi ja jää tuulila-
sin, takalasin, sivutaustapeilien ja 
sivuikkunoiden pinnoilta ennen liik-
keellelähtöä.

• Poista kaikki lumi ja jää konepel-
liltä ja ilman imukanavista paran-
taaksesi lämmittimen ja huurteen-
poiston toimintaa ja heikentääksesi 
mahdollista huurteen muodostu-
mista tuulilasin sisäpinnalle. 

Käsisäätöinen ilmastointilaite
Tuulilasin sisäpinnan 
huurteenpoisto  

1.  Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3.  Paina  tai  -painiketta.
4.  Ulkoilman -asento valitaan auto-

maattisesti. Jos  -asento vali-
taan, myös ilmastointilaite valitaan 
automaattisesti.

Jos ilmastointia ja/tai raikkaan ulkoil-
man asetusta ei valita automaat-
tisesti, paina vastaavia painikkeita 
käsin.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO  

 VAROITUS – 
Tuulilasin lämmittäminen 

Älä valitse  tai  -tilaa, 
kun auton sisäilmaa täytyy 
jäähdyttää kosteassa säässä. 
Ulkoilman ja tuulilasin lämpö-
tilaero saattaa aiheuttaa tuuli-
lasin ulkopinnan huurtumisen 
rajoittaen näkyvyyttä. Tällöin 
aseta toimintovalitsin  asen-
toon ja puhaltimen säädin hiljai-
sempaan asentoon.

OUM044170L



4 177

Autosi ominaisuudet

Tuulilasin ulkopinnan 
huurteenpoisto  

1.  Aseta puhaltimen nopeus kor-
keimpaan asentoon.

2.  Aseta lämpötila lämpimimpään 
asentoon.

3. Paina  -painiketta.
4.  Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti. 

Automaattinen ilmastointijär-
jestelmä
Tuulilasin sisäpinnan 
huurteenpoisto  

1.  Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3.  Paina huurteenpoistopainiketta ( ).
4.  Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman 

lämpötila-asetuksen mukaisena ja 
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoil-
man asetusta ei valita automaatti-
sesti, säädä vastaavia painikkeita 
käsin. Kun painat  -painiketta, jär-
jestelmä valitsee suurimman puhal-
linnopeuden.

OUM048172L

OUM044171L
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Tuulilasin ulkopinnan 
huurteenpoisto  

1.  Aseta puhaltimen nopeus kor-
keimpaan asentoon.

2.  Valitse korkein lämpötila-asetus 
(HI).

3. Paina huurteenpoistopainiketta ( ).
4.  Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman 

lämpötila-asetuksen mukaisena ja 
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Automaattinen huurteenpoisto 
(vain osana automaattista 
ilmastointijärjestelmää, jos 
varusteena)

Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä ehkäisee tuulilasin huurtumis-
ta tarkkailemalla tuulilasin sisäpin-
nalle tiivistyvän kosteuden määrää. 
Automaattinen huurteenpoisto on 
toiminnassa, kun AUTO-tila on käy-
tössä. 

Tämä merkkivalo syttyy, 
kun automaattinen huur-
teenpoisto tunnistaa toi-
miessaan kosteutta tuuli-
lasin sisäpinnalla.

Jos ajoneuvossa on enemmän kos-
teutta, järjestelmä noudattaa seuraa-
via vaiheita.   

Vaihe 1:  Ilmastoinnin käyttö 
Vaihe 2:  Ulkoilman asento
Vaihe 3:  Ilmavirran suuntaus kohti 

tuulilasia
Vaihe 4:  Ilmavirran kasvattaminen 

kohti tuulilasia

OUM048173L

OUMA044405
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 Automaattisen huurteenpoistotoimin-
non keskeytys tai nollaus
Paina tuulilasin huurteenpoistopaini-
ketta 3 sekunnin ajan virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa.
Kun automaattinen huurteenpoisto-
toiminto on keskeytetty, painikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa (0,5 s) ja 
ilmastointijärjestelmän tietonäytössä 
näkyy ”ADS OFF”.
Kun automaattinen huurteenpoisto-
toiminto nollataan, painikkeen merk-
kivalo vilkkuu 6 kertaa (0,25 s) ja 
”ADS OFF” poistuu ilmastointijärjes-
telmän tietonäytöltä.
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Näitä säilytyslokeroja voidaan käyt-
tää pienten tavaroiden säilyttämi-
seen.

Keskikonsolin säilytyslokerot

Avataksesi keskikonsolin säilytyslo-
keron vedä vivusta.

Hansikaslokero

Hansikaslokero voidaan lukita ja 
avata pääavaimella. (mikäli varus-
teena)
Avaa hansikaslokero painamalla pai-
niketta (1), jolloin se aukeaa itses-
tään. Sulje hansikaslokero käytön 
jälkeen.

SÄILYTYSLOKEROT

 VAROITUS – 
Helposti syttyvät materiaalit

Älä säilytä savukkeensytyttimiä, 
propaanisäiliöitä tai muita syt-
tyviä/räjähtäviä aineita autossa. 
Nämä voivat aiheuttaa tulipalon/
räjähdyksen, jos ajoneuvo on 
altistettu kuumuudelle pitkiksi 
ajoiksi.

HUOMIO
• Älä jätä arvoesineitä tavarati-

laan.
• Pidä tavaratilan koteloiden 

kannet suljettuna ajona aika-
na. Älä yritä täyttää säilytyslo-
keroa niin täyteen, että sitä ei 
voida sulkea kunnolla. 

OUM044077OUM044076
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Aurinkolasipidike

Avataksesi aurinkolasipidikkeen, 
paina kantta, jolloin pidike aukeaa 
hitaasti. Aseta aurinkolasit siten, 
että linssit osoittavat ulkopuolelle. 
Sulkeaksesi aurinkolasipidikkeen, 
paina se ylös.

VAROITUS 
Pienentääksesi loukkaantu-
misriskiä onnettomuudessa tai 
äkkijarrutuksessa, pidä hansi-
kaslokeron kansi aina suljettu-
na ajon aikana.

HUOMIO
Älä säilytä ruokia hansikasloke-
rossa pitkiä aikoja.

OUM044078

VAROITUS
• Älä säilytä aurinkolasikotelos-

sa muuta kuin aurinkolaseja. 
Nämä esineet voivat lentää 
ulos pidikkeestä äkkijarrutuk-
sessa tai onnettomuudessa 
aiheuttaen vahinkoja ajoneu-
von matkustajiin.

• Älä avaa aurinkolasikoteloa 
ajon aikana. Auton taustapeili 
voi peittyä avatusta aurinkola-
sipidikkeestä.

• Älä työnnä laseja väkisin kote-
loon, jotta ne eivät mene rikki 
tai väänny. Koteloon jumiutu-
neet aurinkolasit voivat estää 
kotelon avautumisen, ja voit 
saada vammoja yrittäessäsi 
avata koteloa väkisin.
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Tavaratilan säilytystila

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, 
varoituskolmion, työkaluja jne. säi-
lytystilaan niiden käytön helpottami-
seksi. 
 Tartu kannen reunassa olevasta kah-
vasta ja nosta.

OUM044079

OUM044181

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B (mikäli varusteena)
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Savukkeensytytin (mikäli 
varusteena)

Jotta savukkeensytytin olisi käytettä-
vissä, virtalukon on oltava ACC- tai 
ON-asennossa.
Käyttääksesi savukkeensytytintä, 
paina se kokonaan pistorasiaansa. 
Kun elementti on kuumentunut, syty-
tin ponnahtaa ulos käyttöasentoon.
Suosittelemme käyttämään valtuute-
tun Kia-huollon tai huollon yhteistyö-
kumppanin käyttämiä varaosia.

Tuhkakuppi 
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi tuhkakuppia, avaa sen 
kansi.
Vedä se ulos tuhkakupin tyhjentämi-
sen tai puhdistamisen ajaksi. 

SISÄTILAN VARUSTEET

HUOMIO
Virtaa reilusti kuluttavat muut 
lisälaitteet (parranajokoneet, 
käsipölynimurit, kahvipannut 
yms.) voivat vahingoittaa pisto-
rasiaa tai aiheuttaa sähkövian.

VAROITUS
• Älä paina sytytintä pohjassa, 

kun se on jo lämmennyt, sillä 
se voi ylikuumentua.

• Estä savukkeensytyttimen yli-
kuumeneminen vetämällä se 
ulos, jos se ei ole työntynyt 
ulos 30 sekunnin kuluessa.  

• Älä työnnä mitään ylimääräi-
siä esineitä savukkeensytytti-
men pistokkeeseen. Tämä voi 
vaurioittaa savukkeensytytin-
tä.

OUM048332L

OUM044080L

OUM044239L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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Mukinpidike (mikäli varusteena)

✽ HUOMAUTUS
• Pidä pullot ja tölkit suljettuina 

ajon aikana, jotta juoma ei läiky. 
Läikkynyttä juomaa voi joutua 
ajoneuvon sähköisiin ja elektroni-
siin osiin ja vaurioittaa niitä.

• Kun puhdistat läikkynyttä juo-
maa, älä kuivaa mukinpidintä 
liian suuressa lämpötilassa. Tämä 
voi vaurioittaa mukinpidintä.

VAROITUS – 
Tuhkakupin käyttö

• Älä käytä tuhkakuppia roska-
korina.

• Palavan savukkeen tai tuliti-
kun laittaminen roskia sisältä-
vään tuhkakuppiin voi aiheut-
taa tulipalon.

VAROITUS – 
Kuumat nesteet

• Älä säilytä kannetonta, kuu-
maa nestettä sisältävää kuppia 
mukinpidikkeessä ajon aika-
na. Jos kuuma neste läikkyy, 
saatat saada palovamman. 
Tämänlainen palovamma voi 
aiheuttaa kuljettajalle auton 
hallinnan menettämisen.

• Pienentääksesi henkilövahin-
gon riskiä äkkijarrutuksessa 
tai törmäyksessä, älä aseta 
kannettomia tai avoimia pullo-
ja, laseja, mukeja jne. mukipi-
dikkeeseen, kun auto liikkuu.

• Jos auton etuosassa/keski-
osassa oleviin mukipidikkei-
siin laitetaan jotakin nestettä 
sisältäviä kannettomia muke-
ja tai tölkkejä ja auto jarrut-
taa voimakkaasti, neste saat-
taa valua mukinpidikkeiden 
ja konsolin ympärillä oleviin 
kapeisiin rakoihin ja imeytyä 
auton sisäiseen sähköjärjes-
telmään. Välttääksesi järjes-
telmän toimintahäiriöt, laita 
aina kannet nestettä sisältävi-
en astioiden päälle.

VAROITUS  
Pidä pullot ja säiliöt poissa 
suoralta auringonvalolta äläkä 
tuo niitä lämpimään autoon. 
Räjähdysvaara!
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Pullopidikkeet

Pidikkeeseen voidaan asettaa pul-
loja.

✽ HUOMAUTUS
Pullonpidikkeeseen tulee laittaa 
ainoastaan pulloja, kuten teksti 
”BOTTLE ONLY” osoittaa.

OUM044243L

 ■ Edessä
    Tyyppi A

OUM044241L

 ■ Keskellä (mikäli varusteena)

 ■ Takana (mikäli varusteena)

OUM044242L

   Tyyppi B

Mukit ja pienet juomat voidaan asettaa mukipidikkeisiin.

OUM044240L

OUM044081L
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Häikäisysuoja

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan 
etu- tai sivuikkunan läpi tulevilta 
auringonsäteiltä.
Käyttääksesi häikäisysuojaa, paina 
se ala-asentoon.
Käyttääksesi häikäisysuojaa sivuik-
kunalla, paina se ala-asentoon, pois-
ta pidikkeestään (1) ja käännä sivulle 
(2).
Säädä häikäisysuojan jatkopala 
eteen- tai taakse (3).
Käyttääksesi ehostuspeiliä, paina 
häikäisysuoja ala-asentoon ja liu'uta 
peilin kansi (4).
Lipputaskussa (5) voidaan säilyttää 
lippuja. (mikäli varusteena)

Istuinlämmitin 
(mikäli varusteena)

Istuinlämmitin on varusteena lämmit-
tämään etuistuimet kylminä kausina. 
Kytke istuinlämmitys päälle paina-
malla kuljettajan tai etumatkustajan 
istuinlämmityksen käyttökytkintä vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

 HUOMIO – Ehostuspeilin 
valo (mikäli varusteena)

Jos käytät ehostuspeilin valoa, 
sammuta se ennen kuin palau-
tat häikäisysuojan alkuperäi-
seen asentoonsa. Muuten akku 
saattaa tyhjentyä ja häikäisy-
suoja saattaa vaurioitua.

OUM048351C
OUM048175L

OUM044096

■ Etuistuin

■ Takaistuin
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Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlämmitystä ei tarvita.

▼ Lämpötila-asetus (Käsin)
• Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:

■ Etuistuin

■ Takaistuin

• Kun sytytysvirta kytketään, istuin-
lämmitys on pois päältä.

▼ Lämpötila-asetus (Automaattisesti)
Isuinlämmitin alkaa ohjata istuimen 
lämpötilaa automaattisesti lievien 
palovammojen estämiseksi sen 
jälkeen, kun lämmitin on kytketty 
manuaalisesti PÄÄLLE. 

Voit painaa painiketta nostaaksesi 
istuimen lämpötilaa. Se palautuu kui-
tenkin pian automaattiseen tilaan. 
• Jos kytkintä painetaan yli 1,5 

sekunnin ajan istuinlämmityksen 
toimiessa, istuinlämmitin kytkeytyy 
pois päältä.

• Kun moottorin käynnistyspainike 
on ON-asennossa, istuinlämmitys 
on oletusarvoisesti pois päältä.

✽ HUOMAUTUS
Kun istuinlämmittimen kytkin on 
ON-asennossa, istuimen lämmitys-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä 
tai päälle automaattisesti riippuen 
istuimen lämpötilasta.

HUOMIO
• Älä käytä istuimien puhdis-

tamiseen orgaanisia liuotti-
mia, kuten tinneriä, bentsee-
niä, alkoholia tai bensiiniä. 
Muussa tapauksessa istuin-
verhoilut tai istuimien sisällä 
olevat lämmittimet saattavat 
vahingoittua.

• Istuinlämmityksen ylikuumen-
tumisen estämiseksi älä laita 
huopia, tyynyjä tai istuinsuojia 
istuimille, kun istuinlämmitys 
on käytössä.

• Älä laita painavia tai teräviä 
esineitä istuinlämmityksellä 
vartustetun istuimen päälle. 
Istuinlämmittimen komponen-
tit saattavat vahingoittua.

• Älä vaihda istuinverhoilua. 
Tämä voi vaurioittaa istuin-
lämmitintä tai ilmastointijär-
jestelmää.

OFFHIGH( )MIDDLE( )LOW( )

OFFHIGH( ) LOW( )

OFF HIGH( ) MIDDLE( ) LOW( )

30 min 60min
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Istuimen jäähdytys (ilmastoitu 
istuin) (jos varusteena)

Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 
kytkimen asennon mukaisesti. 
• Jos haluat lämmittää istuintyynyn, 

paina kytkintä (punainen väri).
• Jos haluat jäähdyttää istuintyynyn, 

paina kytkintä (sininen väri). 
• Ilmavirta muuttuu kytkintä painet-

taessa seuraavasti:

• Kun sytytysvirta kytketään, istuin-
lämmitys (ja istuinilmastointi) on 
pois päältä.

OUM048176L

OFFHIGH( )MIDDLE( )LOW( )

HUOMIO
Kun puhdistat istuimia, älä 
käytä orgaanisia liuottimia, 
kuten maalitinneriä, bentseeniä, 
alkoholia tai bensiiniä. Muussa 
tapauksessa istuinverhoilut tai 
istuimien sisällä olevat lämmitti-
met saattavat vahingoittua.

VAROITUS 
–  Istuinlämmittimen 

palovammat
Matkustajien on oltava hyvin 
varovaisia istuinlämmittimien 
käytössä mahdollisten ylikuu-
menemisten tai palovammojen 
varalta. Istuinlämmitin saattaa 
aiheuttaa palovammoja, vaikka 
sitä käytetään alhaisella läm-
pötilalla. Tämä pätee erityises-
ti käytettäessä pitkiä aikoja. 
Kuljettajan on kiinnitettävä huo-
miota erityisesti seuraaviin mat-
kustajiin:
1.  Vauvaikäiset, lapset, vanhuk-

set, liikuntarajoitteiset tai sai-
raalasta kotiutuvat potilaat

2.  Henkilöt, joilla on herkkä iho 
tai jotka saavat helposti palo-
vammoja

3. Väsyneet henkilöt
4. Päihtyneet henkilöt
5.  Henkilöt, jotka käyttävät lää-

kitystä, joka aiheuttaa väsy-
mystä (uni- ja kolmiolääkkeet 
jne.)
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Sähköpistoke

Sähköpistoke on suunniteltu tarjo-
amaan virtaa matkapuhelimille ja 
muille laitteille, jotka on suunniteltu 
toimimaan ajoneuvon sähköjärjestel-
missä. Laitteiden ei tulisi kuluttaa 10 
ampeeria enempää moottorin käy-
dessä.

HUOMIO
• Käytä virtapistoketta ainoas-

taan moottorin ollessa käyn-
nissä ja irrota siihen liitetty 
laite käytön jälkeen. Jos laitet-
ta käytetään pitkään sähköpis-
tokkeessa moottorin ollessa 
sammuneena, akku saattaa 
tyhjentyä.

• Käytä ainoastaan 12 V jännit-
teellä toimivia laitteita, joiden 
virrankulutus on alle 10A.

• Säädä ilmastointi tai lämmitin 
alhaisimpaan toimintatehoon, 
kun käytät sähköpistoketta.

• Sulje virtapistokkeen kansi, 
kun se ei ole käytössä.

• Jotkut virtapistokkeeseen lii-
tetyt elektroniset laitteet saat-
tavat aiheuttaa häiriöitä. Nämä 
laitteet voivat aiheuttaa ääni-
häiriöitä tai muita toimintaon-
gelmia muissa ajoneuvossa 
käytettävissä elektronisissa 
järjestelmissä tai laitteissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä lämmitintä tai ilmas-

tointia, jos sinun on käytettävä 
lisäpistorasiaa. Jos lämmitintä 
tai ilmastointia on käytettävä 
samaan aikaan, käytä alhai-
sinta asetusta. 

• Jotkut ylimääräiset sähkölait-
teet aiheuttavat sähkömag-
neettisia häiriöitä. Tämä voi 
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai 
häiritä audio/video-vastaanot-
toa ja sähköjärjestelmää.

• Varmista aina, että ylimääräi-
set sähkölaitteet on kunnol-
la kytketty lisäpistorasiaan. 
Huonot kytkennät voivat 
aiheuttaa sähköhäiriöitä. 

• Älä käytä sähkölaitteita, jotka 
kuluttavat määritettyä enem-
män tehoa. Pistorasia ja säh-
köjohtimet saattavat kuumen-
tua ja aiheuttaa sähköhäiriöitä. 

(Jatkuu)

OUM048084L

OUM044085L

 ■ Edessä

 ■ 2. rivi (jos varusteena)
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USB-laturi (jos varusteena)

USB-laturi on suunniteltu pien-
ten USB-kaapelia käyttävien säh-
kölaitteiden akkujen lataamiseen. 
Sähkölaitteita voidaan ladata, kun 
moottorin Start/Stop-painike on 
ACC/ON/START-asennossa.
Akun lataustilaa voidaan valvoa säh-
kölaitteesta.
Irrota USB-kaapeli USB-liitännästä 
käytön jälkeen.

• Joidenkin laitteiden osalta ei tueta 
pikalatausta, mutta ne ladataan 
normaalilla nopeudella.

• Käytä USB-laturia moottorin käy-
dessä, jotta akku ei tyhjene.

• Vain USB-liitäntään sopivia laitteita 
voidaan käyttää.

• USB-laturia voidaan käyttää vain 
akkujen lataamiseen.

• Akkulatureita ei voi ladata.

(Jatkuu)
• Varmista aina, että ylimääräi-

set sähkölaitteet on kunnol-
la kytketty lisäpistorasiaan. 
Huonot kytkennät voivat 
aiheuttaa sähköhäiriöitä. 

• Varmista, että akku-/paristo-
käyttöiset sähkölaiteet on suo-
jattu väärinpäin kytkemiseltä. 
Paristo-/akkuvirta voi muuten 
vuotaa auton elektroniikka-
järjestelmään ja aiheuttaa toi-
mintahäiriöitä. 

VAROITUS
Älä työnnä sormea tai muuta 
vierasta esinettä (neulaa jne.) 
sähköpistokkeeseen, äläkä 
käytä sitä kosteilla käsillä. Voit 
saada sähköiskun.

OUM044178L
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Matkapuhelimen latausliitäntä 
(jos varusteena)

Keskikonsolin etuosassa on langa-
ton älypuhelimen latausjärjestelmä.
Sulje kaikki ovet ja käännä virtalukko 
ACC- tai IGN ON -asentoon. Aloita 
langaton lataus asettamalla langat-
tomalla lataustoiminnolla varustettu 
älypuhelin langattomalle latausalus-
talle.

Jotta langaton lataus onnistuisi mah-
dollisimman hyvin, aseta älypuhelin 
latausalustan keskelle. 
Langaton latausjärjestelmä on 
suunniteltu käytettäväksi yhdelle 
QI-tekniikalla varustetulle älypuheli-
melle kerrallaan. Tarkista matkapu-
helimen tuotetarrasta tai valmistajan 
verkkosivustosta, tukeeko matkapu-
helin QI-lataustekniikkaa. 

Langaton älypuhelimen lataus 
1.  Poista älypuhelimen latausalus-

talta kaikki muut esineet (myös 
älyavain). Jos alustalla on älypu-
helimen lisäksi muita esineitä, lan-
gaton lataus ei ehkä toimi asian-
mukaisesti. 

2.  Aseta matkapuhelin keskelle lan-
gatonta latausalustaa. 

3.  Merkkivalo muuttuu oranssiksi, 
kun langaton lataus alkaa. Kun 
lataus on valmis, oranssi valo 
muuttuu vihreäksi. 

4.  Voit kytkeä langattoman latauksen 
joko PÄÄLLE tai POIS valitsemalla 
mittariston USM:n. (Katso lisätie-
toja kohdasta ”Mittaristo”.) 

Jos langaton lataus ei toimi, liikut-
tele älypuhelintasi alustalla, kunnes 
latauksen merkkivalo muuttuu kel-
taiseksi. Älypuhelimesta riippuen voi 
olla, että latauksen merkkivalo ei 
muutu vihreäksi, vaikka lataus olisi 
valmis.

OUM048510L

VAROITUS
Jos langattoman latausjärjes-
telmän ja älypuhelimen välis-
sä on metallisia esineitä kuten 
kolikoita, lataus saattaa häiriin-
tyä. Lisäksi metalliset esineet 
saattavat kuumentua.
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Jos langaton lataus ei toimi asian-
mukaisesti, oranssi valo vilkkuu kym-
menen sekunnin ajan ja sammuu. 
Poista tällöin älypuhelin alustalta ja 
laita se takaisin tai tarkista lataustila 
uudelleen. 
Jos jätät älypuhelimen latausalustal-
le auton sytytysvirran ollessa sam-
mutettuna, auto ilmoittaa tästä varoi-
tusviestillä ja äänimerkillä (käytössä 
autoissa joissa on puheohjaustoi-
minto), kun mittariston ”Goodbye”-
toiminto on ohi.

HUOMIO
• Sulje lokeron kansi huolel-

lisesti, kun käytät langaton-
ta älypuhelimen latausta. 
Muussa tapauksessa mukin-
pidikkeessä olevaa nestettä 
saattaa joutua langattomal-
le latausalustalle äkillisissä 
pysähdyksissä. 

• Sulje lokeron kansi aina, kun 
älypuhelin on siellä. Jos auto 
liikkuu, eikä lokeron kansi ole 
kiinni, on todennäköisempää, 
että kuljettajan käyttää älypu-
helinta. Älypuhelimen käyt-
täminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisia ja 
onnettomuuksia. 

• Jos lokeron kantta ei voi sul-
kea älypuhelimen koon vuok-
si, älä käytä älypuhelimen lan-
gatonta latausta lainkaan. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos lokeron kansi on rikki, älä 

käytä langatonta lataustoimin-
toa ennen kuin lokeron kansi 
on korjattu. 

• Kun langattoman latausjärjes-
telmän sisäinen lämpötila ylit-
tää asetetun arvon, langaton 
lataus lakkaa toimimasta. Kun 
sisäinen lämpötila laskee kyn-
nysarvon alle, langaton lataus 
jatkuu. 

• Jos älypuhelimen ja lataus-
alustan välissä on jokin metal-
linen esine, poista älypuhelin 
välittömästi. Poista metalliesi-
ne, kun se on täysin jäähtynyt. 

• Langaton lataus ei ehkä toimi 
asianmukaisesti, jos älypuhe-
limessa on paksut kuoret. 

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Langaton lataus lakkaa, kun 

langatonta älyavainhakutoi-
mintoa käytetään radioaalto-
jen aiheuttaman häiriön vält-
tämiseksi. 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
älyavain poistetaan autosta 
sytytysvirran ollessa PÄÄLLÄ. 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
jokin ovi avataan(koskee äly-
avaimilla varustettuja autoja). 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
sytytysvirta sammutetaan. 

• Langaton lataus lakkaa, jos 
älypuhelin ei ole kokonaan 
kosketuksissa latausalustaan. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Magneettisia osia sisältävät 

esineet, kuten luottokortit, 
puhelinkortit tai matkaliput 
saattavat vaurioitua langatto-
man latauksen aikana.

• Jotta langaton lataus onnis-
tuisi mahdollisimman hyvin  
aseta älypuhelin latausalus-
tan keskelle. Älypuhelin ei 
ehkä lataudu, jos se on lähellä 
latausalustan reunaa. Kun äly-
puhelin latautuu, se saattaa 
ylikuumentua. 

• Jos älypuhelimessa ei ole 
sisäänrakennettua langatonta 
latausjärjestelmää, on asen-
nettava sopiva lisävaruste. 

• Joidenkin valmistajien älypu-
helimet saattavat näyttää heik-
kovirran viestejä. Tämä johtuu 
älypuhelimen ominaisuudes-
ta, eikä tarkoita, että langatto-
massa latauksessa olisi vikaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joidenkin valmistajien älypu-

helimien merkkivalo saattaa 
olla edelleen keltainen, vaik-
ka puhelin olisi täysin ladat-
tu. Tämä johtuu älypuhelimen 
ominaisuudesta, eikä tarkoita, 
että langattomassa lataukses-
sa olisi vikaa. 

• Kun latausalustalle laitetaan 
metalliesine tai älypuhelin, 
jossa ei ole langatonta lataus-
toimintoa, saattaa kuulua hil-
jainen äänimerkki. Äänimerkki 
tarkoittaa, että ajoneuvo arvioi 
latausalustalle asetetun esi-
neen yhteensopivuutta. Se ei 
vaikuta ajoneuvoosi tai älypu-
helimeen milläin tavoin. 
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Vaatekoukku 
(mikäli varusteena)

❈  Varsinainen varuste saattaa poiketa kuvan 
mukaisesta.

Käyttääksesi koukkua, vedä sen 
ylempää osaa alaspäin.

Mattokoukut 
(jos varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilu-
jen päällä käytetään lattiamattoja, 
varmista, että matot kiinnittyvät lat-
tiamattokoukkuihin. Tällöin lattiama-
tot eivät voi liukua eteenpäin.

OUM044086

HUOMIO
Älä ripusta painavia vaatteita, 
sillä ne saattavat vahingoittaa 
koukkua.

VAROITUS

Älä ripusta vaatekoukkuun 
vaatteiden lisäksi vaateripus-
timia tai muita kovia esineitä. 
Älä laita lehtitaskuihin painavia, 
teräviä tai särkyviä esineitä. Ne 
voivat onnettomuustilanteessa 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilövahinkoja erityisesti tur-
vatyynyn lauetessa.

OPS046500

OXM043309

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
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Sivuverho (jos varusteena)

Sivuverhon käyttäminen:
1. Nosta verho ylös pitäen kiinni kou-
kusta (1).
2.  Ripusta verho koukun molemmille 

puolille. 

Tavaraverkon pidike 
(mikäli varusteena)

Estääksesi tavaroiden liikkumisen 
tavaratilassa, voit kiinnittää tava-
raverkon tavaratilassa sijaitseviin 
kiinnikkeisiin. Suosittelemme tarvit-
taessa ottamaa yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

VAROITUS
Seuraavia ohjeita on nouda-
tettava asennettaessa MINKÄ 
TAHANSA tyyppisiä lattiamatto-
ja ajoneuvoon.
• Varmista ennen liikkeelleläh-

töä, että matot on kiinnitetty 
pitävästi lattiamattokoukkui-
hin.

• ÄLÄ asenna autoon lattiamat-
toa, jota ei voi kiinnittää tuke-
vasti lattiamaton kiinnikkeillä.

• Älä aseta lattiamattoja pääl-
lekkäin (esim. kaukalomat-
toa kangasmaton päälle). 
Ainoastaan yhtä mattoa tulee 
käyttää kerrallaan jokaista jal-
katilaa kohden. 

TÄRKEÄÄ – Auton alkuperäiset, 
tehdasvalmisteiset mattokou-
kut pitävät matot turvallisesti 
paikallaan. KIA suosittelee käyt-
tämään Kia-lattiamattoja, jotka 
on erityisesti suunniteltu sinun 
ajoneuvomallia varten. Näin voi-
daan välttyä polkimien toimin-
nan häiriintymiseltä.

OUM044088

OUM044089

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi BOUM044087
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Tavaratilan näkösuoja
(jos varusteena) 

Käytä suojapeitettä piilottaaksesi 
tavaratilassa säilytettävät tavarat. 
Käyttääksesi suojapeitettä, vedä 
kahvasta taaksepäin ja aseta kor-
vakkeet uriin.

Kun tavaratilan näkösuoja ei ole käy-
tössä, noudata alla olevia ohjeita.

HUOMIO
Ole varovainen kuljettaessasi 
särkyviä tai suuria esineitä tava-
ratilassa estääksesi niiden tai 
auton vahingoittumisen.

VAROITUS
Välttyäksesi silmävammoilta 
ÄLÄ VENYTÄ tavaratilan verk-
koa liikaa. Pidä AINA kasvosi ja 
vartalosi poissa mahdollisesti 
kimpoavan tavaratilan verkon 
liikeradalta. ÄLÄ KÄYTÄ mat-
katavaraverkkoa, kun kiinnitys-
koukussa on näkyviä kulumia 
tai vaurioita.

OUM044092

OUM044093

OUM044094

OUM044091



4 197

Autosi ominaisuudet

1.  Vedä matkatavarapeitto ylös kah-
vaa (1) käyttäen.

2.  Vedä kolmionmuotoinen kansi ylös 
(2).

3.  Aseta tavaratilan näkösuoja tava-
ratilan alaosaan.

 VAROITUS
• Älä aseta esineitä suojaverk-

koa vasten. Tällöin tavarat 
saattavat lentää törmäyksen 
tai jarrutuksen aiheuttamana 
matkustamoon mahdollisesti 
vahingoittaen matkustajia.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
ajon aikana. Se on suunniteltu 
ainoastaan tavaroiden kulje-
tukseen.

• Pyri ylläpitämään auton tasa-
paino sijoittamalla kuorma 
mahdollisimman eteen tavara-
tilassa.

HUOMIO
Älä aseta matkatavaroita suoja-
peitteen päälle, sillä se saattaa 
vahingoittua tai venyä.
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Kattokaiteet
(mikäli varusteena)

Jos varusteena ovat tavaratelineet, 
voit lastata matkatavaroita autosi 
katolle.
Kattotelineet ja kiinnityskomponent-
teja, joita voidaan kiinnittää autosi 
kattokaiteisiin, voit hankkia valtuu-
tetulta Kia-jälleenmyyjältä, huollon 
yhteistyökumppanilta tai muusta 
ammattiliikkeestä.

✽ HUOMAUTUS
• Taakkatelineet (mikäli varustee-

na) tulee asettaa oikeisiin kohtiin 
ennen kuin tavaroita kiinnitetään 
telineille.  

• Jos autossa on varusteena katto-
luukku, muista, ettei tavaroita saa 
kuormata taakkatelineille siten, 
että ne voivat häiritä kattoluukun 
toimintaa.

• Kun taakkatelineitä ei käytetä 
kuorman kuljettamiseen, ne voi-
daan asettaa eri paikkoihin, jottei 
tuulen viima aiheuttaisi ylimää-
räistä melua.

ULKOPUOLEN VARUSTEET

HUOMIO
• Varmista, että kattotelineellä 

kuljetettavat esineet eivät vau-
rioita auton kattoa.

• Älä kuljeta kattotelineellä 
autoa pidempiä tai leveämpiä 
esineitä.

• Kun kuljetat kuormaa kattote-
lineillä, älä käytä kattoluukkua 
(mikäli varusteena).

OUM044095
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VAROITUS 
• Seuraavassa on esitetty kat-

totelineen päälle lastattava 
enimmäispaino.  Jaa kuorma 
mahdollisimman tasaisesti 
kattotelineelle ja kiinnitä se 
tiukasti.

 Määrättyjen kuormarajoitus-
ten ylittävä kuorma kattoteli-
neillä voi vahingoittaa ajoneu-
voasi. 

• Auton painopiste on tavallis-
ta korkeammalla, kun katol-
la kuljetetaan tavaroita. Vältä 
äkkipikaisia kiihdytyksiä, 
jarrutuksia, jyrkkiä käännök-
siä, nopeita liikkeitä tai kovia 
nopeuksia, jotka voivat johtaa 
hallinnan menettämiseen tai 
nurinajoon aiheuttaen onnet-
tomuuden.

(Jatkuu)

 KATTO 100 kg
 TELINE  TASAISESTI JAETTUNA

(Jatkuu)
• Aja aina hitaasti ja käänny 

mutkiin varovaisesti, kun 
kattotelineillä on kuormaa. 
Voimakkaat tuulet, joko luon-
non tai ohittavien ajoneuvojen 
aiheuttamat, voivat aiheuttaa 
äkkinäisen nosteen kattoteli-
neille asetettuihin tavaroihin. 
Tämä on hyvin todennäköistä 
kuljetettaessa suuria, tasaisia 
tavaroita, kuten puulevyjä tai 
patjoja. Tällöin kattotelineellä 
olevat tavarat saattavat irrota 
aiheuttaen vahinkoa autoon ja 
ympärillä oleviin.

• Varmista ennen liikkeelleläh-
töä ja matkan aikana, että 
katolla kuljetettavat esineet 
on kiinnitetty tukevasti, jotta 
vältät niiden vaurioitumisen 
tai putoamisen.
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✽ HUOMAUTUS
Jos asennat tarviketyyppiset HID-
kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi 
sähkö- ja äänentoistolaitteiden toi-
minta saattaa häiriintyä.

❈ Jos autossa on AVN-järjestelmä 
(audio, video ja navigointi), katso 
lisätietoja erillisestä käyttöoppaasta.

Antenni

Tikkuantenni
Ajoneuvosi käyttää kattoantennia 
AM- ja FM-taajuuksien vastaanotta-
miseen. Tikkuantenni on irrotettava. 
Irrottaaksesi tikkuantennin kierrä sitä 
vastapäivään. Kiinnittääksesi anten-
nin kierrä sitä myötäpäivään.

Haineväantenni 
(mikäli varusteena)
Haineväantenni lähettää ja vastaan-
ottaa dataa.

AUDIOJÄRJESTELMÄ

OUM044339L/OANNMM2901

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B
HUOMAUTUS 
–  Tikkuantenni  

• Ennen kuin ajat paikkaan, 
jossa on matala kattokorkeus, 
poista tikkuantenni huolelli-
sesti kääntämällä sitä vasta-
päivään. Jos näin ei toimita, 
antenni saattaa vahingoittua.

• Kierrä tikkuantenni tiukasti 
paikalleen, kun asennat sen 
takaisin paikalleen, jotta kana-
vien kuuluvuus olisi mah-
dollisimman hyvä. Mutta se 
voidaan irrottaa pysäköinnin 
ajaksi tai kun kattotelineille on 
asennettava kuormaa.

• Älä lastaa kattotelineen pääl-
le asetettavia esineitä anten-
nin lähelle, jotta kuuluvuus ei 
heikkene.
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AUX-, USB- ja iPod®-liitännät

Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää 
äänilaitteiden kytkemiseen, USB-
liitäntää USB-laitteille ja iPod®-liitän-
tää iPod®in liittämiseen.

✽ HUOMAUTUS
Käyttäessäsi kannettavaa äänentois-
tolaitetta, joka on kytketty sähköpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa 
esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapah-
tuu, käytä kannettavan äänentoisto-
laitteen jännitelähdettä (akkua).

* iPod® on Applen tavaramerkki.

Kuinka auton äänentoisto 
toimii?

FM-vastaanotto
AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään 
lähetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympäristössä. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä 
signaali siirtyy radioon ja sen välityk-
sellä ulos kaiuttimista. 
Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa 
radiosignaalia, äänentoistojärjestel-
mäsi täsmällinen tekniikka takaa laa-
dultaan parhaan mahdollisen toiston. 
Kuitenkin joissain tapauksissa ajo-
neuvoosi tuleva signaali ei välttämät-
tä ole vahvaa ja selkeää.

Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyy-
destä radioasemaan, muiden radio-
asemien läheisyydestä tai lähellä 
sijaitsevista rakennuksista, silloista 
ja muista kookkaista rakennelmista.

OUM046439L

OUM048044



Audiojärjestelmä

5 4

AM (MW, LW) -vastaanotto

AM-lähetykset voidaan vastaanot-
taa suuremmilta etäisyyksiltä kuin 
FM-lähetykset. Tämä johtuu siitä, 
että AM-radioaallot lähetetään alhai-
semmilla taajuuksilla. Nämä pitkät, 
matalataajuuksiset radioaallot kyke-
nevät noudattamaan maapallon 
kaarevaa pintaa kulkematta suoraan 
pois ilmakehään. Lisäksi ne kaarta-
vat esteiden ohi tarjoamalla parem-
man signaalin kantaman.

FM-radioasema

FM-signaalit lähetetään korkeil-
la taajuuksilla, eivätkä ne mukai-
le maaston muotoja. Tämän vuoksi 
FM-lähetykset alkavat yleensä hei-
kentyä jo oltaessa lyhyellä etäisyy-
dellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin 
vaikuttaa helposti rakennukset, vuo-
ret tai muut esteet. Näistä voi seu-
rata tietyt kuunteluolosuhteet, joiden 
johdosta saatat luulla, että ongelma 
esiintyy sinun radiossasi. Seuraavat 
olosuhteet ovat normaaleja eivätkä 
tarkoita radion ongelmaa:

• Äänenvoimakkuuden heikkenemi-
nen – Lähetyksen äänenvoimak-
kuus heikkenee ajaessasi liian 
kauas radioaseman lähettimestä. 
Kun näin tapahtuu, ehdotamme 
valitsemaan toisen, vahvemman 
aseman.

• Häiriöt/kohina: Heikot FM-signaalit 
tai esteet lähettimen ja vastaan-
ottimen välillä saattavat aiheuttaa 
häiriöitä tai kohinaa. Diskanttitason 
(treble) pienentäminen voi vaimen-
taa tämän vaikutusta, kunnes häi-
riö katoaa.

���
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• Kanava vaihtuu itsestään – Kun 
valitsemasi kanavan FM-signaali 
heikkenee, audiojärjestelmä saat-
taa vaihtaa kanavalle, jonka sig-
naali on voimakkaampi ja lähes 
samalla taajuudella. Tämä johtuu 
siitä, että radiosi on suunniteltu 
lukittumaan selkeimpään signaa-
liin. Jos näin tapahtuu, valitse toi-
nen signaaliltaan vahvempi asema.

• Monitieilmiö – Usean radiosignaa-
lin yhtäaikainen vastaanottami-
nen saattaa aiheuttaa häiriöääniä 
ja vääristymiä. Tämä voi johtua 
saman aseman lähettämästä suo-
rasta ja heijastuneesta signaalis-
ta tai kahden läheisen taajuuden 
lähettämistä signaaleista. Jos näin 
tapahtuu, valitse toinen asema, 
kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavai-
sen radion käyttäminen 
Jos auton sisällä käytetään matka-
puhelinta, kaiuttimista saattaa kuu-
lua häiriöääniä. Tämä ei tarkoita sitä, 
että joku on mennyt vikaan äänen-
toistolaitteistossa. Tämänlaisessa 
tapauksessa käytä puhelinta paikas-
sa, joka on mahdollisimman kaukana 
äänentoistolaitteistosta.

HUOMIO
Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa käyte-
tään radio- tai matkapuhelinta 
tai muuta vastaavaa viestintälai-
tetta. Radio- tai matkapuhelimen 
käyttö pelkällä laitteen omalla 
antennilla saattaa aiheuttaa häi-
riöitä, jotka vaikuttavat auton 
sähköjärjestelmän toimintaan ja 
vaarantavat ajoturvallisuuden.

 VAROITUS
Älä käytä matkapuhelinta aja-
essasi. Pysähdy turvalliseen 
paikkaan käyttääksesi matka-
puhelinta.

OUM046442L



Audiojärjestelmä

5 6

iPod®

iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuotemerkki.

Bluetooth® Wireless Technology
Bluetooth®-teksti ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc rekiste-
röimiä tuotemerkkejä ja Kia käyttää niitä lisenssillä. Muut 
tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien 
omistuksessa. 

Matkapuhelimessa on oltava langaton Bluetooth®-
ominaisuus tämän langattoman Bluetooth®-tekniikan 
käyttämiseksi.
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AUDIO (ei kosketusnäyttöä)

C5G4H0000EE/C5G4H0001EE

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Audiojärjestelmän toiminnot

Navigointilaite

❈  Autossa olevat painikkeet voivat 
poiketa kuvassa näkyvistä painik-
keista.

(1) EJECT (POISTO)
• Laitteeseen asetetun levyn poisto.

(2) SEEK/TRACK (HAKU/ASETUS)
• Taajuuksien haku radiotilassa. 
• Seuraavan kappaleen soitto 

media-tilassa.

(3) RADIO
• Käynnistä FM- ja AM-radio.

(4) MEDIA 
• Valitse Disc, USB(iPod®) tai AUX.
• Media-valikko tulee näkyviin 

ainoastaan, kun järjestelmään on 
liitetty kaksi tai useampia media-
laitteita tai [MEDIA]-painiketta pai-
netaan media-käyttötilassa. 

(5) MUTE (MYKISTYS)
•  Käytetään järjestelmän äänen 

mykistämiseen.

(6) POWER/VOL-säädin 
• Säädä äänenvoimakkuutta kiertä-

mällä säädintä.
• Laitteen sytytys/sammutus paina-

malla.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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(7) DISP
• Näytön käynnistäminen/sammutta-

minen.

(8) PRESET
• Siirtyminen radio-tilassa seuraaval-

le/edelliselle esiasetetulle sivulle.

(9)  SETUP/CLOCK 
(ASETUS/KELLO)

• Näytön, äänen, päivämäärän/kel-
lonajan, järjestelmäasetusten ja 
näytön sammutuksen asetukset.

(10) MENU
• Tarkasteltavan näytön lisävalikko-

jen näyttäminen.

(11) BACK
• Paluu edelliseen näyttöön.

(12) TUNE-säädin 
• Asema- tai kappaleluettelon selaa-

minen kiertämällä säädintä.
• Soitettavan aseman/kappaleen 

valinta painamalla säädintä.

(13) [1]–[6] (esiasetukset)
• Esiasetusten tallennus/soitto 

radio-käyttötilassa.
• Näytön numeroitujen valikoiden 

valinta/avaaminen.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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C5G4H0002EE/C5G4H0003EE

■ Tyyppi C ■ Tyyppi D

(Langaton Bluetooth® varusteena)
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Audiojärjestelmän toiminnot

Navigointilaite

❈  Autossa olevat painikkeet voivat 
poiketa kuvassa näkyvistä painik-
keista.

(1) EJECT (POISTO)
•  Laitteeseen asetetun levyn poisto.

(2)  SEEK/TRACK
•  Seuraavan aseman haku DAB/

FM*- tai AM-radiotilassa. 
•  Seuraavan kappaleen soitto 

media-tilassa.

(3) RADIO
•  DAB/FM*- tai AM-radion kuuntelu.

(4) MEDIA 
•  Valitse Disc, USB(iPod®), 

Bluetooth® (BT) Audio tai AUX.
•  Media-valikko tulee näkyviin 

ainoastaan, kun järjestelmään on 
liitetty kaksi tai useampia media-
laitteita tai [MEDIA]-painiketta pai-
netaan media-käyttötilassa.

* mikäli varusteena

(5) PHONE (PUHELIN)
 • Bluetooth® Phone-tilan kytkentä 

käyttöön.

(6) POWER/VOL-säädin 
•  Säädä äänenvoimakkuutta kiertä-

mällä säädintä.
•  Laitteen sytytys/sammutus.

■ Tyyppi C

n Tyyppi D
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(7) DISP
• Näytön käynnistäminen/sammutta-

minen.

(8) PRESET
• Siirtyminen radio-tilassa seuraaval-

le/edelliselle esiasetetulle sivulle.

(9)  SETUP/CLOCK 
(ASETUS/KELLO)

• Näytön, äänen, päivämäärän/kel-
lonajan, Bluetoothin, järjestelmä-
asetusten ja näytön sammutuksen 
asetukset.

(10) MENU
• Tarkasteltavan näytön lisävalikko-

jen näyttäminen.

(11) BACK
• Paluu edelliseen näyttöön.

(12) TUNE-säädin 
• Asema- tai kappaleluettelon selaa-

minen kiertämällä säädintä.
• Soitettavan aseman/kappaleen 

valinta painamalla säädintä.

(13) [1]–[6] (esiasetukset)
• Esiasetusten tallennus/soitto 

radio-käyttötilassa.
• Näytön numeroitujen valikoiden 

valinta/avaaminen.

■ Tyyppi C

n Tyyppi D
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Ohjauspyörän painikkeet

(Bluetoothilla®  varustettu malli)

❈  Autossa olevat painikkeet voivat 
poiketa kuvassa näkyvistä painik-
keista.

(1) MODE
 • Käyttötila vaihtuu painikkeen pai-

nalluksilla seuraavassa järjestyk-
sessä: Radio ➟ Media.

• Audiojärjestelmä sammutetaan 
painamalla kytkintä pitkään. (mikäli 
varusteena)

(2)  VOLUME 
(ÄÄNENVOIMAKKUUS)

• Äänenvoimakkuuden säätäminen 
näppäimen painalluksilla.

(3)  YLÖS/ALAS
 • Radio-tilassa esiasetettujen ase-

mien haku painikkeen lyhyillä pai-
nalluksilla.

 • Radio-tilassa taajuuksien haku pai-
nikkeen pitkällä painalluksella.

 • Soitettavan kappaleen vaihto 
media-tilassa painikkeen painal-
luksella. (paitsi AUX)

 • Kappaleiden selaus media-tilassa 
painikkeen pitkällä painalluksel-
la. (paitsi Bluetooth®(BT) Audio ja 
AUX)

(4) MUTE (MYKISTYS)
• Mykistää äänen. (Joissain media-ti-

loissa toisto keskeytyy.)
• Mykistää mikrofonin puhelun aika-

na. (Bluetoothilla®  varustettu malli)

(5)  SOITTO (varustelun mukaan)
•  Näppäimen painalluksella.

- Jos puhelin ei ole Bluetooth®-
handsfreetilassa eikä vastatta-
vaa puhelua ole. 
Ensimmäinen painallus: Tuo 
näyttöön automaattisesti edelli-
sen soitetun puhelun puhelinnu-
meron.
Toinen painallus: Näppäiltyyn 
numeroon soittaminen.

- Painamalla näppäintä vastataan 
puheluun, jonka numero näkyy 
Saapuva puhelu -näytössä.

- Painamalla näppäintä vastataan 
odottavaan puheluun Bluetooth®-
handsfreetilassa.
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• Painikkeen pitkä painallus (yli 1,0 
sekuntia)
- Jos puhelin ei ole Bluetooth®-

handsfreetilassa eikä siinä ole 
puhelu kesken, pitkällä painal-
luksella soitetaan viimeisimpään 
soitettuun numeroon.

- Painamalla näppäintä Bluetooth®-
handsfreetilassa puhelu vaihtuu 
matkapuhelimeen.

- Painamalla näppäintä matka-
puhelintilassa puhelu vaihtuu 
Bluetooth®-handsfreetilaan.

(6)  END (PUHELUN LOPETTAMI-
NEN, varustelun mukaan)

- Painamalla näppäintä lope-
tetaan puhelu Bluetooth®-
handsfreetilassa.

• Kun näppäintä painetaan saapu-
van puhelun näytössä, puhelua ei 
oteta vastaan.

  VAROITUS – 
Audiojärjestelmän 
turvallisuusvaroitukset

• Älä tarkkaile näyttöä ajon 
aikana. Huomion kiinnittymi-
nen pidemmäksi ajaksi näyt-
töön voi aiheuttaa onnetto-
muuden.

• Älä pura, kokoa tai muuta 
audiojärjestelmää. Se saattaa 
aiheuttaa onnettomuuksia, 
tulipalon tai sähköiskun.

• Puhelimen käyttäminen ajon 
aikana saattaa heikentää tark-
kaavaisuutta ja lisätä onnet-
tomuusriskiä. Käytä puhelinta 
vain auton ollessa pysäköity-
nä.

• Älä läikytä vettä äläkä työnnä 
mitään esineitä laitteeseen. Se 
voi aiheuttaa savunmuodos-
tusta, tulipalon tai laitteen toi-
mintahäiriön.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä laitetta, jos näyttö 

on pimeänä tai ääntä ei kuulu, 
sillä kyseessä saattaa olla toi-
mintahäiriö. Jos laitetta käy-
tetään pitkään näissä olosuh-
teissa, siitä saattaa aiheutua 
vahinkoa (tulipalo, sähköisku) 
tai toimintahäiriöitä.

• Älä kosketa antennia ukkosen 
aikana, sillä salama saattaa 
aiheuttaa sähköiskun.

• Älä pysähdy tai pysäköi kielle-
tyille paikoille käyttämään lai-
tetta. Saatat aiheuttaa onnet-
tomuuden.

• Käytä järjestelmää auton 
moottorin ollessa käynnissä. 
Jos järjestelmää käytetään 
pitkään vain virran ollessa 
kytkettynä, akku saattaa tyh-
jentyä.
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(Jatkuu)
• Käynnistä moottori ennen lait-

teen käyttöä. Älä käytä audio-
järjestelmää pitkiä aikoja 
pelkän sytytysvirran ollessa 
kytkettynä, sillä akku saattaa 
tyhjentyä.

• Älä altista laitetta iskuille. 
Suora näyttöön kohdistuva 
paine saattaa vaurioittaa LCD-
näyttöä.

• Kun puhdistat laitteen, muis-
ta sammuttaa se ja käyttää 
kuivaa ja pehmeää liinaa. Älä 
koskaan käytä kovia materiaa-
leja, kemiallisia pyyhkeitä tai 
liuottimia (alkoholia, bentsee-
niä, ohenteita, jne.) sillä ne 
voivat vahingoittaa laitetta tai 
aiheuttaa värin/laadun heiken-
tymistä.

(Jatkuu)

HUOMIO
• Laitteen käyttäminen ajon 

aikana saattaa johtaa onnet-
tomuuksiin ympäristön huo-
mioinnin puutteen vuoksi. 
Pysäköi auto ennen laitteen 
käyttämistä.

• Säädä äänenvoimakkuus sel-
laiseksi, että kuljettaja kuu-
lee auton ulkopuolelta tulevat 
äänet. Ajaminen olosuhteis-
sa, joissa ympäristön ääniä ei 
kuule saattaa johtaa onnetto-
muuteen.

• Kiinnitä huomiota ääniase-
tuksiin, kun kytket laitteen 
päälle. Kova äkillinen ääni 
laitteen kytkeytyessä päälle 
saattaa aiheuttaa kuulovauri-
oita. (Säädä äänenvoimakkuus 
sopivaksi ennen laitteen sam-
muttamista.)

(Jatkuu)

 VAROITUS – 
Häiriintyminen ajon aikana

Jos kuljettaja ei keskity aja-
miseen, hän saattaa menettää 
auton hallinnan ja joutua onnet-
tomuuteen, josta saattaa aiheu-
tua vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja. Auton turvallinen 
käsittely on kuljettajan vastuulla 
ja hänen ei tulisi käyttää mitään 
laitteita tai auton järjestelmiä 
niin, että hänen keskittymisen-
sä herpaantuu, eikä käyttää lait-
teita, joiden käyttö ajon aikana 
on kielletty laissa.
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Tilakuvakkeiden tiedot
Näytön oikeassa yläkulmassa näky-
vät audiojärjestelmän kuvakkeet.

Kuvake Kuvaus

Mykistys Mykistys käytössä

Akku
Kytketyn Bluetooth®-
laitteen akkuvarauk-
sen tila

Handsfree + 
suoratoistoyh-

teys

Bluetooth®-hands free-
puhelut ja audiojär-
jestelmän suoratoisto 
käytettävissä

Handsfree
-yhteys

Bluetooth®-hands free-
puhelut käytettävissä

Bluetooth®

Audio 
Streaming

Bluetooth® -suoratois-
to käytettävissä

Yhteystietojen 
siirtäminen

Yhteystietojen siir-
täminen Bluetooth®-
yhteydellä

Puhelulokin
siirtäminen

Puhelulokin siirtämi-
nen Bluetooth® -yhtey-
dellä

(Jatkuu)
• Älä aseta juomia lähelle audio-

järjestelmää. Juomien läikky-
minen voi aiheuttaa järjestel-
män toimintahäiriön.

• Jos laitteeseen tulee toimin-
tahäiriö, ota yhteyttä tuotteen 
ostopaikkaan tai huoltoliik-
keeseen.

• Audiojärjestelmän käyttämi-
nen ympäristössä, jossa on 
paljon sähkömagneettista 
säteilyä, voi johtaa kohinahäi-
riöihin.

• Vältä emäksisten aineiden, 
kuten hajuvesien ja ihoöljyjen 
joutumista kojelaudalle. Ne 
voivat aiheuttaa pintavaurioita 
ja värimuutoksia.

Kuvake Kuvaus

Yhteys varattu
Käynnissä oleva 
puhelu

Mikrofonin 
mykistys

Mikrofonin mykistä-
minen puhelun aika-
na (soittaja ei kuule 
ääntäsi)

Puhelinsignaa-
lin voimakkuus

Näyttää Bluetooth®-
yhtey dellä kytketyn 
matkapuhelimen sig-
naalin voimakkuuden.



Audiojärjestelmä

175

Radio

FM/AM (ja RDS)

FM- ja AM-taajuusalueen vaihto
Vaihda FM- ja AM-taajuusalueiden 
kuuntelun välillä [RADIO]-
painikkeella.

Asemien haku
Asemien haku painamalla [SEEK/
TRACK] -painiketta.

Presets
36 eniten kuunnellun aseman tal-
lennus.
1. Paina pitkään haluamaasi kohtaa 

1–36. Kuunneltava asema tallen-
tuu valittuun kohtaan. Jos kohta 
on tyhjä, asema tallentuu valittuun 
kohtaan yhdellä painalluksella.

2. Asema tallennetaan muistipaikoil-
le 7 ja tätä seuraaville muisti-
paikoille painamalla [PRESET]-
painiketta, jolla siirrytään seuraa-
valle/edelliselle sivulle ja tehdään 
tallennus. 

Esiasetetun aseman kuuntelu: paina 
haluamasi aseman nimeä luettelossa.

Valikko
Paina [MENU]-painiketta ja valitse 
haluttu toiminto.
• List (luettelo): Näyttöön tulee auton 

nykyisessä sijainnissa kuuluvien 
asemien luettelo. Paina haluamaa-
si aseman nimeä.

• TA (liikennetiedotus): Liikenne tie-
do tusten kytkentä käyttöön tai pois 
käytöstä.

• Scan (selaus): Asemien kuuntelu 
viiden sekunnin ajan.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

FM/AM (ei RDS:ää)

FM- ja AM-taajuusalueen vaihto
Vaihda FM- ja AM-taajuusalueiden 
kuuntelun välillä [RADIO]-painik-
keella.

Asemien haku
Asemien haku painamalla [SEEK/
TRACK] -painiketta.
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Presets
36 eniten kuunnellun aseman tal-
lennus.
1. Paina pitkään haluamaasi kohtaa 

1–36. Kuunneltava asema tallen-
tuu valittuun kohtaan. Jos kohta 
on tyhjä, asema tallentuu valittuun 
kohtaan yhdellä painalluksella.

2. Asema tallennetaan muistipaikoil-
le 7 ja tätä seuraaville muisti-
paikoille painamalla [PRESET]-
painiketta, jolla siirrytään seuraa-
valle/edelliselle sivulle ja tehdään 
tallennus. 

Esiasetetun aseman kuuntelu: paina 
haluamasi aseman nimeä luettelossa.

Valikko
Paina [MENU]-painiketta ja valitse 
haluttu toiminto.
• List (luettelo): Näyttöön tulee auton 

nykyisessä sijainnissa kuuluvien 
asemien luettelo. Paina haluamaa-
si aseman nimeä. Asemaluettelon 
päivittäminen valitsemalla 
[Refresh] (päivitys).

• Scan (selaus): Kaikkia nykyisessä 
sijainnissa kuuluvia asemia kuun-
nellaan viiden sekunnin ajan.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

DAB/FM (DAB-radio)

DAB/FM- ja AM-käyttötilojen kyt-
kentä
DAB/FM- ja AM-kuuntelun välillä 
audiojärjestelmän [RADIO] -painik-
keella.

Asemien haku
Asemien haku painamalla [SEEK/
TRACK] -painiketta.

Presets
36 eniten kuunnellun aseman tal-
lennus.
1. Paina pitkään haluamaasi kohtaa 

1–36. Kuunneltava asema tallen-
tuu valittuun kohtaan. Jos kohta 
on tyhjä, asema tallentuu valittuun 
kohtaan yhdellä painalluksella.

2. Asema tallennetaan muistipaikoil-
le 7 ja tätä seuraaville muisti-
paikoille painamalla [PRESET]-
painiketta, jolla siirrytään seuraa-
valle/edelliselle sivulle ja tehdään 
tallennus.

Esiasetetun aseman kuuntelu: paina 
haluamasi aseman nimeä luettelossa.
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Valikko
Paina [MENU]-painiketta ja valitse 
haluttu toiminto.
• List (luettelo): Näyttöön tulee auton 

nykyisessä sijainnissa kuuluvien 
asemien luettelo. Paina haluamaa-
si aseman nimeä.

• TA (liikennetiedotus): Liiken ne tie-
dotusten kytkentä käyttöön tai pois 
käytöstä.

• Region – alueelliset taajuudet: 
Alueellisten asemien automaatti-
sen vaihdon käyttöönotto/käytöstä-
poisto.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

• Scan (selaus): Asemien kuuntelu 
viiden sekunnin ajan.

• Manual tune FM (manuaalinen 
FM-asemien viritys): Manuaalinen 
taajuuden haku.

Media

✽  HUOMAUTUS – 
Levyjen käyttö

• Tämä laite on  yhteen-
sopiva asianmukaisella 
logolla varustettujen 
ohjelmistojen kanssa.

• Älä käytä levyjen puhdistukseen 
kemiallisia tuotteita, kuten suih-
kepuhdistusaineita, antistaattisia 
aineita, bentseeniä tai ohenteita.

• Laita levy kuuntelun jälkeen 
takaisin omaan koteloonsa, jotta 
se ei naarmuunnu.

• Pidä kiinni levyn reunasta tai sen 
keskellä olevasta reiästä.

• Älä laita levyn syöttöaukkoon 
mitään muita esineitä tai ainei-
ta. Ne voivat vaurioittaa laitteen 
sisäisiä osia.

• Älä laita soittimeen kahta levyä 
yhtäaikaisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• CD-R/CD-RW-levyjen toistossa 

ja toistoajoissa voi esiintyä eroja 
levyn valmistajasta ja valmistus-
tavasta sekä käytetystä tallennus-
menetelmästä riippuen.

• Puhdista CD-levyt huolellisesti 
sormenjäljistä ja pölystä pehmeäl-
lä liinalla.

• Jos CD-R/CD-RW-levyyn on 
liimattu tarroja, levy voi jäädä 
jumiin soittimen sisään. Tällaisen 
levyn toistaminen voi myös aiheut-
taa kohinaa.

• Jotkin CD-R/CD-RW-levyt eivät 
ehkä toimi oikein levyn valmis-
tajasta ja valmistustavasta sekä 
käytetystä tallennusmenetelmäs-
tä johtuen. Ongelmatapauksissa 
kokeile toisen CD-levyn käyttöä, 
koska viallinen levy voi aiheuttaa 
laitteen toimintahäiriöitä.

• Tämän laitteen suorituskyky 
voi vaihdella sen mukaan, mitä 
CD-RW-aseman ohjainohjelmaa 
on käytetty levyn tallentamiseen.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Kopiosuojatut CD-levyt (kuten 

Stype CD:t) eivät ehkä toimi tässä 
laitteessa. Datalevyjä ei voida tois-
taa. (Ne tosin saattavat toimia, 
mutta väärällä tavalla.)

• Älä käytä normaalista poikkeavia 
levyjä (kuten 8 cm:n, sydämen-
muotoisia tai kahdeksankulmaisia 
levyjä), sillä ne voivat aiheuttaa 
toimintahäiriöitä.

• Jos levy jätetään syöttöaukon 
suulle yli 10 sekunnin ajaksi, syöt-
tömekanismi vetää sen automaat-
tisesti takaisin soittimen sisään.

• Laite tukee ainoastaan alkupe-
räisten audio-CD-levyjen toistoa. 
Laite ei ehkä tunnista muita levyjä 
(esim. kopioituja CD-R-levyjä tai 
CD-levyjä, joihin on liimattu tar-
roja).

Disc CD

(1) Repeat (toisto)
Toiston käyttöönotto/keskeytys pai-
nikkeella [1].

(2) Shuffle (satunnaissoitto)
Satunnaissoiton käyttöönotto/kes-
keytys painikkeella [2].

(3) List (luettelo)
Kappaleluettelon näyttö painikkeella 
[3].

Toisto
Paina [MEDIA]-näppäintä ja valitse 
[Disc CD].
• Kun levy on asetettu audiojärjestel-

män soittimeen, toisto alkaa auto-
maattisesti.

Kuunneltavan kappaleen vaihtaminen
Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto [SEEK/TRACK]-painikkeen 
painalluksella.
Kuunneltavan kappaleen pikake-
laus taakse- tai eteenpäin [SEEK/
TRACK]-painikkeen pitkällä painal-
luksella.
Kappaleiden haku TUNE-kytkintä 
kiertämällä ja toisto kytkintä paina-
malla.

Kappaleiden valinta luettelosta
Tarkastele kuunneltavien kappalei-
den luetteloa valitsemalla [List].
Valitse kuunneltava kappale.
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Toisto
”Toista kaikki”, ”Toista kuunnelta-
va kappale” -toimintojen käyttöön-
otto ja käytöstä poisto [Repeat]-
painikkeella.
•  Toista kaikki: Soittolistan kaik-

kien kappaleiden toisto.
•  Kuunneltavan kappaleen tois-

to: Parhaillaan kuunneltava kappa-
le toistetaan.

Satunnaissoitto
Satunnaissoitto kytketään käyt-
töön tai pois käytöstä [Shuffle]-
painikkeella.
•  Satunnaissoitto: Kappaleet 

toistetaan satunnaisjärjestyksessä.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Information (tiedot): Parhaillaan 

kuunneltavan kappaleen tarkat tie-
dot.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

✽ HUOMAUTUS –  MP3-toisto
Tuetut äänitiedostomuodot

❈  Järjestelmä ei ehkä tunnista eikä 
soita tiedostoja, joiden tiedosto-
muoto poikkeaa edellä mainituis-
ta. Tiedostonimi-tieto ei mahdolli-
sesti tule näyttöön.

Tuetut tiedostotyypit
1. Siirtonopeusalue (kb/s)
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2. Näytteenottotaajuudet (Hz)

• MP3/WMA-pakattujen tiedostojen 
ja WAV-tiedostojen äänenlaadussa 
voi esiintyä siirtonopeudesta riip-
puvia eroja. (Suuremmalla siirtono-
peudella saadaan aikaan parempi 
äänenlaatu.)

• Laite tunnistaa vain tiedostot, 
joilla on MP3-, WMA- tai WAV-
tiedostopääte. Laite ei tunnista tie-
dostoja, joilla ei ole kyseistä tie-
dostopäätettä.

3. Tunnistettujen kansioiden ja tie-
dostojen määrä

• Kansiot: 255 CD:llä, 2000 USB:llä
• Tiedostot: 999 CD:llä, 6000 USB:llä
• Kansiohierarkiassa ei ole tunnis-

tusrajoitusta.

4. Merkkien näyttöalue (Unicode)
• Tiedostonimet: Enintään 64 merk-

kiä
• Kansionimet: Enintään 32 merkkiä

❈  Vierittämällä saat näkyviin tiedos-
tonimet, jotka ovat liian pitkiä näy-
tettäviksi kerralla. (mikäli varustee-
na)

Tuetut kielet (Unicode-tuki)
• Korea: 2 604 merkkiä
• Englanti: 94 merkkiä
• Kiinan kielen yleiset merkit: 4 888 

merkkiä
• Erikoismerkit: 986 merkkiä

❈  Japanin / yksinkertaistetun kiinan 
kielen merkkejä ei tueta.

Yhteensopivuus levytyypin mukaan
• Sekatyyppisten CD-levyjen tois-

taminen: Tämä laite soittaa vain 
MP3-tiedostoja MP3 CD:ltä

• CD-EXTRA-levyjen toistaminen: 
Tämä laite soittaa kappaleita vain 
audio CD:ltä.

• CD-moni-istuntolevyjen toistami-
nen: levy toistetaan istuntojärjes-
tyksessä. 
- Moni-istunto-CD: CD-tyyppi, 

jossa samalla levyllä on enem-
män kuin kaksi istuntoa.

- Moni-istunto-CD:t eroavat 
CD-EXTRA-levyistä siinä suh-
teessa, että ne tallennetaan 
istunnoittain ja että niissä ei ole 
tietovälinerajoituksia.

• Musiikkitiedostojen luvaton käyttö 
ja kopiointi on kielletty lailla.

• Asianmukaisia standardeja ja/
tai vaatimuksia täyttämättömien 
CD-R/CD-RW-levyjen pitkäaikai-
nen käyttö voi johtaa laitteen toi-
mintahäiriöön.
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CD-levyjä kirjoitettaessa huomioita-
via seikkoja
• Muita kuin moni-istuntolevyjä luo-

taessa istunto on suljettava ennen 
levyn luomista. Jos näin ei toimita, 
seurauksena ei ole laitteen toimin-
tahäiriö, mutta saattaa kulua jonkin 
verran aikaa (noin 25 sekuntia), 
kun laite tarkistaa, onko istuntotila 
suljettu. (Aikaa saattaa kulua myös 
enemmän kansioiden tai tiedosto-
jen määrästä riippuen.) 

• MP3/WMA-tiedostopäätteiden 
muuttaminen tai muiden päätteiden 
muuttaminen MP3/WMA-muotoon 
voi johtaa laitteen toimintahäiriöön.

• MP3/WMA-tiedostoja nimettäessä 
tulee käyttää vain englannin ja 
korean merkkejä. (Muita kieliä kuin 
korea ja englanti ei tueta ja niiden 
merkit näkyvät tyhjinä).

• Musiikkitiedostojen luvaton käyttö 
ja kopiointi on kielletty lailla. 

• Asianmukaisia standardeja ja/
tai vaatimuksia täyttämättömien 
CD-R/CD-RW-levyjen pitkäaikai-
nen käyttö voi johtaa laitteen toi-
mintahäiriöön.

Disc MP3

(1) Toisto
Toiston käyttöönotto/keskeytys pai-
nikkeella [1].

(2) Satunnaissoitto
Satunnaissoiton käyttöönotto/kes-
keytys painikkeella [2].

(3) List
Kappaleluettelon näyttö painikkeella 
[3].

Toisto
Paina [MEDIA]-näppäintä ja valitse 
[Disc MP3].
• Kun levy on asetettu audiojärjestel-

män soittimeen, toisto alkaa auto-
maattisesti.

Kuunneltavan kappaleen vaihtaminen
Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto [SEEK/TRACK]-painikkeen 
painalluksella.
Kuunneltavan kappaleen pikake-
laus taakse- tai eteenpäin [SEEK/
TRACK]-painikkeen pitkällä painal-
luksella.
Kappaleiden haku TUNE-kytkintä 
kiertämällä ja toisto kytkintä paina-
malla.

Kappaleiden valinta luettelosta
Tarkastele kuunneltavien kappalei-
den luetteloa valitsemalla [List].
Valitse kuunneltava kappale.

Toisto
”Toista kaikki”, ”Toista kuunneltava 
kappale” tai ”Toista kansio” -toimin-
tojen käyttöönotto ja käytöstä poisto 
[Repeat]-painikkeella.
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•  Toista kaikki: Soittolistan kaik-
kien kappaleiden toisto.

•  Kuunneltavan kappaleen tois-
to: Parhaillaan kuunneltava kappa-
le toistetaan.

•  Kansion toisto: Kansion kaik-
kien kappaleiden toisto.

Satunnaissoitto
Kappaleen ja kansion satunnaissoit-
to kytketään käyttöön tai pois käytös-
tä [Shuffle]-painikkeella.
•  Satunnaissoitto: Kappaleet 

toistetaan satunnaisjärjestyksessä.
•  Kansion satunnaissoitto: 

Kuunneltavan kansion kappaleet 
toistetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Information (tiedot): Parhaillaan 

kuunneltavan kappaleen tarkat tie-
dot.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

✽  HUOMAUTUS – 
USB-laitteiden käyttö

• USB-laite saattaa vaurioitua, jos 
moottori käynnistetään laitteen 
ollessa kytkettynä. Irrota USB-
laitteen kytkentä ennen moottorin 
käynnistämistä.

• Moottorin käynnistys tai pysäytys 
voi aiheuttaa järjestelmään kytke-
tyn ulkoisen USB-laitteen toimin-
tahäiriön,.

• Älä altista ulkoista USB-laitetta 
staattiselle sähkölle liittäessäsi ja 
irrottaessasi sitä.

• Järjestelmä ei tunnista kryptattua 
MP3-soitinta, jos se liitetään jär-
jestelmään ulkoisena laitteena.

• USB-laitteen tunnistaminen voi 
epäonnistua ulkoisen USB-laitteen 
tilasta johtuen.

• Järjestelmä tunnistaa ainoastaan 
laitteet, joiden sektorikooksi on 
alustettaessa määritetty enintään 
4 kt.

• Järjestelmä tunnistaa ainoastaan 
FAT12/16/32-tiedostojärjestelmän 
USB laitteet. Se ei tunnista NTFS- 
ja ExFAT-tiedostojärjestelmiä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jotkut USB-laitteet voivat olla 

epäyhteensopivia järjestelmän 
kanssa eikä niitä tunnisteta.

• Älä kosketa USB-liitäntöjä.
• USB-laitteen nopea peräkkäinen 

kytkentä/irtikytkentä voi aiheut-
taa laitteen toimintahäiriön.

• USB-laitteen irrottaminen liitän-
nästä voi aiheuttaa poikkeavia 
ääniä.

• Kytke audiojärjestelmä pois pääl-
tä USB-laitteen kytkemisen/irrot-
tamisen ajaksi.

• USB-laitteen tunnistamiseen kulu-
va aika riippuu laitteen tyypistä, 
muistikapasiteetista ja tiedosto-
muodosta. Tämä ei ole toiminta-
häiriö.

• USB-laitetta ei saa käyttää muu-
hun kuin musiikkitiedostojen soit-
tamiseen.

• Järjestelmä ei toista kuva- tai 
videotiedostoja USB-laitteelta.

• USB-lisävarusteiden käyttö, 
mukaan lukien lataus ja lämmitys 
USB-liitännän kautta, voi haitata 
laitteen toimintaa ja aiheuttaa toi-
mintahäiriöitä. Älä käytä vastaa-
via USB-laitteita ja -lisävarusteita.

(Jatkuu)



Audiojärjestelmä

255

(Jatkuu)
• Järjestelmä ei mahdollisesti tun-

nista USB-laitetta, joka on kyt-
ketty tarvikekeskittimen tai jatko-
johtimen kautta. Kytke USB-laite 
suoraan auton multimedialiitän-
tään.

• Loogisiin asemiin jaettuja USB-
massamuistilaitteita käytettäessä 
voidaan toistaa ainoastaan ylim-
män tason asemaan tallennettuja 
tiedostoja.

 Jos USB-asemaan ladataan sovel-
luksia, tiedostojen soitto saattaa 
epäonnistua.

• MP3-soitin, matkapuhelin tai 
digitaalikamera (USB-laite, jota ei 
tunnisteta siirrettäväksi levyase-
maksi) ei mahdollisesti toimi nor-
maalisti järjestelmään kytkettynä.

• Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä 
tue USB-lataustoimintoa.

• Ainoastaan vakiotyyppisen 
(metallikoteloidun) USB-muistin 
toiminta voidaan taata.

• HDD-, CF-, SD- ja muistitikku-
tyyppisten massamuistien toimin-
taa ei voida taata.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• DRM (Digital Rights Management) 

-tiedostoja ei toisteta.
• Järjestelmä ei tue muisteja, joiden 

kytkemiseen tarvitaan sovitinta 
(esim. SD- ja CF-tyyppiset sekä 
muut USB-muistit).

• USB HDD- ja muiden USB-
laitteiden, joiden liitäntä voi irrota 
auton tärinän vuoksi, toimintaa ei 
voida taata (esim. iStick).

• Avaimenperät, matka-
puhelinkorut ja vas-
taavat USB-tuotteet  
voivat vaurioittaa 
USB-liitäntää ja haita-
ta tiedostojen toistoa. 
Älä käytä vastaavia koristeita. 
Käytä ainoastaan kuvan mukai-
sella liittimellä varustettuja laittei-
ta.

• Kun MP3-laite tai matkapuhe-
lin kytketään AUX-, Bluetooth 
Audio- ja USB-tilan ollessa käy-
tössä, audiolaitteesta voi kuulua 
kytkentä-ääni ja se voi aiheuttaa 
häiriöitä.

USB

(1) Toisto
Toiston käyttöönotto/keskeytys pai-
nikkeella [1].

(2) Satunnaissoitto
Satunnaissoiton käyttöönotto/kes-
keytys painikkeella [2].

(3) List
Kappaleluettelon näyttö painikkeella 
[3].
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Toisto
• Paina [MEDIA]-näppäintä ja valit-

se [USB].
• Kun USB-laite kytketään USB-

liitäntään, tiedostojen soitto alkaa 
automaattisesti.

Kuunneltavan kappaleen vaihtaminen
Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto [SEEK/TRACK]-painikkeen 
painalluksella.
Kuunneltavan kappaleen pikake-
laus taakse- tai eteenpäin [SEEK/
TRACK]-painikkeen pitkällä painal-
luksella.
Kappaleiden haku TUNE-kytkintä 
kiertämällä ja toisto kytkintä paina-
malla.

Kappaleiden valinta luettelosta
Tarkastele kuunneltavien kappalei-
den luetteloa valitsemalla [List].
Valitse kuunneltava kappale.

Toisto
”Toista kaikki”, ”Toista kuunneltava 
kappale”, ”Toista kansio” ja ”Toista 
kappalekategoria” -toimintojen käyt-
töönotto ja käytöstä poisto [Repeat]-
painikkeella.
•  Toista kaikki: Kaikkien kappa-

leiden toistaminen.
•  Kuunneltavan kappaleen tois-

to: Kuunneltavan kappaleen jatku-
va toisto.

•  Kansion toisto: Kansion kaik-
kien kappaleiden toisto.

•  Kappalekategorian toisto: 
Kategorian kaikkien kappaleiden 
toisto.

✽ HUOMAUTUS
Kansion kappaleiden toisto on 
mahdollista ainoastaan toistetta-
essa [List]-luettelossa olevia [File]-
kategorian tiedostoja.

Satunnaissoitto
Kappaleen, kansion tai kappaleka-
tegorian satunnaissoitto kytketään 
käyttöön tai pois käytöstä [Shuffle]-
painikkeella.
•  Satunnaissoitto: Kappaleet 

toistetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.

•  Kansion satunnaissoitto: 
Kuunneltavan kansion kappaleet 
toistetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.

•  Kappalekategorian satunnais-
soitto: Kuunneltavan kappalekate-
gorian kappaleet toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Information (tiedot): Parhaillaan 

kuunneltavan kappaleen tarkat tie-
dot näkyvät näytössä.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.
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✽  HUOMAUTUS – 
iPod®-laitteiden käyttö

• Audiojärjestelmän iPod® -ohjaus-
ta käytetään iPodin®omalla kaap-
elilla.

• Kytkettäessä iPod® auton järjes-
telmään toiston aikana voi kuulua 
erittäin kova ääni, joka kestää 
pari sekuntia. Kytke iPod® auton 
audiojärjestelmään, kun toisto on 
lopetettu tai keskeytetty.

• Kytke iPod® auton järjestelmään 
virransyötön ACC ON -tilassa, jol-
loin lataus alkaa.

• Varmista iPod®-kaapelin kytken-
nän yhteydessä, että kaapelin liitin 
kytkeytyy täysin liitäntään.

• Jos ulkoisen laitteen, kuten iPo-
din®, ja audiojärjestelmän taa-
juuskorjaintoiminnot ovat saman-
aikaisesti käytössä, päällekkäiset 
taajuuskorjaimen efektit voivat 
aiheuttaa äänenlaadun heikke-
nemistä ja äänen vääristymistä. 
Kytke kaikkien ulkoisten laittei-
den taajuuskorjaintoiminnot pois 
käytöstä, jos mahdollista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• iPod®- tai AUX-liitännän kytkemi-

nen voi aiheuttaa häiriöitä. Kytke 
laite irti ja säilytä sitä erillään, 
kun laite ei ole kuuntelukäytössä.

• Audiojärjestelmässä voi olla häi-
riöitä, jos iPod® tai ulkoinen laite 
kytketään virtaliitäntään audio-
järjestelmän käytön aikana. Tässä 
tapauksessa irrota iPodin® tai 
ulkoisen laitteen liitin virtaliitän-
nästä.

• iPod®/iPhone®-laitteen ominai-
suuksista riippuen toisto voi kes-
keytyä tai laitteessa voi olla toi-
mintahäiriöitä.

• Jos iPhone® liitetään järjestel-
mään sekä Bluetooth® -yhteyden 
että USB-liitännän kautta, äänen-
toisto voi epäonnistua. Valitse 
iPhone®-laitteessa telakkaliitäntä 
tai Bluetooth®-yhteys äänen ulos-
tulon asetusten muuttamiseksi.

• iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos 
ohjelmistoversio ei tue yhteyspro-
tokollaa tai laite ei toimintahäiri-
ön vuoksi tunnista iPodia®.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Järjestelmä ei mahdollisesti tun-

nista iPod® nanoa (5. laitesuku-
polvi), jos akun varaustila on heik-
ko. Lataa laitetta riittävästi ennen 
käyttöä.

• iPodin® kappaleiden haku- ja soit-
tojärjestys voi olla erilainen kuin 
audiojärjestelmässä.

• Jos iPodissa® on sisäisen toimin-
tahäiriön aiheuttama ongelma, 
palauta iPodin® tehdasasetukset 
(lisätietoja on iPodin® käyttöop-
paassa).

• iPodin® synkronointi järjestelmän 
kanssa voi epäonnistua ohjelmis-
toversiosta johtuen. Jos mediasoi-
tin poistetaan tai sen liitäntä irro-
tetaan ennen laitteen tunnistusme-
nettelyä, edellistä tilaa ei mahdol-
lisesti voi palauttaa (iPadia® ei voi 
ladata).

• Järjestelmä ei mahdollisesti tun-
nista muita kaapeleita kuin iPo-
din®/iPhonen® mukana toimitetun 
1-metrisen latauskaapelin.

• Jos iPodilla® käytetään muita 
musiikkisovelluksia, järjestelmän 
synkronointitoiminto voi epäon-
nistua iPod®-sovelluksen toimin-
tahäiriön vuoksi.



Audiojärjestelmä

5 28

iPod®

(1) Toisto
Toiston käyttöönotto/keskeytys pai-
nikkeella [1].

(2) Satunnaissoitto
Satunnaissoiton käyttöönotto/kes-
keytys painikkeella [2].

(3) List
Kappaleluettelon näyttö painikkeella 
[3].

Toisto
Kytke iPod® audiojärjestelmän USB-
liitäntään, paina [MEDIA]-painiketta 
ja valitse [iPod].

Kuunneltavan kappaleen vaihtaminen
Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto [SEEK/TRACK]-painikkeen 
painalluksella.
Kuunneltavan kappaleen pikake-
laus taakse- tai eteenpäin [SEEK/
TRACK]-painikkeen pitkällä painal-
luksella.
Kappaleiden haku TUNE-kytkintä 
kiertämällä ja kappaleen soitto kyt-
kintä painamalla.

Kappaleiden valinta luettelosta
Tarkastele kuunneltavien kappalei-
den luetteloa valitsemalla [List].
Valitse kuunneltava kappale.

Toisto
”Toista kappalekategoria”, ”Toista 
kuunneltava kappale” -toiminto-
jen käyttöönotto ja käytöstä poisto 
[Repeat]-painikkeella.

•  Kappalekategorian toisto: 
Kategorian kaikkien kappaleiden 
toisto.

•  Kuunneltavan kappaleen tois-
to: Kuunneltavan kappaleen jatku-
va toisto.

Satunnaissoitto
Kappalekategorian satunnaissoitto 
kytketään käyttöön tai pois käytöstä 
[Shuffle]-painikkeella.
•  Kappalekategorian satunnais-

soitto: Kuunneltavan kappalekate-
gorian kappaleet toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

Valikko
Paina [MENU]-painiketta ja valitse 
haluttu toiminto.
• Information (tiedot): Parhaillaan 

kuunneltavan kappaleen tarkat tie-
dot näkyvät näytössä.

• Sound settings (ääniasetukset): 
Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.
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Kun muita musiikkisovelluksia on 
käytössä

Jos iPodilla® tallennettuja kappaleita 
toistetaan jollain muulla musiikkiso-
velluksella, näyttöön tulee yllä oleva 
ilmoitus.
(1) Toisto/keskeytys: Kuunnellun kap-

paleen toisto / kuuntelun keskey-
tys painikkeella [1].

(2) iPod Files: iPod®-laitteelle tallen-
nettujen musiikkitiedostojen toisto 
painikkeella [2].

(3) Sound Settings: Audiolaitteen 
ääniasetusten säätäminen painik-
keella  [3].

iPod-tiedostojen toistaminen
Toista iPodille® tallennetut kappaleet 
valitsemalla [Play iPod files].
Jos iPodille® ei ole tallennettu musiik-
kia, [iPod Files] -kohta ei ole käytös-
sä.

✽ HUOMAUTUS
Toimintoa ei voida suorittaa olete-
tulla tavalla iPod®-sovelluksen toi-
mintahäiriön vuoksi.

✽  HUOMAUTUS – 
Bluetooth® (BT) audion 
käyttö (mikäli varusteena)

• Bluetooth® Audio -tilaa voidaan 
käyttää ainoastaan puhelimella, 
joka on kytketty Bluetooth®-
yhteydellä. Ainoastaan Bluetooth® 
Audio -toimintoa tukevia laitteita 
voidaan käyttää.

• Jos puhelimen Bluetooth®-yhteys 
katkeaa kesken toiston, musiikki 
lakkaa kuulumasta.

• Kun  seuraavan/edellisen kappa-
leen valintapainikkeita käytetään 
Bluetooth® -suoratoiston aikana, 
kaiuttimista voi kuulua häiriöää-
niä ja toisto voi keskeytyä (laite-
kohtaisesti).

• Suoratoistotoiminnon tuki on 
puhelinmallikohtainen.

• Jos puhelu soitetaan tai vastaan-
otetaan Bluetooth® Audio -toimin-
tatilassa, puhe ja musiikki voivat 
kuulua samanaikaisesti kaiutti-
mista.

• Joissakin matkapuhelinmalleissa 
Bluetooth® Audio -äänentoisto ei 
ehkä käynnisty uudelleen auto-
maattisesti puhelun päättymisen 
jälkeen.
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Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö
• Bluetooth®-handsfree on ajotur-

vallisuutta parantava toiminto. Kun 
auton audiojärjestelmään yhdis-
tetään Bluetooth®-matkapuhelin, 
kuljettaja voi soittaa ja vastaanot-
taa puheluja ja hallinnoida puhe-
linmuistiota kätevästi järjestelmän 
kautta. Lue käyttöohjeet huolelli-
sesti ennen Bluetooth®-toiminnon 
käyttöä.

• Audiojärjestelmän toimintojen käyt-
tö ajon aikana voi johtaa kuljettajan 
huomion herpaantumiseen ja hai-
tata ajosuoritusta, jolloin seurauk-
sena voi olla onnettomuus. 

• Älä käytä järjestelmää liiallisesti 
ajon aikana. 

• Jos kuljettajan huomio kiinnittyy 
ajon aikana audiojärjestelmän 
näyttöön liian pitkäksi ajaksi, seu-
rauksena voi olla onnettomuus. 

• Katso näyttöä vain hetkellisesti 
ajon aikana.

Bluetooth® (BT) Audio 
(jos varusteena)

(1) Toisto
Toiston käyttöönotto/keskeytys
painikkeella [1].

(2) Satunnaissoitto
Satunnaissoiton käyttöönotto/kes-
keytys painikkeella [2].

(3) Toisto/keskeytys
Kuunnellun kappaleen toisto / kuun-
telun keskeytys painikkeella [3].

✽ HUOMAUTUS
Jotkut puhelinmallit eivät mahdolli-
sesti tue tätä toimintoa.

Toisto
Paina [MEDIA]-näppäintä ja valitse 
[BT Audio].

Kuunneltavan kappaleen vaihtaminen
Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto [SEEK/TRACK]-painikkeen 
painalluksella.

✽ HUOMAUTUS
Jotkut puhelinmallit eivät mahdolli-
sesti tue tätä toimintoa.

Toisto
”Toista kaikki”, ”Toista kuunneltava 
kappale” tai ”Toista kappalekatego-
ria” -toimintojen käyttöönotto ja käy-
töstä poisto [Repeat]-painikkeella.
•  Toista kaikki: Kaikkien kappa-

leiden toistaminen.
•  Kuunneltavan kappaleen tois-

to: Kuunneltavan kappaleen jatku-
va toisto.

•  Kappalekategorian toisto: 
Kategorian kaikkien kappaleiden 
toisto.
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✽ HUOMAUTUS
Toistotoiminto on käytössä yhdis-
tetyn Bluetooth-laitteen toiminnan 
mukaisesti.

Satunnaissoitto
Kappaleen ja kappalekategorian 
satunnaissoitto kytketään käyttöön tai 
pois käytöstä [Shuffle]-painikkeella. 
•  Satunnaissoitto: Kappaleet 

toistetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.

•  Kappalekategorian satunnais-
soitto: Kuunneltavan kappalekate-
gorian kappaleet toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

✽ HUOMAUTUS
Satunnaissoittomahdollisuus riip-
puu yhdistetyn Bluetooth®-laitteen 
toiminnoista.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Connections (yhteydet): Yhdistettyä 

Bluetooth®-laitetta voidaan vaihtaa.
• Sound settings (ääniasetukset): 

Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.

AUX

Ulkoisen audiolaitteen käyttö AUX-
liitännän kautta
Paina [MEDIA]-näppäintä ja valitse 
[AUX].
• Käytä ulkoista laitetta kytkemäl-

lä ulkoisen laitteen liitin AUX-
liitäntään.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Sound settings (ääniasetukset): 

Audiolaitteen ääniasetusten säätä-
minen.
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Puhelin (jos varusteena)

✽  HUOMAUTUS – 
Bluetooth® (BT) -puhelimen 
käyttö

• Bluetooth® on lyhyen kantaman 
tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 
2,4 GHz:n taajuudella ja mah-
dollistaa laitteiden yhdistämisen 
toisiinsa langattomasti.

• Bluetooth®-teknologiaa käyte-
tään tietokoneissa, oheislaitteissa, 
Bluetooth®-puhelimissa, table-
teissa, kodinkoneissa ja autoissa. 
Bluetooth®-laitteet pystyvät nope-
aan tiedonsiirtoon ilman fyysistä 
kaapeliyhteyttä.

• Bluetooth®-handsfreelaitteilla 
voidaan käyttää Bluetooth®-
puhelimien puhelintoimintoja.

• Jotkin Bluetooth®-laitteet eivät 
mahdollisesti tue Bluetooth®-
handsfreetoimintoa.

• Kun Bluetooth®-puhelin on kyt-
ketty ja autossa olevaan puhe-
limeen tulee soitto, puheluun 
vastataan auton Bluetooth®-
handsfreetoiminnon avulla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Katkaise auton Bluetooth®-

handsfreetoiminto Bluetooth®-
laitteella tai audiolaitteen näytös-
tä.

• Bluetooth®-handsfreetoiminto 
parantaa ajoturvallisuut-
ta. Kun Bluetooth-handsfree-
matkapuhelin kytketään audio-
järjestelmään, puheluja voidaan 
soittaa ja niihin voidaan vastata 
audiojärjestelmän kautta sekä 
käyttää puhelimen yhteystietoja. 
Lisätietoja saat käyttöoppaasta.

• Huomion kiinnittyminen laittei-
siin ja niiden käyttöön voi johtaa 
onnettomuuteen. Älä käytä järjes-
telmää liiallisesti ajon aikana.

• Näytön jatkuva tarkkailu voi 
aiheuttaa onnettomuusriskin. 
Katso audiojärjestelmän näyttöä 
vain hetkellisesti.

Bluetooth®-laitteiden kytkentään liit-
tyviä varotoimenpiteitä
• Ajoneuvon järjestelmä tukee seu-

raavia Bluetooth®-toimintoja. Jotkut 
Bluetooth®-laitteet eivät tue tiettyjä 
toimintoja.
1) Bluetooth®-handsfreepuhelut
2) Puhelun aikaiset toiminnot (yksi-

tyinen tila, vaihto, mikrofonin 
äänenvoimakkuuden säätö)

3) Bluetooth®-laitteen puhelulokin 
lataus

4) Bluetooth®-laitteen yhteystieto-
jen lataus

5) Automaattinen yhteystietojen/
puhelulokin lataus Bluetooth®-
yhteyden muodostuessa

6) Automaattinen yhteyden 
muodostaminen Bluetooth®-
laitteeseen moottorin käynnis-
tyksen yhteydessä

7) Bluetooth®-audio-suoratoisto
• Varmista, että laitteesi tukee 

Bluetooth®-tekniikkaa, ennen kuin 
yrität yhdistää laitetta auton audio-
järjestelmään.
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• Vaikka laite tukee Bluetoothia®, 
Bluetooth®-yhteyttä ei voida muo-
dostaa, jos Bluetooth®-toiminto 
on kytketty pois käytöstä. Tee 
laitehaku ja yhdistä laite, jonka 
Bluetooth®-toiminto on käytössä.

• Muodosta laitepari ja yhteys 
Bluetooth®-laitteen ja auton järjes-
telmän välille, kun auto on pysäh-
dyksissä.

• Jos Bluetooth®-yhteys katkeaa jon-
kin poikkeustekijän vuoksi (esim. 
laite ei ole yhteysalueella, laitteen 
virransyöttö katkeaa tai tapahtuu 
yhteysvirhe) Bluetooth®-laitteen 
ollessa kytkettynä, järjestelmä etsii 
Bluetooth® laitetta ja yhdistää sen 
automaattisesti.

• Jos haluat poistaa Bluetooth®-
laitteen automaattisen yhteyden 
kytkentätoiminnon käytöstä, kytke 
laitteen Bluetooth®-toiminto OFF-
tilaan. Tarkista laitteen käyttöop-
paasta, tukeeko laite Bluetoothia®.

• Handsfree-puhelujen laatu ja 
äänenvoimakkuus saattaa vaihdel-
la Bluetooth®-laitteesta riippuen.

• Joissain Bluetooth®-laitteissa 
on paljon hetkellisiä Bluetooth®-
yhteyskatkoksia. Noudata tällöin 
seuraavaa menettelyä.
1) Kytke laitteesi Bluetooth®-

toiminto pois käytöstä ➟ Kytke 
se takaisin ja yritä uudelleen.

2) Poista laiteparin muodostavan 
laitteen nimi sekä audiojärjestel-
mästä että Bluetooth®-laitteesta 
ja muodosta niiden välille laite-
pari uudelleen.

3) Katkaise virta Bluetooth®-
laitteesta ➟ Kytke sytytysvirta ja 
yritä yhteyden muodostamista 
uudelleen.

4) Poista akku Bluetooth®-
laitteestasi, aseta akku takaisin, 
käynnistä laite uudelleen ja yritä 
yhteyden muodostamista.

5) Käynnistä auton moottori uudel-
leen ja yritä yhteyden muodos-
tamista.

Laiteparin muodostaminen 
Bluetooth®-laitteen kanssa
Lisätietoja Bluetooth®-laiteparin 
muodostamisesta
Laiteparin muodostaminen tarkoit-

taa prosessia, jossa Bluetooth®-

puhelin tai -laite synkronoidaan 
auton audiojärjestelmän kanssa 
yhteyden muodostamista varten. 
Laiteparin muodostaminen on 
välttämätöntä, jotta Bluetooth®-
yhteyttä voidaan käyttää.

• Enintään viisi laiteparia voidaan 
muodostaa.

• Bluetooth®-laiteparia ei voida muo-
dostaa auton liikkuessa.

Laiteparin muodostaminen ensim-
mäisen Bluetooth®-laitteen kanssa
Valitse audiojärjestelmän [PHONE]-
painike tai ohjauspyörän [CALL]-
painike ➟ Etsi auton nimi Bluetooth®-
laitteesta ja muodosta laitepari ➟ 
Anna Bluetooth®-laitteelle salasana 
tai hyväksy se ➟ Bluetooth®-laitepari 
on muodostettu.

1. Kun audiojärjestelmän [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän 
[CALL]-painiketta painetaan, näy-
tössä näkyvät seuraavat tiedot. 
Laitepari voidaan nyt muodostaa.
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(1) Ajoneuvon nimi: Etsityn laitteen 
nimi Bluetooth®-laitteessa.

✽ HUOMAUTUS
Oheisessa kuvassa oleva ajoneu-
von nimi on esimerkki. Laitteessasi 
oleva nimi on laite- ja järjestelmä-
kohtainen.

2. Etsi käytössä olevia Bluetooth®-
laitteita puhelimesi Bluetooth®-
valikosta.

3. Varmista, että Bluetooth®-
laiteessasi näkyvä ajoneuvon nimi 
on sama, joka näkyy audiojärjes-
telmän näytössä, ja valitse se.

4-1. Salasanan syöttö -näkymä 
näkyy Bluetooth®-laitteessa, 
joka vaatii salasanavahvistusta.

- Anna salasana ‘0000’ 
Bluetooth®-laitteelle.

4-2. Seuraava näkymä näkyy lait-
teessa, joka vaatii salasana-
vahvistusta. Bluetooth®-laitteen 
näytössä näkyy 6-merkkisen 
salasanan syöttöruutu.

- Kun on vahvistettu, että audio-
järjestelmän näytössä oleva 
6-merkkinen salasana on sama 
kuin Bluetooth® -laitteessa, valit-
se [OK] Bluetooth®-laitteessa.

✽ HUOMAUTUS
Oheisessa kuvassa oleva 6-merkki-
nen salasana on esimerkki. Tarkista 
oman laitteesi salasana auton näy-
töstä.

Laiteparin muodostaminen toisen 
Bluetooth®-laitteen kanssa
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Phone] ➟ 
Valitse [Connections] ➟ Valitse [Add 
new device].

- Tästä eteenpäin menetellään 
samalla tavoin kuin kohdassa 
[Laiteparin muodostaminen ensim-
mäisen Bluetooth®-laitteen kans-
sa].
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✽ HUOMAUTUS
• Bluetooth®-viivetila kestää kolme 

minuuttia. Jos laiteparia ei muo-
dosteta kolmen minuutin kulues-
sa, laiteparin muodostaminen 
peruuntuu. Aloita toimenpide 
uudelleen alusta.

• Useimmissa Bluetooth®-laitteissa 
yhteys muodostuu automaattises-
ti laiteparin muodostamisen jäl-
keen. Jotkut laitteet vaativat laite-
parin muodostamisen jälkeenkin 
erillisen vahvistuksen. Tarkista 
Bluetooth®-laiteparin muodosta-
misen jälkeen, että yhteys toimii.

Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth®-laitteeseen
Jos yhdistettyjä laitteita ei ole
Paina audiojärjestelmän [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän [CALL]-
painiketta ➟ Bluetooth®-laiteparit 
tulevat näyttöön ➟ Valitse luettelosta 
haluamasi Bluetooth®-laite ➟ Kytke 
Bluetooth®-yhteys.

Jos yhdistettyjä laitteita ei ole
Paina audiojärjestelmän [Phone]-
painiketta ➟ Valitse [Settings] ➟ 
Valitse [Connections] ➟ Valitse yhdis-
tettävä Bluetooth®-laite ➟ Valitse 
[Connect] ➟ Kytke Bluetooth®-yhteys.

✽ HUOMAUTUS
• Yhteys voidaan muodostaa vain 

yhteen Bluetooth®-laitteeseen ker-
rallaan.

• Kun Bluetooth-laite on kytketty-
nä, muiden laitteiden kanssa ei 
voida muodostaa laitepareja.
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Puhelujen yhdistäminen/
hylkääminen
Puhelun yhdistäminen Bluetooth®-
yhteydellä.

(1) Caller name (Soittajan nimi): Jos 
soittajan nimi on yhteystietoluet-
telossa, se tulee näyttöön.

(2) Saapuvan puhelun numero: 
Soittajan puhelinnumero näkyy 
näytössä.

(3) Accept: Vastaa puheluun.
(4) Reject: Hylkää puhelu.

✽ HUOMAUTUS
• Kun tulevan puhelun numero 

näkyy näytössä, audiojärjestel-
män tilaa ja asetusnäyttöä ei voida 
näyttää. Järjestelmä tukee ainoas-
taan puhelun äänenvoimakkuu-
den säätöä.

• Jotkin Bluetooth®-laitteet eivät 
mahdollisesti tue puhelun hylkää-
mistä.

• Jotkin Bluetooth®-laitteet eivät 
mahdollisesti tue soittajan nume-
ron näyttöä.

Puhelujen aikana 
Bluetooth®-yhteydellä tuleva puhelu 
➟ Valitse [Accept].

(1) Puhelun kesto: Puhelun keston 
osoitus.

(2) Caller name (Soittajan nimi): Jos 
soittajan nimi on yhteystietoluet-
telossa, se tulee näyttöön.

(3) Saapuvan puhelun numero: 
Soittajan puhelinnumero näkyy 
näytössä.

(4) Private: Puhelu siirtyy matkapu-
helimeen.

(5) End: Puhelun katkaiseminen.
(6) Mute: Lähtevän äänen mykistys. 

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Switch: Vaihto kahden yhdistetyn 

puhelun välillä.
• Microphone Volume (mikrofonin 

äänenvoimakkuus): Säädä mikro-
fonin äänilähdön voimakkuutta.

✽ HUOMAUTUS
• Jotkin Bluetooth®-laitteet 

eivät mahdollisesti tue Private-
toimintoa.

• Mikrofonin äänenvoimakkuus 
saattaa vaihdella Bluetooth®-
laitteesta riippuen. Jos ääniläh-
dön voimakkuus on liian kova tai 
liian hiljainen, säädä mikrofonin 
äänenvoimakkuutta (äänilähdön 
voimakkuus).

• Switch-valikko tulee näyttöön 
ainoastaan silloin, kun vähintään 
kaksi puhelua on yhdistettynä.
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Suosikit
Paina audiojärjestelmän [PHONE]-
painiketta ➟ Valitse [Favourites] (suo-
sikit) ➟ Näyttöön tulee Favourites 
(suosikit) -luettelo.

(1) Add to favourites: Lisää ladattu 
puhelinnumero suosikkeihin.

(2) Favourites list: Näytössä näkyy 
Suosikit-luettelo, yhdistä puhelu 
valittuun numeroon.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Delete: Poista tallennettu suosikki.

✽ HUOMAUTUS
• Jokaiselle kytketylle Bluetooth®-

laitteelle voidaan tallentaa jopa 20 
suosikkia.

• Suosikit ovat käytössä, kun 
Bluetooth®-laite, johon ne on tal-
lennettu, on muodostanut yhtey-
den.

• Audio-järjestelmä ei lataa 
Suosikki-ryhmässä olevia nume-
roita Bluetooth®-laitteesta. 
Suosikit täytyy tallentaa uudelleen 
ennen käyttöä.

• Yhteystiedot täytyy ladata ennen 
lisäämistä suosikkeihin.

• Tallennettuja suosikkeja ei päivite-
tä, vaikka yhdistetyn Bluetooth®-
laitteen yhteystietoihin tehdään 
muutoksia. Tässä tapauksessa 
suosikit pitää poistaa ja lisätä 
uudelleen.

Puheluhistoria
Paina audiojärjestelmän [Phone]-
painiketta ➟ Valitse [Call history] ➟ 
Näyttöön tulee puheluloki.

(1) Puheluloki: Tuo ladatun puhelulo-
kin näyttöön.
Yhdistä puhelu valittuun nume-
roon.

(2) Puhelun kesto: Näyttää puhelun 
kestoajan.
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Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• All calls: Näyttää koko puhelulokin.
• Missed calls: Näyttää vastaamatto-

mat puhelut.
• Dialled calls: Näyttää soitetut puhe-

lut.
• Received calls: Näyttää vastatut 

puhelut.
• Download: Lataa puheluloki yhdis-

tetystä Bluetooth®-laitteesta.

✽ HUOMAUTUS
• Muistiin tallentuu enintään 50 soi-

tetun, vastatun ja vastaamatto-
man puhelun tiedot.

• Kun uusin puheluloki ladataan 
puhelimeen, entinen loki poiste-
taan.

Contacts – yhteystiedot
Paina audiojärjestelmän [Phone]-
painiketta ➟ Valitse [Contacts] ➟ 
Valitse alkukirjain (ABC) ➟ Näyttöön 
tulevat yhteystiedot.

(1) Contacts: Näyttää ladatut yhteys-
tiedot.
Jos yksi puhelinnumero on tal-
lennettu muistiin, puhelin soittaa 
numeroon, kun tämä kohta vali-
taan.
Jos muistiin on tallentunut 
useampia puhelinnumeroita, nii-
den luettelo tulee näyttöön, kun 
tämä kohta valitaan.

Valikko
Valitse [MENU] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Download: Lataa yhteystiedot 

yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

✽ HUOMAUTUS
• Vain tuettuja yhteystietomuo-

toja voidaan ladata ja näyttää 
Bluetooth®-laitteelta, joidenkin 
sovellusten yhteystietoja ei sisälly-
tetä.

• Korkeintaan 2 000 yhteystiedon 
tallennusmahdollisuus.

• Joissain tapauksissa yhteystieto-
jen lataaminen edellyttää toista 
vahvistusta Bluetooth®-laitteella. 
Jos yhteystietojen lataus epäon-
nistuu, tarkista Bluetooth® -lait-
teen asetukset tai hyväksy lataus 
audio järjestelmän näytössä.

• Yhteystietoja, joilla ei ole tallennet-
tua puhelinnumeroa, ei näytetä.

Muut asetukset (Settings)
Paina audiojärjestelmän [PHONE]-
painiketta ➟ Valitse [Settings].
- Katso lisätietoja kohdasta Settings 

(asetukset) ➟ Bluetooth page 
(Bluetooth-sivu).
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Asetukset

Näytön, äänen, päivämäärän/kello-
najan, Bluetoothin*, järjestelmän ja 
näytön sammutuksen asetukset.
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta.
* mikäli varusteena

Näyttö (Display) 
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Display].
• Himmennystila (tila): Kirkkaus sää-

detään automaattisesti ajovalojen 
käytön perusteella.

• Kirkkaus (valoisuus): Audionäytön 
kirkkautta voidaan muuttaa.

• Screensaver (näytönsäästäjä): 
Määritä audiojärjestelmän tai näy-
tön sammuttamisen yhteydessä 
näkyvä viesti.

• Tekstin vieritys: Jos teksti ei mahdu 
näyttöön, ota käyttöön tekstin vieri-
tystoiminto. (mikäli varusteena)

Ääni (Sound) 
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Sound].
• Position: Kaiutin- ja kanavatasapai-

non säätö.
• Equaliser (Tone): Äänensävyn 

säätö.
• Speed dependent volume control: 

Äänenvoimakkuuden automaatti-
nen säätö ajonopeuden mukaan.

• Rear parking sensors prioriti-
sed (Back-up Warning Priority): 
Hiljentää audiojärjestelmän äänen-
voimakkuutta automaattisesti 
peruutuksen aikana.

Päivämäärä/kellonaika
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Date/Time].
• Set time: Aseta audiojärjestelmän 

näytöllä näkyvä kellonaika.
• Time format: Valitse 12 tai 24 tun-

nin näyttömuoto.
• Set date: Aseta audiojärjestelmän 

näytöllä näkyvä päivämäärä.
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Bluetooth (jos varusteena)
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Bluetooth].
• Yhteydet: Tarkasta Bluetooth®-

laitteiden laiteparin muodostus, 
poisto, yhteys ja yhteyden katkaisu.

• Auto connection priority: Valitse lait-
teiden yhteysjärjestys Bluetooth®-
laitteeseen moottorin käynnistyk-
sen yhteydessä.

• Update contacts: Yhteystiedot 
voidaan ladata yhdistetyistä 
Bluetooth®-laitteista.

• Bluetooth voice guidance: Ota 
käyttöön Bluetooth® -laitteiden lai-
teparin muodostuksen, yhteyden ja 
virhetilojen äänikomennot tai pois-
ta ne käytöstä. (mikäli varusteena)

✽ HUOMAUTUS
• Kun laiteparin laite poistetaan, 

audiojärjestelmään tallentunut 
puheluloki ja laitteen yhteystiedot 
poistuvat muistista.

• Jos Bluetooth®-yhteys ei ole ensi-
sijaisten joukossa, yhteyden muo-
dostamiseen kuluu enemmän 
aikaa.

• Yhteystiedot voidaan lada-
ta ainoastaan yhdistetyistä 
Bluetooth®-laitteista.

• Jos Bluetooth®-laitteilla ei ole 
aktiivista yhteyttä, Päivitä yhte-
ystiedot -painike on poistettu käy-
töstä. 

• Jos käyttökielen asetuksena on 
slovakki tai  unkari, järjestelmä 
ei tue Bluetooth-ääniopastusta. 
(mikäli varusteena)

Järjestelmä (System)
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [System].
• Language: Käyttökielen vaihto.
• Default (oletus): Nollaa audiojär-

jestelmän asetukset.

✽ HUOMAUTUS
 Järjestelmä palauttaa oletusarvot, 
ja kaikki tallennetut tiedot ja ase-
tukset poistuvat muistista.

Display Off
Häikäisyn ehkäisemiseksi näyttö voi-
daan sammuttaa, kun audiojärjestel-
mä on käytössä.
Paina audiojärjestelmän [SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [Display Off].

✽ HUOMAUTUS
Näytönsäästäjä-kohdassa voit mää-
rittää tiedon, joka tulee näkyviin 
näytön sammutuksen yhteydessä.
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EU-alueen CE-merkintä
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Taiwanin NCC-
tyyppihyväksyntä

Brasilian ANATEL

”Este produto está homologado pela 
ANATEL, de acordo com os procedi-
mentos regulamentados pela reso-
lução. 242/2000 e atende aos requi-
sitos técnicos e aplicados”

”Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudi-
cial, mesmo de estações do mesmo 
tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter 
primário.”

Para maiores informações, consulte 
o site da ANATEL www.anatel.gov.br
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Meksikon IFETEL

”La operación de este equipo está 
sujeta a las siguientes dos condicio-
nes: (1) es posible que este equipo 
o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispo-
sitivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.”

Australian RCM
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 VAROITUS – PAKOKAASUN HENGITTÄMINEN VOI OLLA ERITTÄIN VAARALLISTA!
Moottorin pakokaasut voivat olla erittäin vaarallisia. Jos milloin tahansa haistat pakokaasuja matkustamossa, avaa 
ikkunat välittömästi.

• Älä hengitä pakokaasuja.
 Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtu-

miskuoleman.

• Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.
 Pakokaasujärjestelmä tulisi tarkastaa aina, kun auto nostetaan öljyn vaihtamiseksi tai muun toimenpiteen suo-

rittamiseksi. Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, tarkistuta 
järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
 On vaarallista antaa moottorin käydä edes joutokäyntiä tallissa, vaikka tallin ovi olisi auki. Älä koskaan käytä 

moottoria tallissasi pidempään kuin moottorin käynnistäminen ja auton siirtäminen ulos vaatii.

• Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun ajoneuvossa on ihmisiä (Suomessa max. 2 min).
 Jos moottoria on käytettävä tyhjäkäynnillä, kun matkustamossa on ihmisiä, varmista, että teet niin ainoastaan 

hyvin tuuletetulla alueella. Varmista myös, että raikkaan ilman asento on päällä (ei sisäilman kierrätys) ja puhallin 
on säädetty kovalle nopeudelle, jotta raikas ilma pääsisi matkustamoon.

Jos sinun on ajettava takaluukku/tavaratila avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivutuuletuskanavat.
3.  Valitse ilmastointilaitteesta suuri puhallinnopeus, ulkoilmanotto (”Fresh”) ja ilmavirran suuntaus jalkatilaan tai 

kasvoihin.

Varmistuaksesi ilmanvaihtojärjestelmän virheettömästä toiminnasta, tarkasta, ettei tuulilasin edessä olevissa ilman-
vaihtokanavissa ole lunta, jäätä, lehtiä tai muita esteitä.
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Ennen autoon astumista
• Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja 

valot puhtaina.
• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkista, ettei auton alla näy vuoto-

ja.
• Varmista ennen peruuttamista, 

ettei auton takana ole esteitä.   

Tärkeät tarkastukset  
Nestemäärät, kuten moottoriöljy, 
moottorin jäähdytysneste, jarruneste 
ja pesuneste tulisi tarkastaa sään-
nöllisesti, tarkoin määrätyin väliajoin 
nesteestä riippuen. Lisätietoja löydät 
luvusta 8 ”Huolto”.   

Ennen käynnistämistä 
• Sulje ja lukitse ovet.
• Säädä istuin siten, että ulotut kaik-

kiin hallintalaitteisiin helposti.
• Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Tarkista mittarit.
• Tarkista, että kaikki merkkivalot 

syttyvät, kun käännät virta-avai-
men tai painat käynnistyspainikeen 
ON-asentoon.

• Vapauta seisontajarru ja varmista, 
että sen varoitusvalo sammuu.

Turvallisuuden vuoksi varmista, että 
olet tutustunut autoon ja sen varus-
teisiin.

ENNEN AJAMISTA

 VAROITUS
Ajokeskittymisen häiriintymi-
nen voi johtaa ajoneuvon hallin-
nan menettämiseen ja sitä kaut-
ta onnettomuuteen, vakaviin 
henkilövahinkoihin ja menehty-
miseen. Auton turvallinen käsit-
tely on kuljettajan vastuulla ja 
hänen ei tulisi käyttää mitään 
laitteita tai auton järjestelmiä 
niin, että hänen keskittymisen-
sä herpaantuu, eikä käyttää lait-
teita, joiden käyttö ajon aikana 
on kielletty laissa.
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 VAROITUS – Ajaminen 
alkoholin tai päihteiden vai-
kutuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erit-
täin vaarallinen yhdistelmä. 
Rattijuopumus on merkittävin 
liikennekuolemien aiheuttaja 
joka vuosi. Jopa pieni määrä 
alkoholia vaikuttaa refleksei-
hin, havainnointiin ja päättely-
kykyyn. Päihteiden vaikutuksen 
alaisena ajaminen on jopa vaa-
rallisempaa kuin rattijuoppous.
Vakavan onnettomuuden toden-
näköisyys on huomattavasti 
suurempi, jos kuljettaja on alko-
holin tai päihteiden vaikutuksen 
alaisena ajon aikana.
Jos olet alkoholin tai päihteiden 
vaikutuksen alainen, älä aja. Älä 
suostu alkoholin tai päihteiden 
vaikutuksen alaisen kuljettajan 
kyytiin. Pyydä joku muu aja-
maan tai ota taksi.

 VAROITUS
• Älä paina kaasupoljinta pit-

kään pysäköidessäsi tai auton 
ollessa paikallaan. Moottori tai 
pakokaasujärjestelmä saattaa 
ylikuumentua ja aiheuttaa tuli-
palon.

• Irtoesineet saattavat pudota 
lattialle ja aiheuttaa onnetto-
muuden häiritessään polki-
mien käyttöä, kun teet äkilli-
sen ohjausliikkeen tai painat 
jarrupoljinta äkillisesti. Pidä 
kaikki ajoneuvossa olevat 
tavarat turvallisesti paikoil-
laan.

• Keskittymiskyvyn herpaan-
tuminen sattaa johtaa onnet-
tomuuteen. Ole varovainen 
suorittaessasi toimia (esim. 
äänentoisto tai lämmitin), 
jotka saattavat häiritä ajamis-
ta. Turvallinen ajaminen on 
aina kuljettajan vastuulla.

 VAROITUS
Kaikkien matkustajien on oltava 
oikein turvavöillä kiinnitettyinä 
aina auton liikkuessa. Noudata 
luvun 3 kappaleessa ”turva-
vyöt” esitettyjä ohjeita käyttääk-
sesi niitä oikein.

 VAROITUS
Tarkista ennen vaihteenvalitsi-
men siirtämistä D- tai R -asen-
toon, ettei ketään (varsinkaan 
lapsia) ole auton lähellä.
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Valaistu virtalukko 
(jos varusteena)

Aina kun etuovi avataan, virtalukon 
valaistus kytkeytyy sen käytön hel-
pottamiseksi edellyttäen, että vir-
talukko ei ole ON-asennossa. Valo 
sammuu välittömästi, kun virtalukko 
kytketään päälle, tai 30 sekunnin 
jälkeen oven sulkemisesta.

Virtalukon asennot
LOCK

Ohjauspyörä lukittuu varkauksien 
varalta. Virta-avain voidaan poistaa 
ainoastaan LOCK-asennosta.

ACC-asento (Accessory)
Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja 
sähköiset lisälaitteet ovat käytettä-
vissä.

✽ HUOMAUTUS
Jos virtalukon kääntäminen ACC-
asentoon tuntuu vaikealta, käännä 
avainta samalla liikuttaen ohjaus-
pyörää oikealle ja vasemmalle 
vapauttaaksesi siihen vaikuttavan 
jännityksen.

AVAIMEN ASENNOT

OUM054001 OYP054029K
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ON
Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin käynnistymistä. 
Tämä on normaali käyttöasento 
moottorin käynnistymisen jälkeen.
Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, 
jos moottori ei ole käynnissä estääk-
sesi akun tyhjenemisen.

START-asento
Käännä virta-avain START-
asentoon käynnistääksesi moottorin. 
Käynnistinmoottori toimii niin kauan, 
kunnes vapautat avaimen; tämän jäl-
keen se palaa ON-asentoon. Jarrun 
varoitusvalo voidaan tarkastaa tässä 
asennossa.

VAROITUS – Virta-avain
• Älä koskaan käännä virtaluk-

koa LOCK- tai ACC-asentoon, 
kun ajoneuvo liikkuu. Tämä voi 
johtaa ohjauksen tai jarrujen 
toiminnan menettämiseen ja 
sitä kautta onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varusteena) 
ei korvaa seisontajarrua. Aina 
ennen kuljettajan istuimel-
ta poistumista varmista, että 
vaihdevipu on kytketty ykkös-
vaihteelle (käsivaihteistoissa) 
tai P-asentoon (automaatti-
vaihteistoissa), seisontajarru 
on kunnolla kytketty ja moot-
tori sammutettu. Auto saattaa 
liikkua odottamattomasti ja 
äkillisesti, jos näitä varotoi-
menpiteitä ei huomioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä yritä kääntää virta-avainta 

tai käyttää mitään muita hallin-
talaitteita ohjauspyörän läpi. 
Jos kätesi on tällä alueella, 
seurauksena voi olla auton 
hallinnan menetys, onnetto-
muus ja vakavia ruumiinvam-
moja tai jopa menehtyminen.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljet-
tajan istuimen lähellä, sillä ne 
saattavat liikkua ajon aikana 
haitaten kuljettajaa ja aiheut-
taa näin onnettomuuden.
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Moottorin käynnistäminen ✽  MUISTUTUS – Kick down 
-toiminto (jos varusteena) 

Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoituk-
sena on estää kuljettajan tahaton 
kaasupolkimen pohjaan painami-
nen. Tällöin kaasupolkimen pohjaan 
painamiseen vaaditaan normaalia 
enemmän voimaa. Jos kuitenkin 
painat poljinta enemmän kuin noin 
82% sen liikeradasta, kaasupolki-
men käyttö helpottuu ja autolla voi-
daan ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei 
ole toimintahäiriö, vaan normaali 
ominaisuus.

Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.    Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna kääntäessä-
si virtalukkoa START-asentoon. 

   Automaattivaihteisto – Siirrä 
vaihdevipu P-asentoon (pysäköin-
ti).  Paina jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

3.   Käännä virtalukkoa START-
asentoon ja pidä sitä siellä, kun-
nes moottori käynnistyy (enintään 
10 sekuntia), jonka jälkeen vapau-
ta avain.

   Se tulisi käynnistää painamatta 
kaasupoljinta.

4.   Älä lämmitä moottoria joutokäyn-
nillä auton seisoessa. 

   Säilytä liikkeellelähdön jälkeen 
tasainen joutokäyntinopeus. (Vältä 
äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä aja-

essasi. Sopimattomat kengät 
(korkokengät, hiihtomonot 
jne.) saattavat häiritä sinun 
jarru-, kytkin- (mikäli on) tai 
kaasupolkimen käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käyn-
nistäessäsi moottoria. Auton 
äkillinen liikkeellelähtö voi 
aiheuttaa onnettomuustilan-
teen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.
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Dieselmoottorin käynnistäminen
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen 
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna kääntäessä-
si virtalukkoa START-asentoon. 

   Automaattivaihteisto – Siirrä 
vaihdevipu P-asentoon (pysäköin-
ti). Paina jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös 
vaihteenvalitsimen ollessa 
N-asennossa.

3.   Käännä virta-avain ON-asentoon 
hehkutuksen aloittamiseksi. 
Hehkutuksen merkkivalo syttyy.

4.   Kun hehkutuksen merkkivalo sam-
muu, käännä virtalukkoa START-
asentoon ja pidä sitä siellä, kun-
nes moottori käynnistyy (enintään 
10 sekuntia), jonka jälkeen vapau-
ta avain.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
HUOMIO

Jos moottori sammuu auton 
liikkuessa, älä yritä siirtää vaih-
devipua P-asentoon (pysäköin-
ti). Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit siirtää vaihdevivun 
N-asentoon (vapaalle) auton 
vielä liikkuessa ja kääntää vir-
ta-avainta START-asentoon yrit-
tääksesi käynnistää moottorin 
uudelleen. 

HUOMIO
• Älä käytä käynnistysmootto-

ria pidempään kuin 10 sekun-
tia. Jos moottori sammuu 
tai ei käynnisty, odota 5-10 
sekuntia ennen kuin käytät 
jälleen käynnistysmoottoria. 
Käynnistysmoottorin väärin-
käyttö voi vahingoittaa sitä.

• Älä käännä virta-avainta 
START-asentoon moottorin 
käydessä. Käynnistin voi vau-
rioitua.
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✽ HUOMAUTUS
Jos moottori ei käynnisty 10 sekun-
nin sisällä hehkutuksen loppumi-
sesta, käännä virta-avain uudelleen 
LOCK-asentoon noin 10 sekunniksi 
ja sitten ON-asentoon hehkuttaakse-
si uudelleen. 

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä 
varustetun moottorin käynnistäminen 
ja sammuttaminen 
1.   Älä kiihdytä tai rasita moottoria 

välittömästi sen käynnistymisen 
jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä 
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, 
jotta turboahtimelle taataan riittä-
vä voitelu.

2.   Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren 
ajonopeuden ja moottoria voimak-
kaasti kuormittaneen ajon jälkeen 
moottorin pitäisi antaa käydä tyh-
jäkäyntiä noin 1 minuutin ajan 
ennen sen sammuttamista.

   Tämä tyhjäkäyntiaika antaa tur-
boahtimen jäähtyä ennen mootto-
rin sammuttamista.

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välit-
tömästi sen jälkeen, kun se on 
altistettu raskaalle käytölle. Jos 
näin tehdään, saattaa moottoril-
le tai turboahdinyksikölle aiheu-
tua vakavaa vahinkoa.
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MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Valaistu moottorin käynnis-
tys-/sammutusnäppäin

Aina kun etuovi avataan, moottorin 
käynnistys-/sammutuspainike valais-
taan käytön helpottamiseksi. Valo 
sammuu 30 sekunnin jälkeen oven 
sulkemisesta. Se myös sammuu 
välittömästi, kun moottorin käynnis-
tyspainike on ON-asennossa.

Moottorin start/stop 
-painikkeen asento
OFF

Käsivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton 
virran (ON-asento) pois päältä, 
pysäytä auto ja paina moottorin 
START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton 
virran (ON-asento) pois päältä, paina 
moottorin START/STOP-painiketta 
vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysäköinti). Kun painat moottorin 
START/STOP-painiketta ilman, että 
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti), painike ei kytkeydy OFF-
asentoon vaan ACC-asentoon.

Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot
Ohjauspyörä lukkiutuu suojatakseen 
varkauksilta, kun moottorin käyn-
nistys-/sammutuspainike on OFF-
asennossa. 
Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutu-
nut kunnolla, kuulet varoitusää-
nen avatessasi kuljettajan oven. 
Yritä lukita ohjauspyörä uudelleen. 
Tarkastuta Järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ongelma ei korjaudu. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 
Lisäksi jos moottorin START/STOP-
painike painetaan OFF-asentoon 
vasta kuljettajan oven avaamisen 
jälkeen, ohjauspyörä ei lukitu, jol-
loin varoitusmerkkiääni kytkeytyy. 
Tälläisessä tilanteessa sulje ovi. 
Tämän jälkeen ohjauspyörä lukkiu-
tuu ja varoitusmerkkiääni keskeytyy.

OUM058004L

Ei pala
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✽ HUOMAUTUS
Käynnistyspainiketta ei voida käyt-
tää, jos ohjauslukko ei avaudu täy-
dellisesti. Paina moottorin START/
STOP-painiketta kääntäessäsi 
ohjauspyörää oikealle ja vasemmal-
le jännityksen poistamiseksi. 

ACC-asento

Käsivaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa OFF-asennossa (älä paina kytkin-
poljinta).

Automaattivaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa OFF-asennossa (älä paina jarru-
poljinta).

Ohjauspyörän lukitus (mikäli varus-
teena) avautuu ja sähkötoiminnot 
ovat käytettävissä. 
Jos moottorin START/STOP-painike 
on ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan, 
painike sammuu automaattisesti 
estääkseen akun tyhjenemisen.

ON

Käsivaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa ACC-asennossa (älä paina kyt-
kinpoljinta).

Automaattivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-
painiketta sen ollessa ACC-
asennossa koskematta jarrupolki-
meen. 

Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin käynnistymistä. 
Älä jätä moottorin START/STOP-
painiketta ON-asentoon pitkäksi 
aikaa. Akku saattaa tyhjentyä, koska 
moottori ei ole käynnissä. 

HUOMIO
Voit sammuttaa moottorin 
(START/RUN-asento) tai ajoneu-
von virran (ON-asento) ainoas-
taan, kun ajoneuvo ei liiku. 
Hätätilanteessa, jossa ajoneuvo 
liikkuu, voit sammuttaa moot-
torin ja kytkeä moottorin start/
stop-painikkeen ACC-asentoon 
painamalla kyseistä painiketta 
yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaa 
peräkkäin 3 sekunnin sisällä. 
Jos ajoneuvo vielä liikkuu, voit 
käynnistää moottorin uudelleen 
painamatta jarrupoljinta paina-
malla moottorin start/stop-pai-
niketta vaihdevivun ollessa 
N-asennossa (vapaa).

Oranssi Punertava 
oranssi
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START/RUN-asento

Käsivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina 
kytkin- ja jarrupoljinta ja paina sen 
jälkeen moottorin START/STOP-
painiketta vaihdevivun ollessa 
N-asennossa (vapaa).

Automaattivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina 
jarrupoljinta ja paina sitten moot-
torin START/STOP-painiketta, kun 
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti) tai N-asennossa (vapaa). 
Turvallisuussyistä käynnistä mootto-
ri vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysäköinti).

✽ HUOMAUTUS
Jos painat moottorin START/STOP-
painiketta painamatta kytkinpoljin-
ta käsivaihteisessa ajoneuvossa tai 
painamatta jarrupoljinta automaat-
tivaihteisessa ajoneuvossa, moottori 
ei käynnisty ja moottorin START/
STOP-painikkeen tila vaihtuu seu-
raavasti:
OFF ➔ACC ➔ ON ➔ OFF tai ACC

✽ HUOMAUTUS
Jos jätät moottorin START/STOP-
painikkeen ACC- tai ON-asentoon 
pitkäksi ajaksi, akku saattaa tyh-
jentyä. 

VAROITUS
• Älä paina käynnistyspaini-

ketta (ENGINE START/STOP) 
auton liikkuessa. Tämä voi 
johtaa ohjauksen tai jarrujen 
toiminnan menettämiseen ja 
sitä kautta onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varustee-
na) ei korvaa seisontajarrua. 
Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
että vaihdevipu on kytketty 
P-asentoon (pysäköinti), sei-
sontajarru on kunnolla kyt-
ketty ja moottori sammutettu. 
Auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti ja äkillisesti, jos 
näitä varotoimenpiteitä ei 
huomioida.

(Jatkuu)

Ei pala 
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Moottorin käynnistäminen ✽  MUISTUTUS – Kick down 
-toiminto (jos varusteena)

Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoituk-
sena on estää kuljettajan tahaton 
kaasupolkimen pohjaan painami-
nen. Tällöin kaasupolkimen pohjaan 
painamiseen vaaditaan normaalia 
enemmän voimaa. Jos kuitenkin 
painat poljinta enemmän kuin noin 
82% sen liikeradasta, kaasupolki-
men käyttö helpottuu ja autolla voi-
daan ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei 
ole toimintahäiriö, vaan normaali 
ominaisuus.

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä aja-

essasi. Vääränlaiset kengät 
(korkokengät, hiihtokengät, 
jne.) saattavat haitata jarru-
, kaasu- ja kytkinpolkimen 
(manuaalivaihteistolla varus-
tetuissa autoissa) käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käyn-
nistäessäsi moottoria. Auton 
äkillinen liikkeellelähtö voi 
aiheuttaa onnettomuustilan-
teen. 

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele moot-

torin käynnistys/-sammutus-
näppäintä tai muita säätimiä 
ohjauspyörän kautta ajoneu-
von ollessa liikkeessä. Jos 
kätesi on tällä alueella, seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menetys, onnettomuus ja 
vakavia ruumiinvammoja tai 
jopa menehtyminen.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljet-
tajan istuimen lähellä, sillä ne 
saattavat liikkua ajon aikana 
haitaten kuljettajaa ja aiheut-
taa näin onnettomuuden.
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Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen 
1.   Pidä älyavain mukanasi tai jätä se 

ajoneuvoon. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kunnolla kytketty.
3.     Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupolkimet painettuna moottoria 
käynnistäessäsi.

   Automaattivaihteisto – Siirrä 
vaihdevipu P-asentoon (pysäköin-
ti).  Paina jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

4.   Paina käynnistys-/sammutusnäp-
päintä.

   Se tulisi käynnistää painamatta 
kaasupoljinta. 

5.   Älä lämmitä moottoria joutokäyn-
nillä auton seisoessa.

   Säilytä liikkeellelähdön jälkeen 
tasainen joutokäyntinopeus. (Vältä 
äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen 
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna painaes-
sasi moottorin START/STOP-
painikkeen START-asentoon. 

   Automaattivaihteisto – Siirrä 
vaihdevipu P-asentoon (pysäköin-
ti). Paina jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

3.   Paina moottorin START/STOP-
painiketta samalla painaen jarru-
poljinta. 

4.   Jatka jarrupolkimen painamista, 
kunnes hehkutuksen merkkivalo 
sammuu. (noin 5 sekunnin ajan)  

5.   Moottori käynnistyy, kun hehku-
tuksen merkkivalo sammuu. 

✽ HUOMAUTUS
Jos moottorin START/STOP-
painiketta painetaan uudelleen, kun 
moottorin hehkutus on vielä käyn-
nissä, moottori saattaa käynnistyä. 

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
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Turboahtimella ja välijäähdyttimellä 
varustetun moottorin käynnistäminen 
ja sammuttaminen 
1.   Älä kiihdytä tai rasita moottoria 

välittömästi sen käynnistymisen 
jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä 
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, 
jotta turboahtimelle taataan riittä-
vä voitelu.

2.   Kovanopeuksisen tai jatkuvan aja-
misen jälkeen, joka vaatii raskasta 
moottorin kuormittumista, anna 
moottorin käydä tyhjäkäynnillä 
noin minuutin ennen sen sammut-
tamista.

   Tämä tyhjäkäyntiaika antaa tur-
boahtimen jäähtyä ennen mootto-
rin sammuttamista.

• Moottori ei saata käynnistyä vaikka 
älyavain olisi autossa, jos se on 
kaukana kuljettajan istuimesta.

• Järjestelmä tarkistaa, onko äly-
avain kelvollinen, kun käynnistys-
painike (ENGINE START/STOP) 
on ACC- tai ON -asenossa. LCD-
näytöllä lukee ”Key is not in the 
vehicle”, jos avain ei ole autossa. 
Lisäksi jos kaikki ovet ovat suljettu, 
merkkiääni kuuluu noin 5 sekuntia. 
Merkkivalo tai merkkiääni kytkey-
tyy pois päältä ajoneuvon liikkues-
sa. Pidä älyavain aina mukanasi.

VAROITUS
Moottorin käynnistyy ainoas-
taan, kun älyavain on ajoneu-
vossa. 
Älä koskaan päästä lapsia tai 
ketään, joka ei tunne ajoneuvoa, 
koskemaan moottorin käynnis-
tys-/sammutusnäppäimeen tai 
siihen liittyviin osiin.

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välit-
tömästi sen jälkeen, kun se on 
altistettu raskaalle käytölle. Jos 
näin toimitaan, moottori tai tur-
boahdin saattaa vahingoittua 
vakavasti.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton 
liikkuessa, älä yritä siirtää vaih-
devipua P-asentoon (pysäköin-
ti). Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit siirtää vaihdevivun 
N-asentoon (vapaalle) ajoneu-
von vielä liikkuessa ja painaa 
moottorin käynnistys-/sammu-
tusnäppäintä yrittääksesi käyn-
nistää moottorin uudelleen. 
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✽ HUOMAUTUS
• Voit käynnistää moottorin pai-

namalla käynnistyspainiketta 
(ENGINE START/STOP) älyavai-
mella, jos älyavaimen paristo on 
heikko tai älyavain ei toimi oikein.

 Lukituspainikkeen puoleisen 
sivun tulisi olla suorassa koske-
tuksessa.

 Kun painat käynnistyspainiketta 
älyavaimella, avaimen tulee kos-
kettaa painiketta oikeassa kulmas-
sa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Moottoria ei voi käynnistää nor-

maalisti, kun jarruvalojen sulake 
on palanut. 

 Vaihda sulake uuteen. Jos tämä 
ei ole mahdollista, voit käynnis-
tää moottorin painamalla moot-
torin START/STOP-painiketta 
yli 10 sekuntia sen ollessa ACC-
asennossa. Moottori voidaan tällä 
tavalla käynnistää painamatta 
jarrupoljinta. Paina tästä huoli-
matta turvallisuussyistä aina jar-
rupoljin ja kytkinpoljin pohjaan 
asti ennen käynnistämistä.

HUOMIO
Älä paina moottorin start/
stop-painiketta yli 10:ttä sekun-
tia pidempään paitsi, jos jarru-
valopolttimon sulake on pala-
nut.

OUM058005L
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Käsivaihteiston käyttäminen

• Tässä vaihteistossa on 6 vaihdetta.
 Vaihdekaavio on painettu vaihde-

vivun nuppiin. Vaihteiston kaikki 
eteenpäin vievät vaihteet on täy-
sin synkronoidut, jotta vaihtaminen 
isommalle tai pienemmälle voitai-
siin suorittaa helpommin.

• Paina kytkinpoljin kokonaan poh-
jaan vaihtamisen ajaksi ja vapauta 
se sitten hitaasti.

 Jos autosi on varustettu virtalukon 
kytkimellä, moottori ei käynnisty, 
jos sitä yritetään käynnistää paina-
matta kytkinpoljinta.

• Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asen-
toon, ennen kun siirrät sen 
R-asentoon (peruutusvaihde). 
Vaihdenupin juuressa sijaitsevaa 
painiketta on painettava ylös-
päin siirrettäessä vaihdevipua 
R-asentoon (peruutus).  

• Varmista, että auto on täysin 
pysähtynyt ennen vaihtamista 
R-asentoon (peruutus).

  Älä koskaan käytä moottoria siten, 
että kierroslukumittari osoittaa 
punaista aluetta.

KÄSIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

HUOMIO
• Kiinnitä erityistä huomioita 

vaihtaessasi 5. vaihteelta 4. 
vaihteelle, jotta et siirrä vaih-
teenvalitsinta epähuomiossa 
sivuttain 2. -asentoon. Näin 
radikaali vaihtaminen pienem-
mälle saattaa aiheuttaa moot-
torin käyntinopeuden nousun 
kierroslukumittarin punaiselle 
alueelle. Moottori ja vaihteisto 
saattaisivat tällöin vaurioitua 
liian suuren käyntinopeuden 
vuoksi.

• Älä vaihda pienemmälle yli 2 
vaihdetta kerrallaan tai edes 
yhtä moottorin käydessä 
kovalla nopeudella (yli 5000 
rpm). Vaihteen vaihtaminen 
voi tällöin vaurioittaa mootto-
ria, kytkintä ja vaihteistoa.

• Aina kun vaihdat 5. vaihteel-
ta 6. vaihteelle, sinun tulee 
painaa vaihdevipu kokonaan 
oikealle. Muussa tapaukses-
sa saatat tarkoituksettomasti 
vaihtaa 3. tai 4. vaihteelle, joka 
vahingoittaa vaihteistoa.

OYDDDR2101

Painiketta (1) on painettava vaihdevi-
pua siirrettäessä.

Vaihdevipua voidaan siirtää paina-
matta painiketta (1).
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• Vaihteenvalitsimen siirtäminen 
saattaa tuntua normaalia raskaam-
malta kylmällä säällä, ennen kuin 
vaihteistöljy on lämmennyt. Tämä 
on normaalia, eikä ole haitaksi 
vaihteistolle.

• Jos olet täysin pysähtynyt ja vaih-
teen siirtäminen 1- tai R-vaihteelle 
(peruutus) on vaikeaa, siirrä vaih-
devipu N-asentoon (vapaa) ja 
vapauta kytkin. Paina kytkinpoljin 
takaisin pohjaan ja vaihda sitten 
1- tai R-vaihteelle (peruutus).

HUOMIO
• Älä pidä jalkaa kytkinpolki-

mella, jotta kytkin ei kuluisi 
ennenaikaisesti. Älä myös-
kään käytä kytkinpoljinta pitä-
mään ajoneuvoa paikallaan 
ylämäessä odottaessasi lii-
kennevalojen vaihtumista jne.

• Älä nojaa vaihteenvalitsimeen 
ajon aikana, sillä vaihteiston 
vaihteensiirtohaarukat saatta-
vat kulua ennenaikaisesti.

• Paina kytkin kokonaan poh-
jaan sitä käyttäessäsi. 

 Jos et paina kytkintä koko-
naan pohjaan, epämääräistä 
melua saattaa kuulua ja kytkin 
voi rikkoutua.

• Jotta kytkinjärjestelmä ei vau-
rioituisi, älä lähde liikkeelle 
2. vaihteella (paitsi liukkaalla 
tienpinnalla).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä ylitä lastatun kuorman pai-

norajoitusta. Väärin kuormattu 
perävaunu saattaa vaurioittaa 
kytkinjärjestelmää.
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Kytkimen käyttäminen
Kytkinpoljin tulee painaa kokonaan 
pohjaan ennen vaihteen vaihtamista. 
Vaihtamisen jälkeen se tulee vapaut-
taa varovaisesti. Kytkinpolkimen 
tulee olla aina täysin vapautunut ajon 
aikana. Älä lepuuta jalkaasi kytkin-
polkimen päällä ajon aikana. Tämä 
voi aiheuttaa tarpeetonta kulumista. 
Älä paina kytkintä osittain pitämään 
autoa mäessä. Tämä aiheuttaa tar-
peetonta kulumista. Käytä jalkaa jar-
rulla tai kytke seisontajarru pitämään 
autoa mäessä. Älä käytä kytkinpoljin-
ta nopeasti ja toistuvasti.

VAROITUS
• Aina ennen kuin poistut kul-

jettajan istuimelta, kytke kun-
nolla seisontajarru ja sammu-
ta moottori. Varmista sitten, 
että vaihde on kytketty 1-vaih-
teelle pysäköitäessä ajoneu-
voa ylämäkeen tai R-asentoon 
(peruutus) alamäkeen pysä-
köitäessä.

 Jos näitä varotoimenpiteitä ei 
noudateta, auto saattaa liik-
kua odottamattomasti.

• Manuaalivaihteistolla varus-
tettu auto saattaa liikkua äkilli-
sesti ja aiheuttaa onnettomuu-
den, jos sitä ei ole varustettu 
virtalukon suojakytkimellä ja 
se käynnistetään kun vaih-
teenvalitsin ei ole vapaa-asen-
nossa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä moottorijarrutusta 

(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. 

 Auto voi lähteä luisuun ja seu-
rauksena voi olla liikenneon-
nettomuus. 
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*1): Kytkimen osittainen painaminen 

Tilanne, jossa kytkintä painetaan osittain ja 
luistatetaan. Joskus kytkin saattaa olla vain 
osittain painettuna tai teho välitetään kytki-
meen, ennen kuin poljin on täysin vapautettu.

Vaihtaminen pienemmälle
Kun sinun on hidastettava ruuhkan 
tai ylämäkeen ajamisen johdosta, 
vaihda vaihde pienemmälle ennen 
kuin moottori alkaa käydä liian 
alhaisilla kierroksilla. Vaihtaminen 
pienemmälle vähentää moottorin 
sammumisia ja tarjoaa paremman 
kiihtyvyyden, kun sinun tarvitsee jäl-
leen nostaa nopeuttasi. Kun autolla 
ajetaan jyrkkiä alamäkiä alas, pie-
nemmälle vaihtamisella voidaan yllä-
pitää helpommin turvallinen nopeus 
ja lisäksi jarrujen käyttöikää voidaan 
pidentää.

VAROITUS
• Älä lähde liikkeelle 2. vaih-

teella, kun auto on täysin 
paikallaan. Liikkeellelähtö 2. 
vaihteella saattaa aiheuttaa 
epänormaalia kytkinlevyn kit-
kakuumenemista ja vaurioit-
taa kytkinlevyä. 

• Kun auto on liikkeellä, vältä 
kytkimen osittaista painamis-
ta. Kytkimen osittainen paina-
minen auton ollessa liikkeellä 
saattaa aiheuttaa kytkinle-
vyn ennenaikaista kulumis-
ta, epänormaalia värinää tai 
melua. 

• Kytkinpoljin pitää aina painaa 
kokonaan alas. Kun vapautat 
painetun polkimen, varmista 
ettet paina poljinta uudelleen 
ennen kuin poljin on alku-
peräisessä asennossaan. Jos 
tällaista tahatonta uudelleen-
painamista tapahtuu, kytkin-
järjestelmä saattaa vaurioitua. 

HUOMIO
• Jos käytetään ajotyyliä, jossa 

kytkintä painetaan osittain*1) 
tai jos kuljettajan jalka on kyt-
kinpolkimella ajon aikana, kyt-
kin saattaa vaurioitua tai kulua 
ennenaikaisesti.  

• Kun pysäköit auton jyrkkään 
rinteeseen, älä käytä kytki-
men osittaista painamista. Se 
aiheuttaa kytkinlevyn ennen-
aikaista kulumista.  

• Kun ajonopeus on suuri, älä 
vaihda nopeasti pienelle vaih-
teelle. Se saattaa vaurioittaa 
moottoria ja vaihteistoa. 
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Hyvät ajokäytännöt
• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-

mäkeen. Tämä on erittäin vaaral-
lista. Pidä kokoajan vaihde kytket-
tynä.

• Älä paina jarru- ja kaasupoljinta 
samanaikaisesti ajon aikana. Tämä 
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheut-
taa toimintahäiriötä. Sen sijaan 
hidastaessasi pitkässä mäessä 
vaihda pienemmälle vaihteelle. 
Näin tehdessäsi moottorijarrutus 
auttaa auton hidastamisessa.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Tällä tavoin 
voit välttää käyttämästä moottoria 
ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa 
vahinkoa.

• Hidasta ajonopeutta voimakkaassa 
sivutuulessa. Tällöin auto pysyy 
paljon paremmin hallinnassa.

• Siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon 
(peruutusvaihde) vasta kun auto 
on pyähtynyt. Vaihteisto voi rikkou-
tua, jos et toimi näin. Vaihtaaksesi 
peruutusvaihteelle (R), paina kyt-
kintä, siirrä vaihdevipu vapaalle, 
odota kolme sekuntia ja siirrä sitten 
peruutusvaihteelle.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarrut-
taessasi, kiihdyttäessäsi tai vaih-
taessasi vaihteita. Liukkaalla tiel-
lä äkillinen nopeuden muutos voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menettämisen, jolloin auto karkaa 
hallinnasta.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  

Törmäyksessä turvavyön 
kiinnittämättä jättänyt mat-
kustaja vammautuu vakavasti 
tai menehtyy huomattavas-
ti todennäköisemmin kuin 
oikein turvavyötä käyttävä 
matkustaja.

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkei-
tä, kuten jyrkkiä kaistanvaih-
toja tai käänny äkillisesti tai 
jyrkästi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Auton katolleen kääntymisen 

riski kasvaa huomattavasti, 
jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

• Jos auto ajautuu pois tie-
pinnalta, älä tee liian teräviä 
ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

• Noudata aina nopeusrajoituk-
sia.
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Automaattivaihteiston 
käyttäminen
Automaattivaihteistossa on 6 tai 8 
vaihdetta eteenpäin ja yksi peruu-
tusvaihde. Vaihtohetket valitaan 
automaattisesti riippuen vaihdevivun 
asennosta.

✽ HUOMAUTUS
Ensimmäiset vaihdot uudella autolla 
saattavat tapahtua jossain määrin 
äkkinäisesti tai mikäli akku on ollut 
irrotettuna. Tämä on normaalia 
toimintaa ja vaihtojärjestys säätyy 
oikein sen jälkeen, kun vaihteiston 
ohjausyksikkö (TCM) tai voiman-
siirron ohjausyksikkö (PCM) ovat 
käyneet vaihdekaavion läpi muuta-
man kerran.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OUM058007L
❈ Oheinen kuva saattaa poiketa todellisuudesta varustetasosta riippuen.

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta. 
(Jarrupolkimen painaminen ei ole välttämätöntä, jos autoa ei ole varustettu vaihteis-
tolukolla. Jarrupoljinta on kuitenkin suositeltua painaa, jotta vältyttäisiin ajoneuvon 
tarkoituksettomalta liikkumiselta.)
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Järjestelmän sujuvan toiminnan 
varmistamiseksi paina jarrupoljinta 
vaihtaessasi N-asennosta (Neutral) 
eteenpäinajovaihteille tai peruutus-
vaihteelle.

Vaihteiston asennot
Mittariston merkkivalot näyttävät 
vaihdevivun asennon, kun virtalukko 
on ON-asennossa.

P-asento (Pysäköinti)
P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen 
on suoritettava täysin pysähtyneenä. 
Tämä asento lukitsee vaihteiston ja 
estää etupyörien liikkumisen. 

VAROITUS 
–  Automaattivaihteisto

• Tarkista ennen vaihteenvalitsi-
men siirtämistä D tai R -asen-
toon, ettei ketään (varsinkaan 
lapsia) ole auton lähellä.

• Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
että vaihdevipu on kytket-
ty P-asentoon (pysäköinti). 
Kytke sitten seisontajarru 
kunnolla ja sammuta mootto-
ri. Jos näitä varotoimenpiteitä 
ei noudateta, auto saattaa liik-
kua odottamattomasti.

• Älä käytä moottorijarrutusta 
(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. 

 Auto voi lähteä luisuun ja seu-
rauksena voi olla liikenneon-
nettomuus. 

HUOMIO
• Älä paina kaasu- ja jarrupol-

jinta samanaikaisesti, kun 
peruutusvaihde tai muu vaih-
de on valittu, jotta vaihteisto ei 
vaurioituisi.

• Älä pidä autoa paikallaan ylä-
mäessä painamalla kaasupol-
jinta. Käytä jarrupoljinta tai 
seisontajarrua.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta N 
tai P -asennosta D tai R -asen-
toon jos moottori ei käy tyhjä-
käyntinopeutta.

VAROITUS 
• Vaihteenvalitsimen siirtämi-

nen P-asentoon auton liikku-
essa lukitsee vetävät pyörät, 
jolloin menetät auton hallin-
nan.

• Älä käytä P-asentoa (pysä-
köinti) seisontajarrun kor-
vikkeena. Varmista aina, 
että vaihdevipu on asetettu 
P-asentoon (pysäköinti) ja 
seisontajarru on kunnolla kyt-
ketty.

• Älä koskaan jätä lasta autoon 
ilman valvontaa.
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R-asento (Peruutus)
Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi 
autolla.

N-asento (Vapaa)
Pyörät ja vaihteisto eivät ole lukittu-
neet. Auto liikkuu vapaasti pienessä-
kin mäessä, ellei seisontajarrua ole 
kytketty.

-  Pysäköiminen N-asennossa 
(vapaa)

Noudata seuraavia ohjeita pysäköi-
dessäsi, jos haluat, että auto liikkuu 
työnnettäessä. 
1. Kun olet pysäköinyt auton, paina 

jarrupoljinta ja siirrä vaihteenva-
litsin P-asentoon virtapainikkeen 
ollessa ON-asennossa tai mootto-
rin käydessä. 

2. Jos seisontajarru on kytkettynä, 
vapauta seisontajarru. 

 -  Sähkötoimisella seisontajarrulla 
varustetuissa autoissa paina jar-
rupoljinta virtapainikkeen olles-
sa [ON]-asennossa tai moottorin 
käydessä vapauttaaksesi sei-
sontajarrun. Jos [AUTO HOLD] 
-toimintoa käytetään ajon aika-
na (jos [AUTO HOLD] -merkki-
valo palaa mittaristossa), paina 
[AUTO HOLD] -kytkintä ja [AUTO 
HOLD] -toiminnon tulisi kytkeytyä 
pois päältä. 

3. Kytke virtapainike OFF-asentoon 
painaen samalla jarrupoljinta.

 -  Jos autossa on älyavain, virtaluk-
ko voidaan siirtää OFF-asentoon 
vain vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa.

4. Vaihda vaihde vapaalle [N] paina-
en samalla jarrupoljinta ja painaen 
vaihteistolukon vapautuspainiketta 
[SHIFT LOCK RELEASE] tai työn-
tämällä esimerkiksi litteäpäisen 
ruuvitaltan  vaihteistolukon ohitus-
painikkeen aukkoon samanaikai-
sesti. Tämän jälkeen auto liikkuu, 
jos siihen kohdistetaan ulkopuoli-
nen voima.

HUOMIO
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa. Vaihteisto 
saattaa vaurioitua, paitsi tilan-
teessa joka on kuvattu tämän 
käsikirjan osassa ”Juuttuneen 
auton irrottaminen”.

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos 
siirrät vaihdevivun P-asentoon 
(pysäköinti) auton vielä liikku-
essa.

VAROITUS
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tällöin, jol-
loin seurauksena voi olla onnet-
tomuus.
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D-asento (Eteenpäin ajo)
Tämä on normaali eteenpäin ajon 
asento. Vaihteisto vaihtaa automaat-
tisesti kuuden tai kahdeksan vaih-
teen välillä tarjoten parhaan polttoai-
netalouden ja suorituskyvyn.

Saadaksesi lisätehoa toisen ajoneu-
von ohitukseen tai mäen nousuun, 
paina kaasupoljin kokonaan pohjaan 
(yli 82%), kunnes kick down -meka-
nismi (jos varusteena) kytkeytyy 
antaen äänimerkin. Tällöin vaihteisto 
siirtää automaattisesti pykälän pie-
nemmälle vaihteelle.

✽ HUOMAUTUS
• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 

D-asentoon ennen kun auto on 
pysähtynyt täysin.

• Kaasupoljinta voimakkaasti pai-
nettaessa kuuluva naksahdus on 
kick-down-toiminnon normaali 
ominaisuus.

Manuaalitila
Voit ottaa manuaalitilan käyttöön 
auton liikkuessa tai ollessa pysäh-
dyksissä siirtämällä vaihteen-
valitsimen D-asennosta (Drive) 
käsivalinta-alueelle. Palataksesi 
D-vaihdealueelle (ajo), siirrä vaih-
devipu takaisin päävaihteistoportaa-
seen.

Manuaalitilassa vaihdevivun siirtämi-
nen eteen- ja taaksepäin mahdollista 
nopeiden vaihtojen tekemisen. 
Ylöspäin (+) :  Paina vaihdevipua 

eteen vaihtaakse-
si pykälän isommalle 
vaihteelle.

OUM058198L

HUOMIO
• Vapaalla pysäköintiä lukuunot-

tamatta pysäköi auto turvalli-
suussyistä aina vaihteenvalit-
simen ollessa P-asennossa ja 
kytke seisontajarru. 

• Ennen kuin pysäköit vaihteen 
ollessa vapaalla [N], varmis-
ta, että alusta on tasainen. Älä 
pysäköi vaihteen ollessa vapaal-
la [N], jos alusta on kalteva.

 Jos auto pysäköidään vaihteen 
ollessa vapaalla [N], se saat-
taa liikkua ja aiheuttaa vakavia 
vaurioita ja vammoja. 

• Kun virtalukko on käännetty 
off-asentoon, sähkötoimista 
seisontajarrua ei voi kytkeä 
pois päältä. 

• Jos sähkötoimisella seisonta-
jarrulla varustetuissa autoissa  
käytetään [AUTO HOLD] -toi-
mintoa ajon aikana virtapainik-
keen ollessa [OFF]-asennossa, 
sähkötoiminen seisontajar-
ru kytketään automaattisesti. 
Tämän vuoksi [AUTO HOLD] 
-toiminto tulisi kytkeä pois 
päältä ennen virtapainikkeen 
asettamista off-asentoon.
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Alas (-) :  Vedä vaihdevipua taakse 
vaihtaaksesi pykälän pie-
nemmälle vaihteelle.

✽ HUOMAUTUS
• Manuaalitilassa kuljettajan tulee 

huolehtia suuremman vaih-
teen valitsemisesta ajotilanteen 
mukaan ja varmistaa, ettei kier-
roslukumittarin osoitin nouse 
punaiselle alueelle.

• Manuaalitilassa voidaan käyt-
tää ainoastaan kuutta tai kah-
deksaa eteenpäinajovaihdetta. 
Peruuttaaksesi tai pysäköidäkse-
si ajoneuvon, sinun on siirrettä-
vä vaihdevipu R- (peruutus) tai 
P-asentoon (pysäköinti).

• Automaattivaihteisto vaihtaa 
manuaalitilassa automaattisesti 
pienemmälle vaihteelle ajonopeu-
den hidastuessa. Kun ajoneuvo 
pysähtyy, 1. vaihde valitaan auto-
maattisesti.

• Automaattivaihteisto vaihtaa 
manuaalitilassa automaattisesti 
suuremmalle vaihteelle, kun moot-
torin kierrosluku nousee liian suu-
reksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Automaattivaihteisto ei ehkä 

toteuta kaikkia kuljettajan anta-
mia vaihtopyyntöjä, jos ne voisivat 
vaarantaa ajoturvallisuuden tai 
heikentää auton suorituskykyä.

• Työnnä vaihteenvalitsinta suu-
remman vaihteen suuntaan (+) 
ajaessasi liukkaalla tiellä. Tällöin 
vaihteisto vaihtaa 2. vaihteelle, 
jolloin liikkeelle lähteminen on 
sujuvampaa liukkaalla tiellä. Vedä 
vaihteenvalitsinta taaksepäin 
vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet 
(mikäli varusteena)

Vaihtosiivekkeet toimivat, kun vaih-
teenvalitsin on D-asennossa tai 
manuaalitilassa.

OUM058200L
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Vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa 
Ohjauspyörän valitsimet toimivat, 
kun ajonopeutta on yli 10 km/h.
Vedä [+] tai [-] siivestä kerran vaih-
taaksesi ylös tai alas yhden pykälän, 
jolloin järjestelmä vaihtaa automaat-
titilasta manuaalitilaan.
Vaihteisto siirtyy käsivalintatilas-
ta automaattitilaan, kun painat 
kaasupoljinta yli 5 sekunnin ajan, 
ajonopeuden ollessa alle 10km/h, 
tai kun siirrät vaihteenvalitsimen 
D-asennosta manuaalitilaan ja takai-
sin D-asentoon.

Kun vaihdevipu on sports-tilassa 
Vedä [+] tai [-] siivestä vaihtaaksesi 
yhden vaihdepykälän ylös- tai alas-
päin.

✽ HUOMAUTUS
Vaihteisto ei vaihda vaihdetta, jos 
vedät [+]- and [-]-vaihtosiivekkeitä 
samanaikaisesti.

Vaihdelukko (mikäli varusteena)
Turvallisuussyistä automaattivaih-
teisto on varustettu vaihdelukolla, 
joka estää vaihteen vaihtamisen P- 
(Pysäköinti) tai N-asennosta (Vapaa) 
R-asentoon (Peruutus), ellei jarrupol-
jinta paineta.
Vaihtaaksesi vaihteen P- tai 
N-asennosta R-asentoon:
1.  Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.
2.  Käynnistä moottori tai kytke virta 

ON-asentoon.
3.  Siirrä vaihdevipua.
 Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
P-asennossa (Pysäköinti), vaihde-
vivusta saattaa kuulua jaksottaista 
ääntä. Tämä on normaali ilmiö.

Vaihdelukon ohittaminen
Jos vaihdevipua ei voida siirtää P- tai 
N-asennosta R-asentoon, kun jarru-
poljin on painettuna, jatka jarrupolki-
men painamista ja toimi seuraavasti:

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan 
pohjaan ennen kuin vaihdat 
P-asennosta muuhun asentoon 
ja pidä se pohjassa vaihtami-
sen ajan. Tällöin voit välttää 
ajoneuvon odottamattoman liik-
kumisen, joka voi johtaa henki-
lövahinkoihin auton sisällä tai 
ulkopuolella.

OUM058039L

OUM058008L

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B



306

Ajaminen

Tyyppi A
1.  Irrota varovaisesti vaihdelukon 

ohitustoiminnon käytöltä suojaava 
kansi (1).

2.  Työnnä ruuvimeisselin kärki (tai 
avain) aukkoon ja paina.

3. Siirrä vaihdevipua.
4.  Tarkastuta järjestelmä ammatti-

huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tyyppi B
1.  Paina vaihdelukon vapautuspai-

niketta.
2.  Siirrä vaihdevipua.
3.  Tarkastuta järjestelmä ammatti-

huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

Virta-avainsalpa (jos varusteena)
Virta-avainta ei voida poistaa, 
ellei vaihdevipu ole P-asennossa 
(Pysäköinti). 

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan paina kaasupoljin-

ta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen 
P-asennosta tai N-asennosta muu-
hun asentoon.

• Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsin-
ta P-asentoon auton liikkuessa.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 
R- asentoon ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt.

• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-
mäkeen. Tämä voi olla hyvin vaa-
rallista. Pidä auto aina vaihteella 
liikkeen aikana.

• Älä ”laahauta” jarruja. Tämä voi 
ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa 
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda 
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa 
auton hidastamisessa.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauk-
sessa pienempi vaihde ei välttä-
mättä kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä 
vaihteistoa P-asentoon (Pysäköinti) 
pitämään autoa paikallaan.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarrut-
taessasi, kiihdyttäessäsi tai vaih-
taessasi vaihteita. Liukkaalla tiel-
lä äkillinen nopeuden muutos voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menettämisen, jolloin auto karkaa 
hallinnasta.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti.
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Liikkeellelähtö ylämäessä
Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihdevi-
pu D-asentoon. Valitse sopiva vaihde 
kuormasta ja mäen jyrkkyydestä riip-
puen ja vapauta seisontajarru. Paina 
kaasupoljinta vähitellen samalla 
vapauttaen jarrupolkimen.
Kiihdyttäessäsi paikaltaan jyrkäs-
sä mäessä autolla on taipumus 
liikkua taaksepäin. Vaihdevivun 
siirtäminen 2-vaihteelle auttaa 
estämään auton liikkumista taak-
sepäin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan tms., voit yrit-
tää irrottaa sen heijaamalla sitä 
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, 
jos auton lähellä on ihmisiä tai 
esteitä. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen- 
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva 
ihminen saattaa loukkaantua tai 
tielle tuleva kohde vahingoittua. 
Heijaamista ei tule jatkaa pit-
kiä jaksoja, sillä vaihteisto voi 
kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  Törmä-

yk sessä turvavyön kiinnittä-
mättä jättänyt matkustaja vam-
mautuu vakavasti tai menehtyy 
huomattavasti todennäköisem-
min kuin oikein turvavyötä 
käyttävä matkustaja.

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkei-
tä, kuten jyrkkiä kaistanvaih-
toja tai käänny äkillisesti tai 
jyrkästi.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, 
jos menetät auton hallinnan 
moottoritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

• Jos auto ajautuu pois tie-
pinnalta, älä tee liian teräviä 
ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

• Noudata aina nopeusrajoituksia.
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Moottorin teho voidaan siirtää sekä 
etu- että takapyöriin pidon maksi-
moimiseksi. Nelivetojärjestelmä on 
käytännöllinen, kun ylimääräistä 
pitoa tarvitaan esimerkiksi liukkailla, 
mutaisilla, märillä tai lumipäällystei-
sillä teillä. Tätä ajoneuvoa ei ole 
kuitenkaan suunniteltu haastavaan 
maastokäyttöön. Ajoittainen maas-
tokäyttö esim. vakiintuneilla päällys-
tämättömillä tai metsäauto teillä on 
mahdollista. Tärkeää poistuttaes-
sa moottoritieltä on, että kuljetta-
ja hidastaa varovaisesti nopeuden 
sellaiselle tasolle, että ajaminen on 
turvallista vallitsevissa olosuhteissa. 
Yleisesti maastoajossa pito on hei-
kompi ja jarrutusteho huonompi kuin 
normaaleissa tieolosuhteissa. 

* AWD: All Wheel Drive, jokapyörä-
veto (neliveto)

 FWD: Etuveto
Kuljettajan on oltava erityisen tark-
kaavainen välttääkseen ajamasta 
mäkiä, jotka voivat kaataa ajoneuvon 
kumoon.
Nämä tekijät on otettava hyvin huo-
mioon maastoajossa. Kuljettajan vel-
vollisuutena on huomioida ajo-olo-
suhteet ja pitää auto hallinnassa 
oman ja matkustajien turvallisuuden 
varmistamiseksi.

NELIVETO (AWD) (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS – 
Maasto-ajo

Tämä auto on suunniteltu ensi-
sijaisesti maantiekäyttöön, 
mutta sillä voidaan ajaa myös 
maastossa. Kuitenkaan sitä 
ei ole suunniteltu ajettavaksi 
haastavissa maasto-olosuh-
teissa. Jos autolla ajetaan olo-
suhteissa, jotka ylittävät auton 
rakenteelliset ominaisuudet tai 
kuljettajan kokemustason, seu-
rauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen tai kuolema.

OUM058010

VAROITUS
Jos nelivetojärjestelmän varoi-
tusvalo ( ) syttyy, on kysees-
sä nelivetojärjestelmän toimin-
tahäiriö.
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 
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✽ HUOMAUTUS
• Käytä AWD Auto -tilaa ajaessasi normaalissa kunnossa olevilla teillä.
• Ajettaessa hyväkuntoisilla teillä (erityisesti kaarreajossa) AWD Lock -tilan ollessa käytössä, kuljettaja saattaa 

havaita mekaanista värinää tai melua. Tämä on täysin normaalia eikä kyse ole toimintahäiriöstä. Kun AWD Lock 
-tila poistetaan käytöstä, melu ja värinä lakkaavat välittömästi.

Nelivetojärjestelmän (AWD) voimansiirtotilan valitseminen

Vetotapa Valintapainike Merkkivalo Kuvaus

AWD AUTO 
(nelivedon luki-
tus on pois käy-

töstä)

• AWD Auto -tilaa käytetään ajettaessa normaalikuntoisella tiellä, kau-
punkiajossa ja moottoritiellä.

• Kaikki pyörät vetävät, kun auto liikkuu vakaalla nopeudella. Etu- 
ja takapyörien tarvitsema pito vaihtelee tie- ja ajo-olosuhteiden 
mukaan. Ajotietokonejärjestelmä ohjaa jakoa automaattisesti.

• Kun mittariston AWD Auto -näyttötila on valittuna, mittaristossa näy-
tetään neljän pyörän vetovoiman jako.

AWD LOCK

• AWD Lock -tilan pääasiallinen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman 
hyvä pito vaikeissa ajo-olosuhteissa kuten maastoajossa, hiekkatiel-
lä ja mutaisilla teillä. 

• AWD Lock -tila on käytössä vain ajonopeuden ollessa enintään 40 
km/h. Kun ajonopeus on vähintään 40 km/h, tilaksi vaihtuu AWD 
Auto. Kun ajonopeus on enintään 30 km/h, palataan AWD Lock 
-tilaan.

• Kun AWD Lock -tila syttyy, mittaristossa ei näytetä etu-/takapyörien 
vetovoiman jakautumista.

• Paina AWD Lock -tilan kytkintä uudelleen palataksesi AWD Auto 
-tilaan.

(Merkkivalo ei 
pala)

(Merkkivalo palaa)
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Nelivetojärjestelmän turvalli-
nen käyttö  

• Älä yritä ajaa syvistä vesi- tai 
mutaesteistä, koska moottori voi 
sammua ja pakoputket tukkiutua. 
Älä aja jyrkkiä alamäkiä, sillä ajo-
neuvon hallinnassa pitäminen vaa-
tii äärimmäistä taitoa.

• Kun ajat ylä- tai alamäkiä, pidä 
auto mahdollisimman suoras-
sa. Ole äärimmäisen varovainen 
ajaessasi ylä- tai alamäkiä, sillä 
ajoneuvo saattaa kääntyä ympä-
ri kallistuksen, maaston tai vesi-/
mutaesteen aiheuttamana.

VAROITUS –  Neliveto
Tieolosuhteet, jotka vaativat 
nelivedon käyttöä, altistavat 
ajoneuvosi monet toiminnot 
suurelle rasitukselle. Hidasta 
vauhtia ja pyri olemaan valmis-
tautunut renkaiden alla olevan 
tiepinnan rakenteen ja pidon 
muutoksiin. Jos olet yhtään 
epävarma tulevien olosuhtei-
den turvallisuudesta, pysähdy 
ja harkitse, mikä on paras tapa 
jatkaa. Älä ylitä omia taitojasi tai 
auton käyttöturvallisuutta.

VAROITUS – 
Ajaminen rinteessä

Jyrkkien mäkien ajaminen voi 
olla hyvin vaarallista. Tämä 
vaara syntyy pienistä jousitus-
tilan muutoksista, jotka teke-
vät ajoneuvon epävakaaksi. 
Ja vaikka ajoneuvo olisi vakaa 
etenemisen aikana, tämä vaka-
us voi kadota, jos ajoneuvon 
etenemisliike loppuu. Ajoneuvo 
saattaa kaatua varoittamat-
ta ja niin nopeasti, ettet ehdi 
tehdä korjaava ohjausliikettä. 
Seuraukset voivat olla vakavia 
ja kohtalokkaita.

HILL1 HILL2
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• Sinun on tietoisesti harjoiteltava 
kaarreajoa nelivetoisella ajoneuvol-
la. Älä luota pelkkään etuvetoisten 
ajoneuvojen kokemukseesi arvioi-
dessasi turvallista kaarreajonope-
utta nelivetotilassa. Aloittaessasi 
sinun tulee ajaa rauhallisemmin 
nelivedolla.

• Aja varovaisesti maastossa, sillä 
ajoneuvosi saattaa vahingoittua 
kivistä tai puiden juurista tai kan-
noista. Tutustu maasto-olosuh-
teisiin paikassa, johon aiot ajaa, 
ennen ajoon lähtöä.

• Pidä tukeva ote ohjauspyörästä 
maastossa ajaessasi.

• Varmista, että kaikki matkustajat 
ovat kiinnittäneet turvavyönsä.

• Jos joudut ajamaan syvässä 
vedessä, kytke lukittu neliveto ja 
aja alle 8 km/h nopeudella.

VAROITUS –  Ohjauspyörä
Älä tartu ohjauspyörän sisä-
osaan ajaessasi maastossa. 
Saatat satuttaa kätesi äkkipi-
kaisesta ohjausliikkeestä tai 
ohjauspyörän kimmokeliikkees-
tä, jonka aiheuttaa maassa ole-
van kappaleen osuminen etu-
pyörään. Voit myös menettää 
otteen ohjauspyörästä.

VAROITUS – 
 Tuulen vaarat

Kovassa tuulessa ajettaessa 
auton tavallista korkeampi pai-
nopiste heikentää auton ohjat-
tavuutta, joten autolla pitää ajaa 
hitaammin. 

OUM058053L

VAROITUS –  AWD
Hidasta nopeutta kaarteisiin. 
Nelivetoajoneuvojen painopis-
te on korkeammalla kuin etu-
vetoisten ajoneuvojen, jolloin 
niissä on suurempi kaatumis-
riski ajettaessa kaarteet kovalla 
nopeudella.

 VAROITUS – Veden läpi 
ajaminen

Aja hitaasti. Jos ajat liian kovaa 
vedessä, vesi saattaa tunkeu-
tua moottoritilaan ja kastella 
sytytysjärjestelmän aiheuttaen 
moottorin sammumisen. Jos 
näin tapahtuu kallistetussa 
asennossa, ajoneuvo saattaa 
kaatua.
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✽ HUOMAUTUS
• Älä aja veteen, jonka pinta on 

auton pohjaa korkeammalla.
• Tarkista jarrujen toiminta, kun 

olet ajanut vedessä tai liejussa. 
Paina jarrupoljinta useasti hitaas-
sa vauhdissa, kunnes tunnet, että 
normaali jarrutusteho on palautu-
nut.

• Lyhennä huolto-ohjelman mukai-
sia huoltovälejä, jos käytät autoa 
maastoajoon hiekassa, mudas-
sa tai vedessä (ks. ”Huoltaminen 
vaativassa käytössä” luvussa 8). 
Pese ajoneuvosi aina huolellisesti 
maastokäytön jälkeen. Huolehdi 
erityisesti ajoneuvon alustan huo-
lellisesta pesusta. 

• Nelivetoauton suorituskyky riip-
puu suuresti renkaiden kunnosta, 
koska moottorin voima jaetaan 
aina neljälle pyörälle. Varmista, 
että renkaita vaihtaessasi kaikki 
neljä pyörää ovat samaa kokoa ja 
tyyppiä.

•  Nelivetoautoa ei voida hinata 
tavallisella hinausautolla. Auto on 
kuljetettava hinausauton lavalle 
nostettuna.

Nurinajon riskin pienentämi-
nen
Tämä monikäyttöinen ajoneuvo määri-
tellään katumaasturiksi (SUV – Sports 
Utility Vehicle). 
Tämän tyyppisillä ajoneuvoilla 
nurinajoja tapahtuu huomattavas-
ti enemmän kuin muun tyyppisil-
lä ajoneuvoilla. SUV-malleissa on 
korkeampi maavara ja suhteellisen 
kapea raideväli, jotka mahdollistavat 
monipuolisen käytön myös päällys-
tettyjen teiden ulkopuolella. 
Auton erityispiirteet aiheuttavat sen, 
että painopiste on korkeammalla 
kuin tavanomaisissa ajoneuvoissa. 

VAROITUS – 
Ajaminen nelivedolla

• Vältä kaarteiden ajamista 
kovalla nopeudella.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkei-
tä, kuten jyrkkiä kaistanvaih-
toja tai käänny äkillisesti tai 
jyrkästi.

• Auton kaatumisen riski on 
paljon suurempi, jos mene-
tät autosi hallinnan suuressa 
nopeudessa.

• Matkustaja, joka ei ole kiin-
nittänyt turvavyötään, on tör-
mäyksen yhteydessä paljon 
suuremmassa hengenvaaras-
sa kuin matkustaja, joka käyt-
tää turvavyötä.

• Auton hallinnan menetys 
aiheutuu usein siitä, kun kaksi 
rengasta tai useampi ajautuu 
pois tiepinnalta ja kuljettaja 
yrittää korjata liian suurella 
ohjausliikkeellä auton takaisin 
tielle. Jos auto ajautuu pois 
tiepinnalta, älä tee liian terä-
viä ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

HUOMIO – Muta tai lumi
Jos etu- tai takapyörä alkaa 
sutia mudassa, lumessa tms. 
ajoneuvolla voidaan joissain 
tilanteissa edetä tehokkaammin 
painamalla kaasupoljinta vielä-
kin enemmän pohjaan. Vältä kui-
tenkin käyttämästä moottoria 
jatkuvasti korkeilla kierroksilla, 
sillä tämä voi aiheuttaa vahin-
koa nelivetojärjestelmään.
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Korkeamman maavaran etuna on 
parempi näkyvyys tiehen, jolloin 
ongelmatilanteet voidaan ennakoida 
todennäköisemmin. Katumaasturia 
ei ole suunniteltu yhtä nopeaan kaar-
reajoon kuin tavanomaista henkilö-
autoa – aivan kuten urheiluautoa ei 
ole suunniteltu maasto-olosuhteisiin. 
Tämän riskin vuoksi kuljettajan ja 
matkustajien on aina käytettävä tur-
vavöitä. Nurinajossa henkilö, joka 
ei käytä turvavyötä, on huomatta-
vasti suuremmassa hengenvaaras-
sa kuin turvavyötä käyttävä henki-
lö. Kuljettaja pystyy erilaisin keinoin 
vähentämään nurinajon riskiä. 
Jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjaus-
liikkeitä tulee välttää mahdollisuuk-
sien mukaan, katolle ei saa kuorma-
ta painavia tavaroita eikä autoa saa 
muunnella millään tavalla.

VAROITUS – 
Auton kaatuminen 

Kuten muissakin katumaas-
tureissa (SUV), väärinkäytön 
seurauksena voi olla ajoneu-
von hallinnan menetys, onnet-
tomuus tai nurinajo.
• SUV-mallien kaatumisriski on 

suurempi kuin tavallisilla hen-
kilöautoilla.

• Erityispiirteiden (korkeampi 
maavara, kapeampi raideleve-
ys jne.) johdosta ajoneuvon 
painopiste on tavallisia ajo-
neuvoja korkeammalla.

• SUV-malleja ei ole suunniteltu 
kaarreajoon samoilla nopeuk-
silla kuin tavanomaisia henki-
löautoja.

• Vältä jyrkkiä käännöksiä ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä.

• Nurinajossa henkilö, joka ei 
käytä turvavyötä, on huomat-
tavasti suuremmassa hengen-
vaarassa kuin turvavyötä käyt-
tävä henkilö.  Varmista, että 
ajoneuvon kaikilla matkustaji-
lla on turvavyö kiinnitetty.

VAROITUS
Ajoneuvosi on varustettu ren-
kailla, jotka tarjoavat turvalli-
set ajo-ominaisuudet ja hyvän 
hallittavuuden. Älä käytä ren-
kaita tai vanteita, jotka ovat 
muunkokoisia tai -tyyppisiä, 
kuin alkuperäisesti ajoneuvoon 
asennetut. Nämä voivat vaikut-
taa ajoneuvon turvallisuuteen ja 
suorituskykyyn, josta voi seura-
ta ohjausvirhe tai nurinajo, joka 
voi johtaa vakavaan loukkaan-
tumiseen. Kun vaihdat renkaat 
uusiin, varmista, että asennat 
renkaat ja vanteet, jotka ovat 
samankokoiset ja -tyyppiset ja 
joissa on sama kuvio, valmista-
ja ja kantavuus. Jos tästä huo-
limatta päätät varustaa ajoneu-
von maastoajoa varten rengas-/
vanneyhdistelmällä, jota Kia ei 
suosittele, sinun tulee välttää 
moottoritieajoa näillä renkailla.
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• Jatkuvalla nelivedolla varustettujen 
ajoeneuvon dynamometritestit on 
suoritettava erityisellä, nelivetojär-
jestelmää tukevalla laitteistolla. 

✽ HUOMAUTUS
Älä koskaan kytke seisontajarrua 
suorittaessasi näitä testejä.

• Jatkuvalla nelivedolla varustettua 
ajoneuvoa ei saa testata etuveto-
järjestelmien dynamometrillä. Jos 
etuvetojärjestelmien dynamometria 
on käytettävä, toimi seuraavasti:

1.   Tarkasta, että autosi rengaspai-
neet ovat suosituksien mukaiset.

2.   Aseta etupyörät dynamometrin 
nopeutta mittaaville rullille (1) 
kuvan mukaisesti.

3.  Vapauta seisontajarru.
4.   Aseta takapyörät tilapäisille vapaa-

rullille (2) kuvan mukaisesti. 

VAROITUS – 
Nostettu ajoneuvo

Kun jatkuvalla nelivedolla varus-
tettua ajoneuvoa nostetaan tun-
killa, älä missään tapaukses-
sa käynnistä moottoria tai tee 
mitään, mikä aiheuttaisi renkai-
den pyörimistä.
Vaarana on, että pyörivät ren-
kaat maahan osuessaan aiheut-
tavat ajoneuvon putoamisen 
tunkilta ja nytkähtämisen eteen-
päin.

OUM056011L

 VAROITUS – 
Dynamometritestaus

Pysy kaukana ajoneuvon keu-
lasta ajoneuvon ollessa vaih-
de kytkettynä dynamometrissä. 
Tämä on vaarallinen tilanne 
sillä, ajoneuvo saattaa nytkäh-
tää eteenpäin ja aiheuttaa vaka-
via tai kohtalokkaitta loukkaan-
tumisia.

HUOMIO
• Kun autoa nostetaan, älä pyö-

ritä etu- ja takapyöriä erikseen. 
Kaikkia neljää pyörää tulee 
pyörittää samanaikaisesti.

• Jos etu- ja takapyöriä täytyy 
pyörittää autoa nostettaessa, 
seisontajarru on vapautettava.
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Jarrutehostin  
Autosi on varustettu jarrujärjestel-
män jarrutehostimella, joka säätyy 
automaattisesti normaalikäytön aika-
na.
Tilanteissa, joissa jarrutehostin 
menettää toimintakykynsä sam-
muneen moottorin tai muun syyn 
johdosta, voit silti pysäyttää auton 
käyttämällä enemmän voimaa kuin 
normaalisti jarrupolkimen painami-
seen. Kuitenkin tällöin jarrutusmatka 
pitenee.
Kun moottori ei ole käynnissä, jar-
rujärjestelmään ”varastoitunutta” 
tehostusta voidaan vielä hyödyntää 
muutamalla jarrupolkimen painami-
sella. Älä ”pumppaa” jarrupoljinta, 
kun jarrutehostin ei ole käytettävissä. 
Käytä jarrupoljinta tällä tavalla 
ainoastaan tarpeen vaatiessa säi-
lyttääksesi ohjaustuntuman liukkailla 
tiepinnoilla.

JARRUJÄRJESTELMÄ 

(Jatkuu)
 Kokeile jarruja tällä taval-

la aina, kun olet ajanut 
syvän vesilätäkön tms. yli. 
Kuivataksesi jarrut paina niitä 
kevyesti samalla säilyttäen 
turvallisen etenemisnopeu-
den, kunnes jarruteho palau-
tuu normaaliksi.

• Varmista jarru- ja kaasupol-
kimen sijainti ennen liik-
keellelähtöä. Jos et tarkasta 
kaasu- ja jarrupolkimien paik-
koja ennen ajoon ryhtymis-
tä, saatat vahingossa painaa 
kaasupoljinta jarrupolkimen 
sijasta. Seurauksena voi olla 
vakava onnettomuus.

VAROITUS – Jarrut
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella 

ajon aikana. Tämä nostaa jar-
rujen lämpötilan epätavallisen 
korkeaksi, aiheuttaa liiallista 
kulutuspintojen ja jarrupalo-
jen kulumista sekä pidentää 
jarrutusmatkaa.

• Kun ajat alas pitkää tai jyrkkää 
alamäkeä, vaihda pienemmäl-
le vaihteelle ja vältä jatkuvaa 
jarrupolkimen painamista. 
Jarrujen jatkuva käyttäminen 
aiheuttaa jarrujen ylikuume-
nemista, josta saattaa seurata 
jarrutehon tilapäistä heikke-
nemistä.

• Jarrujen kastuminen saattaa 
heikentää niiden suoritusky-
kyä ja aiheuttaa puoltamista 
jarrutettaessa.  Voit tarkas-
taa tämän painamalla jarruja 
kevyesti. 

(Jatkuu)
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Jarrujen toimintahäiriön sattues-
sa 
Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liik-
kuessa, voit tehdä hätäjarrutuksen 
seisontajarrun avulla. Kuitenkin täl-
löin jarrutusmatka pitenee huomatta-
vasti normaalista.

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmai-
sin 
Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tar-
vitset uudet, kuulet korkean varoitu-
säänen etu- tai takajarruista (mikäli 
varusteena). Saatat kuulla tämän 
äänen vain hetkellisesti tai aina pai-
naessasi jarrupoljinta.
Muista, että joissain ajo-olosuhteissa 
tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua 
tai rahista ensimmäisessä jarrutuk-
sessa. Tämä on normaalia, eikä mer-
kitse jarrujen ongelmaa. 

HUOMIO
• Välttääksesi jarrujärjestelmän 

kalliit korjaustyöt vaihda jar-
rupalat heti, kun ne ovat liian 
kuluneet.

• Vaihda jarrupalat aina pareit-
tain.

VAROITUS – 
Seisontajarru

Jos kytket seisontajarrun auton 
liikkuessa normaalilla nopeu-
della, saatat menettää sen hal-
linnan. Jos sinun on käytettävä 
seisontajarrua auton pysäyttä-
miseen, ole erityisen varovai-
nen jarrua kytkiessäsi.

HUOMIO
Älä käytä seisontajarrua ajoneu-
von liikkuessa, paitsi hätätilan-
teessa. Tämä voi johtaa ajoneu-
von järjestelmävahinkoihin ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden.

VAROITUS – 
Jarrujen kuluminen

Tämä jarrujen kulumisen varoi-
tusääni merkitsee, että autosi 
tarvitsee huoltoa. Jos et huo-
mioi tätä varoitusääntä, saatat 
aikanaan menettää jarrutuste-
hoa, joka voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.
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Seisontajarru  
Seisontajarrun kytkeminen

Jalkakäyttöinen
Kytkeäksesi seisontajarrun, paina 
ensin normaalia jarrupoljinta ja paina 
sitten seisontajarrupoljin kokonaan 
pohjaan. 

Käsikäyttöinen
Kytkeäksesi seisontajarrun, paina 
ensin normaalia jarrupoljinta ja vedä 
sitten seisontajarrukahva kokonaan 
ylös.
Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäes-
sä on suositeltua, että vaihdevipu 
asetetaan käsivaihteisissa autoissa 
pienelle vaihteelle tai automaattivaih-
teisissa P-vaihteelle (pysäköinti).

OYP054009K

OUM054055L

HUOMIO
• Ajaminen seisontajarru kyt-

kettynä aiheuttaa liiallista jar-
rupalojen (tai kulutuspintojen) 
sekä jarrulevyjen kulumista. 

• Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätä-
tilanteessa. Tämä voi johtaa 
ajoneuvon järjestelmävahin-
koihin ja vaarantaa ajoturval-
lisuuden.
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Seisontajarrun vapauttaminen
Jalkakäyttöinen

Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina 
seisontajarrupoljinta toisen kerran 
painaen samalla normaalia jarrupol-
jinta. Poljin vapautuu automaattisesti 
kokonaan yläasentoon. 

Käsikäyttöinen
Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina 
ensin jarrupoljinta ja vedä hieman 
seisontajarruvipua ylöspäin. Tämän 
jälkeen paina vapautuspainiketta (1) 
ja laske seisontajarruvipu (2) samal-
la painiketta painaen.
Jos seisontajarru ei vapaudu koko-
naan tai vapautuu vain osittain, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

OYP054010K

OUM054056L

VAROITUS
• Estääksesi auton tarkoituk-

settoman liikkumisen pysä-
köitäessä ja poistuttaessa 
autosta, älä käytä vaihdevipua 
seisontajarrun korvikkeena. 
Kytke seisontajarru JA var-
mista, että vaihdevipu on ase-
tettu kunnolla 1-vaihteelle tai 
R-asentoon käsivaihteisissa 
autoissa tai P-asentoon auto-
maattivaihteisissa autoissa.

• Älä koskaan anna kenenkään, 
joka ei ole tottunut auton 
käyttöön, koskettaa seison-
tajarruun. Jos seisontajar-
ru vapautetaan vahingossa, 
vakavia loukkaantumisia saat-
taa seurata.

• Kiristä aina seisontajarru 
pysäköidessäsi, sillä auton 
matkustajille tai sivullisille 
saattaa aiheutua vammoja, jos 
auto liikkuu tahattomasti.
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Tarkasta jarrun varoitusvalo kään-
tämällä virtalukko ON-asentoon 
(älä käynnistä moottoria). Tämä 
valo syttyy, kun seisontajarru on 
kytketty virran ollessa START- tai 
ON-asennossa.
Ennen ajamista varmista, että sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja 
varoitusvalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen 
moottorin käydessä, jarrujärjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. 
Tähän on kiinnitettävä välittömästi 
huomiota.

Jos vain mahdollista, lopeta autolla 
ajaminen välittömästi. Jos tämä ei 
ole mahdollista, kiinnitä äärimmäistä 
huomiota autoa käyttäessäsi ja jatka 
ajamista ainoastaan turvalliseen 
paikkaan tai huoltoon.

Sähköinen seisontajarru (EPB) 
(jos varusteena)
Seisontajarrun kytkeminen

Sähköisen seisontajarrun (EPB) kyt-
keminen:
1. Paina jarrupoljinta.
2. Vedä EPB-kytkin ylös. 
Varmista, että varoitusvalo syttyy. 

WK-23_TF
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EPB kytkeytyy automaattisesti myös, 
jos moottori sammutetaan mäkipidät-
timen (Auto Hold) painikkeen ollessa 
päällä. Kuitenkaan EPB ei kytkeydy, 
jos jatkat EPB-kytkimen painamista 
ennen moottorin sammuttamista. 

✽ HUOMAUTUS
Jos ajoneuvo ei pysy paikallaan jyr-
kässä mäessä tai perävaunua vedet-
täessä, toimi seuraavasti:
1.  Kytke EPB.
2.  Vedä EPB-kytkimestä vähintään 

3 sekuntia. 

Seisontajarrun vapauttaminen

Voit vapauttaa sähköisen seisontajar-
run (EPB) painamalla sen kytkintä 
seuraavissa olosuhteissa:
• Virta-avain tai käynnistyspainike 

on ON-asenossa.
• Painat jarrupoljinta.
Varmista, että jarrun varoitusvalo 
sammuu. 

Sähköisen seisontajarrun (EPB) auto-
maattinen vapautus:
• Vaihteenvalitsin siirretään P-asen-

toon
 Kun moottori on käynnissä, paina 

jarrupoljinta ja siirrä vaihde pois 
P (pysäköinti), R (peruutus) tai 
D-asennosta (ajo).

• Vaihteenvalitsin siirretään 
N-asentoon

 Kun moottori on käynnissä, 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihde 
pois N (vapaa), R (peruutus) tai 
D-asennosta (ajo).

• Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto

 1. Käynnistä moottori.
 2.  Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
 3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku.
 4.  Paina kytkinpoljinta vaihde kyt-

kettynä.
 5.  Paina kaasupoljinta vapauttaes-

sasi kytkinpoljinta. 

HUOMIO
Älä käytä seisontajarrua ajoneu-
von liikkuessa, paitsi hätätilan-
teessa. Tämä voi johtaa ajoneu-
von järjestelmävahinkoihin ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden.

OUM054014
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• Automaattivaihteistolla varustettu 
auto

 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
 3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku.
 4.  Paina kaasupoljinta vaihdevivun 

ollessa R (peruutus), D (ajo) tai 
Sports-tilassa.

Varmista, että jarrun varoitusvalo 
sammuu.

✽ HUOMAUTUS
• Voit kiristää sähkötoimisen seison-

tajarrun (EPB) vaikka virta-avain 
tai käynnistyspainike (ENGINE 
START/STOP) olisi OFF-
asennossa, mutta et voi vapauttaa 
sitä turvallisuussyistä. 

• Turvallisuussyistä paina jarru-
poljinta ja vapauta seisontajarru 
käsin EPB-kytkimestä, kun ajat 
alamäkeen tai peruutat ajoneuvol-
la.

✽ HUOMAUTUS – 
Käsivaihteisto
Auto saattaa liikkua hieman taak-
sepäin, kun käynnistät mootto-
rin jyrkässä rinteessä, erityisesti 
kun autoon on liitetty perävaunu. 
Estääksesi tilanteen noudata alla 
annettuja ohjeita.
1.   Paina kytkinpoljin alas ja kytke 

vaihde.
2.   Jatka EPB-kytkimen vetämistä 

ylöspäin.
3.   Paina kaasupoljinta ja vapauta 

kytkinpoljin hitaasti. 
4.   Jos ajoneuvo käynnistyy ja tehoa 

on riittävästi vetävillä pyörillä, 
vapauta EPB-kytkin. 

Älä noudata yllä esitettyä toimenpi-
dettä ajettaessa tasaisella tiepinnal-
la. Ajoneuvo saattaa liikkua odotta-
mattomasti eteenpäin.

HUOMIO
• Tarkastuta jarrujärjestelmä 

ammattihuollossa, jos sähkö-
toimisen seisontajarrun (EPB) 
merkkivalo ei sammu, kun 
seisontajarru on vapautettu. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 

• Älä aja autolla, kun sähköinen 
seisontajarru (EPB) on kytket-
ty. Tämä voi aiheuttaa liiallista 
jarrupalojen ja -levyjen kulu-
mista.
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Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kytkeytyä automaattisesti seu-
raavissa tapauksissa: 
• EPB ylikuumenee
• Auton muut järjestelmät antavat 

kytkemiskomennon

✽ HUOMAUTUS
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin 
vahingossa mäkipidättimen ollessa 
aktiivinen, EPB kytkeytyy auto-
maattisesti. (Jos auto on varustettu 
Auto Hold -toiminnolla)

Järjestelmän varoitus

• Jos sähkötoiminen seisontajarru 
(EPB) ei vapaudu automaattises-
ti, kun painat kaasupoljinta, kuu-
let varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti. 

• Jos kuljettajan turvavyö ei ole kiin-
nitetty ja konepelti tai takaluukku 
avataan, varoitusääni kytkeytyy ja 
viesti ilmestyy näytölle. 

• Kuulet varoitusäänen ja LCD-
näytöllä näkyy varoitusviesti, kun 
ajoneuvossa on toimintahäiriö. 

Paina tässä tapauksessa jarrupoljin 
alas ja vapauta sähkötoiminen sei-
sontajarru (EPB) painamalla sähkö-
toimisen seisontajarrun kytkintä. 

OUM058276L

VAROITUS
• Jotta auto ei liikkuisi tahat-

tomasti, älä käytä vaihteen-
valitsimen P-asentoa seison-
tajarrun korvikkeena. Kytke 
seisontajarru ja varmista, 
että vaihdevipu on varmasti 
P-asennossa (pysäköinti).

• Älä koskaan anna kenenkään, 
joka ei ole tottunut auton 
käyttöön, koskettaa seison-
tajarruun. Jos seisontajar-
ru vapautetaan vahingossa, 
vakavia loukkaantumisia saat-
taa seurata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina 
olla seisontajarru kunnolla 
kytkettynä pysäköinnin ajak-
si, jotta estettäisiin tahaton 
liikkuminen, joka voi johtaa 
matkustajien tai jalankulkijoi-
den loukkaantumisiin.
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Järjestelmän varoitus

Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
on varoitusviesti, kun järjestelmä ei 
pysty vaihtamaan Auto Hold -toi-
minnosta sähköisen seisontajarrun 
käyttöön. 

HUOMIO
Paina jarrupoljinta, kun näet 
ylläolevan viestin, sillä Auto 
Hold -toiminto ja sähkötoiminen 
seisontajarru eivät ehkä toimi 
oikein. 

HUOMIO
• Saatat kuulla naksahduksen 

kun sähkötoiminen seison-
tajarru vapautetaan, tämä on 
normaalia ja osoittaa että säh-
kötoiminen seisontajarru toi-
mii oikein.

• Jos annat jonkun muun pysä-
köidä autosi, neuvo häntä 
sähkötoimisen seisontajarrun 
käytössä.

• Sähkötoiminen seisontajarru 
saattaa vaurioitua jos autolla 
ajetaan sen ollessa kiristetty-
nä. 

• Paina kaasupoljinta kevyesti 
vapautaaksesi sähkötoimisen 
seisontajarrun.

OUM058277L
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Järjestelmän varoitus

Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, kun sähkötoimi-
nen seisontajarru kiristetään ajonva-
kautusjärjestelmän (ESC) pyynnös-
tä, Auto Hold -toiminnon aikana. 

Sähköisen seisontajarrun vian 
merkkivalo (jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun moot-
torin START/STOP-painike kytke-
tään ON-asentoon ja sammuu noin 
3 sekunnin päästä järjestelmän toi-
miessa normaalisti.
Jos EPB-toimintahäiriön merkkivalo 
jatkaa palamista, syttyy ajon aikana 
tai ei syty ollenkaan, kun mootto-
rin START/STOP-painike kytketään 
ON-asentoon, saattaa kyseessä olla 
EPB-järjestelmän toimintahäiriö.

Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
EPB-toimintahäiriön merkkiva-
lo saattaa syttyä ESC-merkkivalon 
kanssa ilmoittaakseen, että ESC ei 
toimi oikein. Näin tapahtuessa kyse 
ei ole EPB-järjestelmän häiriöstä.

OUM054106

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi B

HUOMIO
• EPB-varoitusvalo saattaa syt-

tyä, jos sähkötoimisen sei-
sontajarrun kytkimessä on toi-
mintahäiriö. Sammuta moot-
tori ja käynnistä se uudelleen 
muutaman minuutin jälkeen. 
Varoitusvalo sammuu ja EPB-
kytkimen pitäisi toimia nor-
maalisti. Jos EPB-varoitusvalo 
jatkaa kuitenkin palamista, 
tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

OUM058278L
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Hätäjarrutus
Jos jarrupolkimen toiminnassa on 
häiriö ajon aikana, hätäjarrutus 
voidaan suorittaa pitämällä EPB-
kytkintä ylhäällä. Jarruttaminen on 
mahdollista vain, kun pidät EPB-
kytkintä ylhäällä.

✽ HUOMAUTUS
EPB:n suorittaman hätäjarrutuk-
sen aikana seisontajarrun varoitus-
valo palaa osoittaakseen järjestel-
män toiminnasta.

Kun sähköinen seisontajarru (EPB) 
ei vapaudu
Jos sähkötoiminen seisontajar-
ru ei vapaudu normaalisti, siirrä 
auto lavetilla ammattihuoltoon jär-
jestelmän tarkistamista varten. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätä-
tilanteessa.

(Jatkuu)
• Jos seisontajarrun varoitus-

valo ei syty tai jos se vilkkuu, 
vaikka sähkötoimisen sei-
sontajarrun kytkin on vedetty 
ylös, sähkötoiminen seisonta-
jarru ei ole kytkeytynyt.

• Paina sähkötoimisen seison-
tajarrun käyttökytkin alas ja 
vedä se ylös, kun seisontajar-
run varoitusvalo vilkkuu EPB-
varoitusvalon palaessa. Paina 
se vielä kerran alkuperäiseen 
asentoonsa ja vedä se takai-
sin ylös. Jos EPB-varoitusvalo 
ei sammu, tarkastuta järjes-
telmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos kuulet jatkuvasti 
melua tai jos haistat palaneen 
hajun matkustamossa, kun käy-
tät seisontajarrua hätäjarrutuk-
seen. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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AUTO HOLD -mäkipidätin (jos 
varusteena)
Mäkipidätin pitää ajoneuvon paikal-
laan, vaikka jarrupoljinta ei painet-
taisi sen jälkeen, kun kuljettaja on 
pysäyttänyt ajoneuvon paikalleen 
jarrupolkimen avulla. 

Asettaminen

1.   Kun kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, kiinni-
tä kuljettajan turvavyö tai paina 
jarrupoljinta ja paina sitten Auto 
Hold -painiketta. Valkoinen AUTO 
HOLD -merkkivalo syttyy ja järjes-
telmä asettuu valmiustilaan. 

2.   Mäkipidättimen merkkivalo muut-
tuu valkoisesta vihreäksi, kun 
pysäytät auton jarrupoljinta paina-
malla.

3.   Ajoneuvo pysyy paikallaan, vaikka 
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4.   Mäkipidätin kytkeytyy pois pääl-
tä, kun sähköinen seisontajarru 
(EPB) kytketään. 

OUM058195L
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Liikkeellelähtö
Mäkipidätin kytkeytyy pois päältä 
ja auto lähtee liikkeelle, kun pai-
nat kaasupoljinta vaihteenvalitsimen 
ollessa D -asennossa tai käsivalinta-
tilassa . Merkkivalo muuttuu vihreäs-
tä valkoiseksi. 

Cancel

Peruuttaaksesi mäkipidättimen toi-
minnan, paina Auto Hold -kytkintä. 
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.
Kytke Auto Hold -toiminto pois päältä 
painamalla jarrupoljin pohjaan asti ja 
painamalla sitten Auto Hold -paini-
ketta, kun auto on paikallaan.

✽ HUOMAUTUS
• Mäkipidätin ei toimi seuraavissa 

tapauksissa:
 -  Kuljettajan turvavyötä ei ole 

kiinnitetty ja kuljettajan ovi on 
auki

 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 - Vaihdevipu on P-asennossa 

(pysäköinti)
 - EPB kytketään
• Mäkipidätin kytkee turvallisuus-

syistä sähkötoimisen seisontajar-
run automaattisesti seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Kuljettajan ovi avataan
 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 -  Auto on pysähtyneenä yli 10 

minuutin ajan
 -  Auto on pysähtyneenä jyrkkään 

rinteeseen
 -  Auto on liikahtanut useita kerto-

ja
(Jatkuu)

OUM058195L

VAROITUS
Kun lähdet liikkeelle mäkipidät-
timen ollessa aktiivinen, tarkas-
ta aina ajoneuvoa ympäröivä 
alue.
Paina kaasupoljinta hitaasti läh-
teäksesi liikkeelle tasaisesti.



526

Ajaminen

(Jatkuu)
 Näissä tilanteissa jarrun varoi-

tusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreäs-
tä valkoiseksi, varoitusääni kyt-
keytyy ja viesti ilmestyy näytölle 
ilmoittaakseen, että EPB on kyt-
ketty automaattisesti. Ennen kuin 
lähdet uudelleen liikkeelle, paina 
jarrupoljinta, tarkasta ajoneuvoa 
ympäröivä alue ja vapauta seison-
tajarru käsin EPB-kytkimestä.

• Järjestelmässä on merkkivalo 
jos ”AUTO HOLD” -merkkiva-
lo on keltainen. Tarkastuta autosi 
tässä tapauksessa ammattihuol-
lossa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

• Auto Hold -toiminnon käytön 
aikana saattaa kuulua mekaanista 
melua. Se on kuitenkin normaalia 
toimintaääntä.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) 
VAROITUS

• Paina kaasupoljinta hitaasti 
moottorin käynnistämisen jäl-
keen.

• Poista Auto Hold -toiminto 
käytöstä turvallisuussyistä 
ajaessasi alamäessä, peruut-
taessasi tai pysäköidessäsi 
autoa.

HUOMIO
Auto Hold -mäkipidätin ei ehkä 
toimi oikein, jos konepellin, 
takaluukun tai kuljettajan oven 
avaustunnistimissa on toimin-
tahäiriö.
Tarkastuta autosi tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

VAROITUS
ABS (tai ESC) ei estä sopimatto-
mien tai vaarallisten ajoliikkei-
den aiheuttamia onnettomuuk-
sia. Vaikka auton hallintaa voi-
daan parantaa hätäjarrutukses-
sa, pidä aina riittävä turvaväli 
edessä olevaan kohteeseen. 
Ajonopeus tulee aina sovittaa 
liukkaisiin tieolosuhteisiin.
Jarrutusmatka lukkiutumatto-
malla jarrujärjestelmällä (tai ajo-
vakauden hallintajärjestelmällä) 
varustetuissa autoissa saattaa 
olla pidempi kuin tavanomaisil-
la jarruilla varustetuissa seuraa-
vissa tieolosuhteissa.
Näiden olosuhteiden vallitessa 
autolla tulisi ajaa hiljempaa:
• Epätasaisilla tai lumen peittä-

millä teillä ja sorateillä.
• Lumiketjuja käytettäessä.

(Jatkuu)
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ABS-järjestelmä tarkkailee jatku-
vasti pyörien nopeutta. Jos pyörät 
ovat lukkiutumassa, ABS-järjestelmä 
muuttaa toistuvasti pyöriin vaikutta-
vaa hydraulista jarrupainetta.
Kun painat jarrua olosuhteissa, jois-
sa pyörät saattavat lukkiutua, voit 
kuulla jarruista pätkivää ääntä ja tun-
tea jarrupolkimessa vastaavanlaista 
tärinää. Tämä on täysin normaalia ja 
merkitsee, että ABS on toiminnassa.
Jotta saavutettaisiin ABS-
järjestelmän paras toimivuus hätä-
tilanteessa, älä yritä muuttaa jar-
rupolkimen painamisvoimaa äläkä 
pyri pumppaamaan jarruja. Paina 
jarrupoljinta tilanteen mukaan niin 
kovaa kuin mahdollista, jolloin ABS-
järjestelmä säätää jarruihin välitettä-
vän voimajaon.

✽ HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Tämä on normaalia toimintaa ja 
tarkoittaa vain, että lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä toimii oikein.

(Jatkuu)
• Kuoppaisilla ja epätasaisilla 

teillä.
ABS:llä (tai ESC:llä) varustetun 
ajoneuvon turvallisuusominai-
suuksia ei tulisi kokeilla kovas-
sa nopeudessa tai kaarreajos-
sa. Tämä voi vaarantaa itsesi tai 
muiden turvallisuuden.
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• Varmista että otat ajaessa huo-
mioon auton pysähtymismatkan, 
vaikka auto on varustettu ABS-
järjestelmällä. Pidä aina turvallinen 
väli edessäsi olevaan ajoneuvoon.

• Hidasta kääntyessäsi kaarteeseen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei 
voi estää onnettomuuksia, jotka 
aiheutuvat liian kovasta nopeudes-
ta.

• Irtonaisella tai epätasaisella pin-
nalla lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän toiminta saattaa pidentää 
jarrutusmatkaa tavallisella jarrujä-
rejstelmällä varustettuun autoon 
verrattuna.

HUOMIO
• Jos ABS-järjestelmän 

merkkivalo ei sammu, luk-
kiutumattomassa ABS-
jarrujärjestelmässä saattaa 
olla toimintahäiriö. Tällöin kui-
tenkin tavanomaiset jarrut toi-
mivat normaalisti.

(Jatkuu)

W-78

(Jatkuu)
• Lukkiutumattoman jarrujär-

jestelmän (ABS) merkkivalo 
syttyy noin 3 sekunnin ajak-
si, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon. Tämän aikana 
ABS suorittaa itsetestausta ja 
valo sammuu, jos kaikki toimi-
vat normaalisti. Jos valo jatkaa 
palamista, ABS-järjestelmässä 
voi olla häiriö. Tarkastuta auto-
si tässä tapauksessa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.
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✽ HUOMAUTUS
Jos käynnistät autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, moottori 
saattaa käydä epätasaisesti ja ABS-
varoitusvalo saattaa syttyä samanai-
kaisesti. Näin tapahtuu akun alhai-
sen jännitteen vuoksi. Se ei tarkoita, 
että ABS-järjestelmässä olisi toimin-
tahäiriö.
• Älä pumppaa jarrupoljinta!
• Lataa akku täyteen ennen liikkeel-

lelähtöä.

Elektroninen ajovakauden 
hallintajärjestelmä (ESC) 
(mikäli varusteena)

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC – Electronic Stability 
Control) on suunniteltu vakautta-
maan auton käyttäytymistä kaar-
reajossa. ESC tarkkailee tekemiäsi 
ohjausliikkeitä ja auton varsinaista 
liikesuuntaa. Se jarruttaa yksittäisiä 
pyöriä ja ohjaa moottorinohjausyk-
sikköä ajovakauden palauttamiseksi.

HUOMIO
• Lukkiutumattoman jarrujärjes-

telmän (ABS) merkkivalo saat-
taa syttyä, kun käytät jarruja 
jatkuvasti ajaessasi liukkaal-
la tiellä, jolloin myös ABS-
järjestelmä toimii jatkuvasti. 
Aja auto tien sivuun turval-
liseen paikkaan ja sammuta 
moottori.

• Käynnistä moottori uudel-
leen. Jos ABS-varoitusvalo 
on sammunut, ABS-
järjestelmä toimii normaalisti. 
Muussa tapauksessa ABS-
järjestelmässä saattaa olla 
häiriö. Tarkastuta autosi tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

OUM058019L
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Elektroninen ajovakauden hallin-
tajärjestelmä (ESC) on suunniteltu 
auttamaan kuljettajaa auton hallin-
nan säilyttämisessä liukkaissa olo-
suhteissa. Se ei korvaa turvallisia 
ajokäytäntöjä. Tekijät, kuten nopeus, 
tieolosuhteet ja kuljettajan ohjausliik-
keet, voivat kaikki vaikuttaa siihen, 
kykeneekö ESC estämään auton 
hallinnan menettämisen. Loppujen 
lopuksi olet itse vastuussa sopivalla 
nopeudella ajamisesta ja riittävän 
turvavälin jättämisestä.
Kun painat jarrua olosuhteissa, jois-
sa pyörät saattavat lukkiutua, voit 
kuulla jarruista pätkivää ääntä ja 
tuntea jarrupolkimessa vastaavan-
laista tärinää. Tämä on normaalia ja 
tarkoittaa, että ajonvakautusjärjestel-
mä toimii.

✽ HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Tämä on normaalia toimintaa ja 
tarkoittaa vain, että elektroninen 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(ESC) toimii oikein. 

VAROITUS  
Älä koskaan aja liian kovaa olo-
suhteisiin nähden. Älä aja liian 
kovaa mutkiin. Ajovakauden 
hallintajärjestelmä (ESC) ei 
estä onnettomuuksien synty-
mistä. Liian kovat kaarrenope-
udet, äkkinäiset ohjausliikkeet 
ja vesiliirto kosteilla pinnoilla 
voivat johtaa vakaviin onnet-
tomuuksiin. Tarkkaavainen ja 
turvallinen kuljettaja kykenee 
estämään onnettomuudet vält-
tämällä liikkeitä, jotka aiheut-
tavat auton pidon menettämi-
sen.  Vaikka autossa olisi ESC, 
noudata aina kaikkia normaale-
ja ajamisen varotoimenpiteitä, 
kuten nopeuden sovittamisen 
olosuhteisiin.
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ESC:n toiminta
ESC ON -tila

•  Kun virta käännetään 
ON-asentoon, ESC ja 
ESC OFF -merkkivalot 
palavat noin 3 sekuntia, 
jonka jälkeen ESC kytkey-
tyy.

•  Kytke ajonvakautusjär-
jestelmä pois päältä pai-
namalla ajonvakautusjär-
jestelmän OFF-painiketta 
vähintään puolen sekunnin 
ajan virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa (ESC 
OFF -merkkivalo syttyy). 
Kytkeäksesi ESC:n päälle, 
paina ESC OFF -painiket-
ta uudelleen (ESC OFF 
-merkkivalo sammuu).

•  Moottoria käynnistettäes-
sä saatat kuulla pientä 
tikitysääntä. Tämä tarkoit-
taa, että ESC suorittaa 
automaattista järjestelmän 
tarkastusta eikä merkitse 
ongelmaa.

Toiminta
Kun ajonvakautusjärjestel-
mä on käytössä, ajonvakau-
tusjärjestelmän merkkivalo 
vilkkuu.
•  Kun elektroninen ajova-

kauden hallintajärjestelmä 
toimii oikein, voit tuntea 
pientä tärinää autossa. 
Tämä on vain jarrujen 
toiminnan vaikutusta eikä 
merkitse mitään epätaval-
lista.

•  Moottorin käyntinopeus 
ei ehkä nouse kaasupol-
jinta painettaessa, kun 
lähdet liikkeelle liukkaalla 
tai mutaisella tiellä. Tällä 
toiminnalla pyritään ylläpi-
tämään ajoneuvon pito ja 
vakaus, eikä se merkitse 
ongelmaa.

ESC:n toiminta käytöstä poistet-
tuna

ESC OFF -tila
Autossa on kaksi erilaista 
ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-tilaa.
Jos moottori sammutetaan 
ajonvakautusjärjestelmän 
ollessa pois käytöstä, järjes-
telmä pysyy pois käytöstä. 
Käynnistettäessä moottori 
uudelleen, ESC kytkeytyy 
takaisin päälle automaatti-
sesti.

-
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•  Ajonvakautusjärjestelmän OFF-
tila 1

 Kytke ajonvakautusjärjestelmä pois 
päältä painamalla ajonvakautusjär-
jestelmän OFF-painiketta (ESC OFF 

) lyhyesti (ajonvakautusjärjestel-
män OFF-merkkivalo (ESC OFF 
) syttyy). Ajonvakautusjärjestelmän 
moottorin ohjaustoiminto poistuu 
käytöstä. joten luistonesto ei toimi. 
Jarrujen hallintatoiminto jää edelleen 
toimintaan.

•  Ajonvakautusjärjestelmän OFF-
tila 2

 Voit kytkeä ajonvakautusjärjestel-
män pois päältä painamalla ajon-
vakautusjärjestelmän OFF-painiketta 
(ESC OFF ) yli kolmen sekun-
nin ajan. Ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-merkkivalo (ESC OFF 
) syttyy ja kuuluu varoitusääni. 
Ajonvakautusjärjestelmän moottorin 
ja jarrujen hallintatoiminto poistuu 
käytöstä, joten ajovakautusjärjestel-
mä ei toimi.

Merkkivalo

Kun virtalukko käännetään 
ON-asentoon, merkkivalo syttyy 
ja sen jälkeen sammuu, jos ESC-
järjestelmä toimii normaalisti. 
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun 
ESC astuu toimintaan. Vastaavasti 
se palaa jatkuvasti, jos ESC-
järjestelmässä on häiriö. 
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ESC kytketään pois päältä sen pai-
nikkeella.

■ ESC-merkkivalo 

■ ESC OFF -merkkivalo 

OUM058279L OUM058280L
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ESC OFF -tilan käyttö
Ajon aikana
• ESC:n tulee olla käytössä päivittäi-

sessä ajossa aina, kun se vain on 
mahdollista.

• Kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä 
ajon aikana, paina ESC OFF -pai-
niketta ajaessasi tasaisella tiepin-
nalla.

✽ HUOMAUTUS
• Kun ajoneuvoa käytetään dyna-

mometrillä, varmista, että ESC 
kytketään pois päältä painamalla 
ESC OFF-painiketta yli 3 sekun-
nin ajan (ESC OFF-merkkivalo 
syttyy). Jos ESC jätetään päälle, 
se saattaa estää pyörien pyörimis-
tä aiheuttaen virheellisen mittaus-
tuloksen.

• ESC:n kytkeminen pois käytöstä 
ei vaikuta ABS -jarrujärjestelmän 
toimintaan.  

VAROITUS
Älä koskaan paina ESC OFF 
-painiketta ESC-järjestelmän 
toimiessa (ESC-merkkivalo vilk-
kuu).
Jos ESC kytketään pois päältä 
ESC:n toimiessa, auto saattaa 
riistäytyä hallinnasta.

HUOMIO
Ajaminen renkailla tai vanteilla, 
joiden koot ovat erilaisia, saat-
taa aiheuttaa ESC-järjestelmän 
vioittumisen. Kun vaihdat ren-
kaat, varmista, että ne ovat 
samankokoiset kuin alkuperäi-
set.

VAROITUS  
Kuljettajan tulee ajonvakau-
tusjärjestelmästä huolimatta 
hidastaa ajonopeutta ajaessaan 
kaarteeseen tai lumen tai jään 
peittämällä tiellä. Aja hitaasti 
äläkä kiihdytä, kun ajonvakau-
tusjärjestelmän merkkivalo vilk-
kuu tai kun tien pinta on liukas.
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Ajoneuvon vakaudenhallinta 
(VSM – Vehicle stability mana-
gement) (mikäli varusteena)
Järjestelmä parantaa entisestään 
ajoneuvon vakautta ja ohjausvastet-
ta, kun sillä ajetaan liukkailla teillä tai 
kun jarrutuksen aikana vasemman 
ja oikean puolen renkaiden välillä 
havaitaan kitkan muutoksia.

VSM:n toiminta
Kun VSM on toiminnassa:
• ESC (Electronic Stability Control) (

) -merkkivalo vilkkuu.
• Järjestelmä saattaa kääntää 

ohjauspyörää.
Kun ajoneuvon vakaudenhallintajär-
jestelmä toimii oikein, voit tuntea 
pientä värinää autossa. Tämä on 
vain jarrujen toiminnan vaikutusta 
eikä merkitse mitään epätavallista.

VSM ei toimi, kun: 
• Ajettaessa kaltevalla alustalla, esi-

merkiksi mäessä. 
• Peruuttaessa
• ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa 

mittaristossa.
• Sähköisen ohjaustehostimen 

(EPS) merkkivalo palaa mittaris-
tossa.

VSM:n poistaminen käytöstä
Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
keäksesi ESC:n pois käytöstä, myös 
VSM poistuu käytöstä ja ESC OFF 
-merkkivalo ( ) syttyy.
Kytkeäksesi VSM-järjestelmän pääl-
le, paina painiketta uudelleen. ESC 
OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
saattaa kytkeytyä pois päältä, vaikket 
painaisi ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-painiketta. Tämä merkitsee sitä, 
että jossain sähköisen ohjaustehos-
timen järjestelmässä (EPS) tai VSM-
järjestelmässä on havaittu toimin-
tahäiriö. Jos ESC-merkkivalo ( ) 
tai EPS-varoitusvalo pysyy jatkuvasti 
päällä, tarkistuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Järjestelmä on suunniteltu toimi-

maan kaarteissa, kun ajonopeus 
on yli 22 km/h.

• Järjestelmä on suunniteltu toimi-
maan yli 10 km/h ajonopeudella, 
kun osa renkaista on liukkaalla 
pinnalla jarrutettaessa. Näin voi 
tapahtua ajettaessa esimerkiksi 
osittain jäätyneellä tienpinnalla.
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Perävaunun hallintajärjestelmä 
(TSA) (jos varusteena)
Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) 
toimii ajonvakautusjärjestelmänä. 
Perävaunun hallintajärjestelmän tar-
koituksena on vakauttaa autoa ja 
perävaunua, jos perävaunu alkaa 
heilahdella tai huojua. Perävaunun 
heilahteluun voi olla useita eri syitä. 
Useimmiten syynä on liian suuri 
ajonopeus, mutta myös sivutuuli, 
tärinä tai ylikuormaus voi aiheuttaa 
perävaunun heilahtelua.

Heilahtelua mahdollisesti aiheuttavat 
tekijät:
- Suuri ajonopeus 
- Voimakkaat sivutuulet
- Ylikuormaus
-  Äkilliset ohjausliikkeet
- Epätasainen tienpinta

Perävaunun hallintajärjestelmä tark-
kailee auton ja perävaunun mah-
dollista epävakautta jatkuvasti. Kun 
järjestelmä havaitsee perävaunun 
heilahtelua, se jarruttaa automaatti-
sesti etupyöriä ajovakauden palaut-
tamiseksi. Jos se ei riitä ajovakauden 
palauttamiseen, järjestelmä jarruttaa 
kaikkia pyöriä automaattisesti ja alen-
taa moottorin tehoa tarpeen mukaan. 
Kun auto ja perävaunu vakautuvat, 
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä.

VAROITUS 
• Ajovakauden hallintajärjestel-

mä ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Jatkuva nopeuden ja 
etäisyyksien arviointi muihin 
ajoneuvoihin on kuljettajan 
vastuulla. Pidä aina tiukka ote 
ohjauspyörästä ajon aikana.

• Autosi on suunniteltu nou-
dattamaan kuljettajan teke-
miä ohjausliikkeitä, vaikka se 
on varustettu ajovakauden 
hallintajärjestelmällä (VSM). 
Aja aina olosuhteisiin sopi-
vaa ajonopeutta, esimerkiksi 
vaikeissa sääolosuhteissa tai 
liukkaalla tienpinnalla.

• Ajonvakauden hallintajärjes-
telmä (VSM) ei saata toimia 
oikein, jos autoon on asen-
nettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Kun vaihdat renkaat, 
varmista, että ne ovat saman-
kokoiset kuin alkuperäiset.
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Mäkilähtöavustin (HAC) 
(jos varusteena)
Ajoneuvolla on taipumus liikkua 
taaksepäin lähdettäessä paikaltaan 
liikkeelle ylämäessä. Mäkipidätin 
(HAC) estää ajoneuvoa liikkumas-
ta taaksepäin käyttämällä jarruja 
automaattisesti 1-2 sekunnin ajan. 
Jarrut vapautetaan, kun kaasupoljin-
ta painetaan tai viimeistään noin 1-2 
sekunnin jälkeen.

✽ HUOMAUTUS
• Mäkilähtöavustin ei toimi, 

kun vaihteenvalitsin on P- tai 
N-asennossa.

• Mäkilähtöavustin toimii myös, 
kun ajonvakautusjärjestelmä 
(ESC) on kytketty pois päältä, jos 
ajonvakautusjärjestelmässä ei ole 
toimintahäiriötä. 

Jarruvalojen hätäjarrutustoi-
minto (ESS) (jos varusteena)
Hätäjarrusignaali varoittaa takana 
olevaa kuljettajaa vilkkuvalla jarru-
valolla, kun ajoneuvolla jarrutetaan 
voimakkaasti äkkinäisesti.
Järjestelmä kytkeytyy, kun:
• Ajoneuvolla jarrutetaan äkkinäi-

sesti (ajoneuvon nopeus on yli 
55 km/h ja jarrutuksen aiheuttama 
kiihtyvyys on yli 7 m/s2)

• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) aktivoituu

Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 
km/h ja ABS kytkeytyy pois päältä tai 
äkkijarrutustilanne on ohi, jarruva-
lon vilkkuminen loppuu. Sen sijaan 
varoitusvilkut kytkeytyvät päälle 
automaattisesti.
Varoitusvilkut sammuvat, kun ajo-
neuvon nopeus ylittää 10 km/h ajo-
neuvon pysähtymisen jälkeen. Ne 
sammuvat myös, kun ajoneuvolla 
ajetaan alhaisella nopeudella jonkun 
aikaa. Voit sammuttaa sen käsin pai-
namalla varoitusvilkkujen kytkintä.

VAROITUS 
HAC on toiminnassa ainoastaan 
1-2 sekuntia, joten ajoneuvon 
alkaessa liikkumaan on heti pai-
nettava kaasupoljinta. 
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Jarrujen hyvä käyttötapa • Varmista, että seisontajarru ei 
ole kytketty ja ettei seisontajarrun 
merkkivalo pala ennen liikkeelle 
lähtemistä.

• Jarrut voivat kastua, jos tiellä on 
vettä. Ne saattavat kastua myös 
auton pesun aikana. Kastuneet jar-
rut voivat olla vaaralliset! Autosi ei 
pysähdy niin nopeasti, jos jarrut 
ovat kastuneet. Kastuneet jarrut 
saattavat aiheuttaa auton ajautu-
misen vastakkaiselle kaistalle.

 Kuivataksesi jarrut, paina jarruja 
varovaisesti niin kauan, kunnes 
jarrujen normaali toiminta palau-
tuu. Tämän aikana pidä huoli, että 
auto pysyy hallinnassasi koko ajan. 
Jos jarrujen toiminta ei palaudu 
normaaliksi, pysähdy heti, kun se 
on turvallista ja tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.

 Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

VAROITUS  
• Kiristä seisontajarru aina mah-

dollisimman hyvin ja siirrä 
vaihteenvalitsin P-asentoon. 
Jos seisontajarru ei ole kun-
nolla kytketty, ajoneuvo saat-
taa liikkua tahattomasti ja 
aiheuttaa vahinkoa sinulle ja 
lähettyvillä oleville.

• Kiristä aina seisontajarru 
pysäköidessäsi, sillä auton 
matkustajille tai sivullisille 
saattaa aiheutua vammoja, jos 
auto liikkuu tahattomasti.

HUOMIO
Hätäjarrutussignaali (ESS) ei 
toimi, jos hätävilkut ovat val-
miiksi päällä. 



646

Ajaminen

• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-
mäkeen. Tämä on erittäin vaaral-
lista. Pidä auto aina vaihteella ja 
käytä jarruja hidastaaksesi vauhtia. 
Siirrä aina pienemmälle vaihteelle, 
jotta moottorijarrutus auttaisi säilyt-
tämään turvallisen nopeuden.

• Älä pidä jalkaasi jarrupolkimella. 
Jalan lepuuttaminen jarrupolkimel-
la ajon aikana voi olla vaarallis-
ta, koska jarrut saattavat ylikuu-
mentua ja tämän vuoksi menettää 
tehokkuuttaan. Tämä lisää myös 
jarrukomponenttien kulumista.

• Jos rengas tyhjenee ajon aika-
na, paina jarrupoljinta kevyesti ja 
pidä auto suorassa hidastaessa-
si ajonopeutta. Kun ajat riittävän 
hitaasti ja pysähtymisen tekeminen 
on turvallista, aja tien sivuun ja 
pysähdy turvalliseen paikkaan.

• Älä anna automaattivaihteistolla 
varustetun auton liukua eteenpäin. 
Estääksesi tämän, pidä jalkasi tiu-
kasti jarrupolkimella, kun auto on 
pysähtynyt.

• Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. 
Kytke seisontajarru tiukasti ja aseta 
vaihdevipu P-asentoon (auto-
maattivaihteistoissa) tai ykkös- tai 
peruutusvaihteelle (käsivaihteis-
toissa). Jos autosi on pysäköity 
alamäkeen, käännä etupyörät kiin-
ni reunakivetykseen helpottaaksesi 
paikallaan pysymistä. 

 Jos autosi on pysäköity ylämä-
keen, käännä etupyöriä pois päin 
reunakivetyksestä helpottaaksesi 
paikallaan pysymistä. Jos reunaki-
vetystä ei ole tai auto on pidettävä 
paikallaan muiden olosuhteiden 
johdosta, tue pyörät kiiloilla.

• Käytä jarruja säännöllisesti niin 
voimakkaasti, että myös takajar-
rut toimivat. Valitse voimakkaaseen 
jarrutukseen sopiva tilanne, ettet 
vaaranna muuta liikennettä. Tällä 
pidät takajarrut toimintakuntoisina.  
Muista pestä alusta säännöllisesti 
ja etenkin talven jälkeen.

• Seisontajarru saattaa jäätyä. 
Näin voi tapahtua todennäköisim-
min silloin, kun lunta tai jäätä on 
kerääntynyt takajarrujen ympärille 
tai lähettyville tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos on olemassa vaara 
seisontajarrun jäätymisestä, kytke 
se vain tilapäisesti siksi aikaa, kun 
laitat vaihteenvalitsimen asentoon 
P (automaattivaihteisto) tai kytket 
ykkös- tai peruutusvaihteen (käsi-
vaihteisto) ja kiilaat takapyörät 
siten, ettei auto pääse liikkumaan. 
Vapauta tämän jälkeen seisonta-
jarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämä-
essä kaasupolkimen avulla. Tämä 
voi aiheuttaa vaihteiston ylikuume-
nemista. Käytä aina jarrupoljinta tai 
seisontajarrua.
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Törmäysvaroittimen tarkoituksena 
vähentää törmäysvaaraa ja välttää 
törmäyksiä. Se tunnistaa etäisyyden 
edellä ajavaan autoon tai jalankul-
kijaan anturien (tutkan ja kame-
ran) avulla. Tarvittaessa järjestelmä 
varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta 
varoitusviestillä tai hälytyksellä. 

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
Kuljettaja voi ottaa törmäysvaroit-
timen käyttöön sytytysvirran kyt-
kennän jälkeen hakemalla näyttöön 
mukautettavien asetusten (User 
Settings) kohdan ”Driving Assist” 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
ja ”Forward collision-avoidance 
assist” (törmäysvaroitinjärjestelmä). 
Törmäysvaroitin voidaan kytkeä pois 
käytöstä järjestelmäasetuksista. 

TÖRMÄYSVAROITIN (FCA) (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS  
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroitinta (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjes-

telmä ei korvaa kuljettajan 
huolellista ajotapaa ja varo-
vaisuutta. Tunnistusalueet ja 
tunnistimien havaitsemat koh-
teet ovat rajoitetut. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota 
huomioon odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. 
Törmäysvaroitin ei pysäytä 
autoa täydellisesti eikä estä 
törmäystä.



666

Ajaminen

Jos poistat törmäysva-
roittimen käytöstä, LCD-
näyttöön tulee varoitus-
valo. Kuljettaja voi valvoa 

törmäysvaroittimen tilaa LCD-näytön 
AEB ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo jää pala-
maan, kun törmäysvaroitin on päällä, 
tarkistuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Kuljettaja voi valita törmäysva-
roittimen hälytysajan mittariston 
LCD-näytön käyttäjäasetuksista.  
Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat:

• EARLY -  Kun tämä vaihtoehto on 
valittuna, törmäysvaroitin 
aktivoituu normaalia aikai-
semmin. Asetuksella kyt-
ketään järjestelmän häly-
tys siten, että autosi ja 
ajoradalla olevan ajoneu-
von tai jalankulkijan välille 
jää mahdollisimman pitkä 
välimatka. Jos ”‘EARLY” 
-vaihtoehto vaikuttaa liian 
herkältä, vaihda tilaksi 
”NORMAL”. Kun edellä 
ajava ajoneuvo pysähtyy 
yllättäen, saattaa vaikut-
taa siltä, että varoitus akti-
voituu myöhemmin, vaik-
ka ”EARLY”-vaihtoehto 
olisi valittuna.

• NORMAL -  Kun tämä vaihtoehto 
on valittuna, törmäys-
varoitin aktivoituu nor-
maalisti. Asetuksella 
kytketään järjestelmän 
hälytys siten, että auto-
si ja ajoradalla olevan 
ajoneuvon tai jalankul-
kijan välille jää nimel-
lisasetuksen mukainen 
välimatka.

• LATE -  Kun tämä vaihtoehto on valit-
tuna, törmäysvaroitin akti-
voituu normaalia myöhem-
min. Asetuksella kytketään 
järjestelmän hälytys siten, 
että autosi ja ajoradalla ole-
van ajoneuvon tai jalankul-
kijan välille jää normaalia 
lyhyempi välimatka. Valitse 
tämä vaihtoehto vain, kun 
liikennettä on vähän ja ajat 
hitaasti.
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Järjestelmän toimintaehdot
Törmäysvaroitin voidaan ottaa käyt-
töön valitsemalla LCD-näytöltä FCA, 
kun seuraavat toimintaehdot täytty-
vät: 
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

aktivoituu. 
- Ajonopeus on yli 10 km/h. 

(Törmäysvaroitin kuitenkin aktivoi-
tuu tietyllä ajonopeudella.)

- Tunnistetaan edessä oleva ajoneu-
vo tai jalankulkija. (Törmäysvaroitin 
ei aktivoidu tiettyjen olosuhteiden 
ja auton järjestelmän vuoksi, mutta 
havaitsee vain tietyt varoitukset.)

Törmäysvaroittimen varoitus-
viesti ja järjestelmän hallinta
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa 
sekä varoitusviesteillä että -merk-
kiäänillä riippuen törmäysriskin 
tasosta (edellä ajavan auton äkil-
linen jarrutus, ajoneuvojen välinen 
etäisyys on liian lyhyt, törmäysvaara 
jalankulkijaan). Se myös säätää jar-
ruja törmäysvaaran mukaan.

VAROITUS  
• Törmäysvaroitin kytkeytyy 

valmiustilaan automaattisesti, 
kun sytytysvirta on kytketty. 
Kuljettaja voi poistaa törmäys-
varoitinjärjestelmän käytöstä 
muuttamalla asetuksia LCD-
näytössä. 

• Törmäysvaroitin kytkey-
tyy automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois käytöstä. 
Törmäysvaroitinjärjestelmää 
ei voida kytkeä LCD-
näytön kautta, jos ESC-
ajonvakautusjärjestelmä on 
poiskytkettynä.

 Törmäysvaroittimen varoitus-
valo syttyy, mutta se ei ole 
merkki järjestelmän toiminta-
häiriöstä. 

• Tee törmäysvaroittimen ase-
tukset tai poista se käytöstä 
ohjauspyörän kytkimillä, kun 
olet ensin pysäyttänyt auton 
turvalliseen paikkaan.
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Törmäysvaroitus (1. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

Hätäjarrutus (2. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

 Törmäysvaroitin ohjaa jarruja mak-
simaalisesti juuri ennen törmäystä.

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• Törmäysvaroitin tehostaa jarrutus-
ta kuljettajan painaessa jarrupoljin-
ta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattises-
ti pois kuljettajan painettua jarru- 
tai kaasupoljinta voimakkaasti tai 
kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattisesti 
pois käytöstä. 

OUM058281L OUM058282L

HUOMIO
Kuljettajan pitää jatkuvasti val-
voa auton toimintaa, vaikka 
näytössä ei ole varoitusviestejä 
eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.
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Etäisyysanturi edessä 
(etututka)

Etututkan anturin tehtävänä on säi-
lyttää määrätty etäisyys edellä aja-
vaan ajoneuvoon. Anturin peittävä 
sadevesi ja lumi voi kuitenkin haitata 
sen tunnistustehoa. Törmäysvaroitin 
voi tämän vuoksi jopa poistua hetkel-
lisesti käytöstä. Pidä etututkan antu-
rin linssi aina puhtaana.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin ei voi 
estää kaikkia törmäyksiä. 
Törmäysvaroitin ei välttämät-
tä pysäytä autoa täysin ennen 
törmäystä, johtuen ympäristös-
tä sekä sää- ja tieolosuhteista. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuus-
sa turvallisuudesta ja auton hal-
linnasta.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin toimii lasketun 
riskitason mukaisesti. Se ottaa 
huomioon esimerkiksi auton ja 
jalankulkijan välisen etäisyy-
den, molempien liikenopeuden 
ja kuljettajan reaktiot. 
Älä aja vaarallisesti järjestel-
män aktivoimiseksi.

OUM058054L

OUM058032L
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Varoitusviesti ja -merkkivalo

Jos anturin suojus tai linssi on sade-
veden tai lumen peitossa, törmäys-
varoitin voi poistua hetkellisesti käy-
töstä. Näyttöön tulee tätä koskeva 
varoitusviesti. 

Kyseessä ei ole törmäysvaroittimen 
toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja 
vastaava linssin päältä, jotta tör-
mäysvaroitin palaa käyttöön. 

✽ HUOMAUTUS
• Älä asenna anturin alueelle tarro-

ja tai lisävarusteita, kuten rekis-
terikilven kehystä. Älä myöskään 
vaihda puskuria itse. Tämä voi 
haitata anturin tunnistustehoa. 

• Pidä etututkan anturi ja puskuri 
aina puhtaana. 

• Käytä auton pesuun ainoastaan 
pehmeätä säämiskää. Älä suuntaa 
painepesurin suihkua puskuriin 
asennettuun anturiin. 

• Älä paina etuanturin ympärillä 
olevaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos järjestelmä siirtyy pois paikal-
taan, järjestelmän varoitusvalot 
ja -viestit eivät toimi eikä jär-
jestelmä ehkä muutenkaan toimi 
normaalisti. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
Kian anturin suojuksia. Älä peitä 
anturin suojusta maalilla.  

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä sävytä ikkunaa tai asenna tar-

roja tai lisävarusteita sisätausta-
peilin ympärille lähelle kameran 
asennuspaikkaa.

• Varmista, että etukameran asen-
nuspiste ei kastu. 

• Älä poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja.

• Älä sijoita heijastavia esineitä 
(valkoista paperia tai peiliä tms.) 
törmäyssuojaan. 

 Järjestelmä saattaa aktivoitua tur-
haan auringonvalon heijastuessa. 

• Liiallinen äänenvoimakkuus saat-
taa häiritä järjestelmän varoitus-
merkkiääntä.

OUM058283L
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Järjestelmän toimintahäiriö

• Jos törmäysvaroitinjärjestelmässä 
on toimintahäiriö, järjestelmän 
varoitusvalo ( ) syttyy ja varoi-
tusviesti näkyy muutamien sekun-
tien ajan. Kun viesti on poistunut 
näytöstä, yleisvaroitusvalo ( ) 
syttyy. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Törmäysvaroittimen varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

OUM058284L

VAROITUS  
• Törmäysvaroitinjärjestelmä 

on ainoastaan kuljetta-
jaa avustava järjestelmä. 
Kuljettaja on jatkuvasti vas-
tuussa auton toiminnasta ja 
ajokäytöksestä. Älä luota pel-
kästään törmäysvaroitinjär-
jestelmän toimintaan. Säilytä 
riittävät turvavälit, jotta pystyt 
jarruttamaan ja pysäyttämään 
auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella aina 
kun se on tarpeen. 

• Törmäysvaroitin voi antaa 
tarpeettomia varoitusvies tejä 
ja -merkkiääniä. Tör mäys-
varoittimen varoitusviestit ja 
-merkkiäänet saattavat myös 
puuttua, jos tunnistustoimin-
toa rajoitetaan. 

• Jos törmäysvaroittimessa 
on toimin tahäiriö, se ei ohjaa 
jarruja törmäysvaaran havait-
semisen yhteydessä, vaikka 
muut jarrujärjestelmät toimi-
vat normaalisti.  

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Törmäysvaroitin tunnistaa 

ainoastaan auton edessä ole-
van ajoneuvon tai jalankulki-
jan, kun auto liikkuu eteen-
päin. Se ei tunnista eläimiä 
eikä vastaan tulevia autoja. 

• Törmäysvaroitin ei tunnista 
sivutieltä risteykseen tulevaa 
autoa eikä poikittain tielle 
pysäköityä autoa. 

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
voi aktivoitua jarrutuksen 
aikana ja auto pysähtyä äkil-
lisesti. Auton kuorma saattaa 
olla vaaraksi matkustajille. 
Kiinnitä siis huomiota auton 
kuorman määrään.

(Jatkuu)
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Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroitin on järjestelmä, joka 
avustaa kuljettajaa tietyissä vaativis-
sa ajotilanteissa, mutta se ei milloin-
kaan poista kuljettajan omaa vastuu-
ta tilanteen hallinnasta. 
Törmäysvaroitin valvoo ajotapahtu-
maa tutkan ja kameran tunnistimien 
avulla. Jos vaaratilanne kehittyy tun-
nistusalueen ulkopuolella, törmäys-
varoitin ei ehkä tunnista sitä nor-
maalisti. Kuljettajan pitää noudattaa 
erityistä varovaisuutta seuraavissa 
tilanteissa. Törmäysvaroitin voi toi-
mia näissä tilanteissa puutteellisesti.

Ajoneuvojen tunnistaminen
- Tutkan tai kameran pinnalla on 

likaa, vettä tai lunta. 
- Rankat vesi- tai lumikuurot 
- Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-

tavat toimintaongelmia. 
- Tutkalla on ongelmia heijastuman 

vastaanottamisessa. 
- Edellä oleva ajoneuvo on kapea-

runkoinen (esim. moottori- tai pol-
kupyörä). 

- Taustavalo, heijastuva valo tai 
pimeys haittaa näkemistä. 

- Edellä oleva ajoneuvo ei mahdu 
kameran kuvakenttään. 

- Auton edessä on erityisajoneuvo, 
esim. erityisleveä kuljetus tai kor-
kea perävaunu.

- Ulkovalon määrä muuttuu voimak-
kaasti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois. 

- Auto liikkuu epävakaasti. 
- Tutkan/kameran tunnistuskyky on 

rajallinen.

(Jatkuu)
• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 

mahdollisesti aktivoidu, jos 
kuljettaja jarruttaa välttääk-
seen törmäyksen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei toimi peruutusvaihteella. 
Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli 
edellä ajavaan autoon ja tar-
vittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riit-
tävän turvavälin säilyttämi-
seksi.

• Tavalliset jarrut toimivat nor-
maalisti, vaikka törmäysvaroit-
timen jarrujen ohjausjärjestel-
mässä tai muissa toiminnoissa 
olisi vikaa. Tässä tapauksessa 
jarrujen ohjaus ei toimi tör-
mäysriskitilanteessa.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu esim. ajo-olo-
suhteista, liikenteestä, säästä 
tai tien kunnosta johtuen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu kaikkien ajo-
neuvotyyppien kohdalla.
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- Kuljettajan näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

- Tutka-anturilla on ongelmia heijas-
tuman vastaanottamisessa.

- Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti.

- Ajoneuvolla ajetaan metalliraken-
teiden ohi (esimerkiksi rakennus-
työmaa, rautatie tai vastaava).

- Taustavalo heijastuu ajoneuvon 
suuntaan (koskee myös edellä aja-
van ajoneuvon etuvaloja)

- Tuulilasin kosteutta ei ole koko-
naan poistettu tai se on jäätynyt.

- On sumuista.
- Edellä ajavan ajoneuvon perävalot 

eivät pala, tai sillä ei ole perävalo-
ja, perävalot ovat epäsymmetriset 
tai perävalot eivät näy taaksepäin.

- Kaarreajo
Törmäysvaroitin toimii rajallises-
ti kaarreajossa. Törmäysvaroitin 
ei saata tunnistaa samalla kaistal-
la liikkuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä 
voi antaa turhia varoitusviestejä ja 
-ääniä. Ne saattavat myös kokonaan 
puuttua. 
Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.

Törmäysvaroitin saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellä kaistalla aja-
van auton. Aja varovasti ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.
Voit myös ylläpitää haluttua ajono-
peutta painamalla kaasupoljinta. 
Turvallisuussyistä kuljettajan pitää 
tarkkailla jatkuvasti auton ympäris-
töä. 

OUM054040L OUM054041L
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- Mäkiajo
Törmäysvaroittimen toimintateho 
heikkenee ajettaessa ylä- tai ala-
mäkeen, eikä järjestelmä tunnis-
ta samalla kaistalla olevaa autoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos törmäysvaroitinjärjestelmä 
havaitsee yllättäen edessä olevan 
ajoneuvon, kun auto tulee mäen lael-
le, vauhti voi hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta. 

- Kaistanvaihto 
Törmäysvaroitinjärjestelmä ei tunnis-
ta samalle kaistalle siirtyvää ajoneu-
voa ennen kuin se on järjestelmän 
tunnistusalueella. 
Erityisesti tilanteessa, jossa vie-
reisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä 
autosi eteen, järjestelmä ei mahdol-
lisesti tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajo-
neuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, 
törmäysvaroitinjärjestelmä ei välttä-
mättä tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

OUM054042L OUM054043L OUM054046L
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- Ajoneuvon tunnistaminen 
Jos edellä ajavan ajoneuvon kuor-
man takaylitys on pitkä tai jos ajo-
neuvossa on korkea maavara, se voi 
aiheuttaa vaaratilanteen.  

Jalankulkijan tunnistaminen
- Jalankulkija ei ole kokonaan kame-

ran tunnistuskentässä tai hän 
kävelee kumarassa. 

- Jalankulkija liikkuu erittäin nopeas-
ti. 

- Jalankulkija ilmestyy odottamatta 
auton eteen. 

- Jalankulkija käyttää vaatteita, joi-
den värit maastoutuvat taustaan. 

- Ajetaan erittäin kirkkaalla aurin-
gonpaisteella tai täysin pimeässä. 

- Autolla ajetaan pimeän aikaan. 
- Kamera havaitsee jalankulkijaa 

muistuttavan esineen. 
- Jalankulkija on pienikokoinen. 
- Jalankulkija on liikuntarajoitteinen. 
- Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa 

ympäristöstä. 
- Anturin tunnistusta haittaa jokin 

este. 

- Jalankulkijat liikkuvat ryhmässä.
- Anturin tunnistuksessa tapahtuu 

äkillinen muutos ajettaessa ajohi-
dasteen yli.

- Ajoneuvo tärisee voimakkaasti.
- Ajetaan liikenneympyrässä edellä 

ajavan auton perässä.
- Kameran linssin edessä on häi-

ritseviä tekijöitä, kuten tuulilasin 
sävytys, kalvo, vedeltä suojaava 
pinnoitus, lasin vaurio, likaa tai 
muita esteitä (hyönteisiä, tarroja 
tms.)

- Tutkassa tai kameran linssissä on 
vaurio.

- Auton ajovaloja ei käytetä yöllä tai 
tunnelissa, tai valot ovat liian hei-
kot. 

- Jos katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo heijas-
tuu tai auringon valo heijastuu tien 
pinnalla olevasta vedestä.

OUM054048L



766

Ajaminen

- Kun taustavalo heijastuu auton lii-
kesuuntaan (koskee myös ajoneu-
vojen ajovaloja)

- Liikennemerkki, tiellä oleva varjo, 
tunnelin sisäänmeno, tiemaksupai-
kat, osittainen päällyste

- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai 
tuulilasi on jäässä, 

- Ajetaan sumussa.
- Kun kohteet ovat anturin tai tutkan 

tunnistusalueen ulkopuolella. ✽ HUOMAUTUS
Järjestelmä voi kytkeytyä hetkel-
lisesti pois käytöstä alueella, jossa 
on voimakasta sähkömagneettista 
säteilyä.

VAROITUS  
• Ennen toisen auton hinaamis-

ta poista törmäysvaroitin käy-
töstä LCD-näytön kautta, koh-
dasta ”User Settings” (mukau-
tettavat asetukset). Hinauksen 
aikana hätäjarrutusjärjestel-
män toiminta voi haitata auton 
turvallista käsittelyä. 

• Ole erityisen varovainen ajaes-
sasi sellaisen ajoneuvon taka-
na, jolla on suuri maavara tai 
kuormalla on suuri peräylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan 
jalankulkijan. Se ei tunnista 
esimerkiksi paikallaan olevia 
ostoskärryjä, polkupyörää, 
moottoripyörää eikä vetolauk-
kua. 

• Tietyissä tilanteissa törmäys-
varoitin ei toimi. Älä koskaan 
testaa törmäysvaroitinta 
kenenkään ihmisen tai min-
kään esineen avulla. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun vaihdat tai asennat takai-

sin tuulilasin, etupuskurin 
tai tutkan/kameran, tarkis-
tuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Alamäkihidastin (DBC) (jos 
varusteena)

Alamäkihidastin (DBC) avustaa kul-
jettajaa jyrkkää alamäkeä laskeudut-
taessa, jolloin kuljettajan ei tarvitse 
painaa jarrupoljinta. 
Se hidastaa auton nopeuden alle 
8 kilometriin tunnissa (automaatti-
vaihteisto) tai 8 kilometriin tunnissa 
(manuaalivaihteisto), jolloin kuljettaja 
voi keskittyä auton ohjaamiseen

✽ HUOMAUTUS
• Alamäkihidastin on poissa käytös-

tä (OFF-tilassa), kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon.

•  Jarruista saattaa kuulua ääntä tai 
välittyä tärinää, kun alamäkihi-
dastin on aktivoitunut.

• Jarruvalot syttyvät, kun alamäki-
hidastin on aktivoitunut. 

OUM058354L

VAROITUS  
Kytke alamäkihidastin aina pois 
käytöstä tavallisella tiellä ajet-
taessa. Valmiustilassa oleva 
alamäkihidastin voi aktivoitua 
odottamatta, kun auto ylittää 
kadulla olevan hidasteen tai 
kääntyy jyrkästi. 
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Alamäkihidastimen toiminta

Valmiustila

Paina alamäkihidastimen painiketta, kun ajonopeus on 
alle 40 km/h. DBC-järjestelmä kytkeytyy valmiustilaan.

Järjestelmää ei voi kytkeä käyttöön, kun ajonopeus 
ylittää 40 km/h.

Valmiustilassa oleva alamäkihidastin aktivoituu auto-
maattisesti, jos ajonopeus ylittää 35 km/h jyrkässä 
alamäessä. 

Aktivoitunut alamäkihidastin kytkeytyy hetkellisesti pois 
toiminnasta seuraavissa olosuhteissa:
• Alamäki ei ole riittävän jyrkkä. 
•  Jarru- tai kaasupoljinta painetaan. 
Kun yllä esitetyt tilanteet poistuvat, DBC aktivoituu 
automaattisesti uudelleen.

Alamäkihidastin kytkeytyy pois päältä seuraavissa olo-
suhteissa:

• Alamäkihidastimen painiketta painetaan uudelleen.

• Ajonopeus ylittää 60 km/h.

Aktiivinen

Tilapäisesti 
pois käytöstä

OFF

 Tila Merkkivalo Kuvaus  

vilkkuu

palaa

ei 
pala

palaa 

VAROITUS  
Jos alamäkihidastimen (DBC) 
punainen varoitusvalo syttyy, 
järjestelmä on voinut ylikuu-
mentua tai siinä on toiminta-
häiriö. Jos varoitusvalo palaa 
edelleen alamäkihidastimen 
jäähdyttyä, tarkastuta järjestel-
mä ammattihuollossa mahdol-
lisimman pian. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.



6 79

Ajaminen

✽ HUOMAUTUS
• Erittäin jyrkässä rinteessä alamä-

kihidastin ei välttämättä kytkey-
dy pois päältä, vaikka jarru- tai 
kaasupoljinta painetaan. 

• Älä kytke alamäkihidastinta pääl-
le, jos ajat manuaalivaihteiston 
3. vaihteella (tai suuremmalla). 
Moottori voi sammua, jos alamä-
kihidastin aktivoituu.

• Alamäkihidastin ei toimi seuraa-
vissa tapauksissa: 

 - Vaihteenvalitsin on P-asennossa. 
 -  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

aktivoituu. 

Jarrujen hyvä käyttötapa 

Kastuneet jarrut voivat olla vaaral-
liset! Jarrut saattavat kastua, jos 
autolla ajetaan vedessä tai jos se 
pestään. Autosi ei pysähdy niin 
nopeasti, jos jarrut ovat kastuneet. 
Kastuneet jarrut saattavat aiheut-
taa auton ajautumisen vastakkaiselle 
kaistalle.

Kuivataksesi jarrut, paina jarruja varo-
vaisesti niin kauan, kunnes jarrujen 
normaali toiminta palautuu. Tämän 
aikana pidä huoli, että auto pysyy 
hallinnassasi koko ajan. Jos jarru-
jen toiminta ei palaudu normaaliksi, 
pysähdy heti, kun se on turvallista 
ja tarkistuta autosi ammattihuollos-
sa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.
ÄLÄ pidä jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Myös jatkuva kevyt polkimen 
painaminen saattaa aiheuttaa jarru-
jen ylikuumenemista, kulumista ja 
mahdollisesti jopa jarruvian.
Jos rengas puhkeaa ajon aikana, jar-
ruta varovaisesti ja pidä auto suoraan 
suunnattuna hidastamisen aikana. 
Pysähdy turvalliseen paikaan, kun 
ajonopeus on laskenut riittävästi.
Pidä jalka tukevasti jarrupolkimella 
kun auto on paikallaan, jotta auto ei 
vierisi eteenpäin.

VAROITUS  
Kun pysäytät tai pysäköit auton, 
anna sen aina pysähtyä koko-
naan ja pidä jarrupoljin pai-
nettuna. Siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon, kytke seisontajarru 
ja paina käynnistyspainike OFF-
asentoon. 
Jos seisontajarru ei ole täysin 
kytkettynä, auto saattaa lähteä 
liikkeelle aiheuttaen vammoja 
sinulle tai muille henkilöille.
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1.   Vakionopeudensäätimen merkki-
valo

2.   Vakionopeudensäätimen SET-
merkkivalo

Vakionopeudensäätimen avulla voit 
asettaa auton ylläpitämään tasais-
ta nopeutta ilman tarvetta painaa 
kaasupoljinta.
Tämä järjestelmä on suunniteltu toi-
mimaan yli 30 km/h nopeuksissa. 
Moottorin kierrosluvun tulee olla ase-
tettuun nopeuteen nähden toimin-
nallisella alueella eikä liian alhainen, 
jolloin moottori ei kykene pitämään 
asetettua nopeutta. Pieni nopeuden 
vaihtelu on normaalia maaston tasai-
suudesta riippuen.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS  
• Vakionopeudensäädin saat-

taa palauttaa asetetun nopeu-
den tahattomasti, jos sitä ei 
kytketä pois päältä (vakiono-
peudensäätimen merkkivalo 
sammuu mittaristossa). Pidä 
vakionopeudensäädin pois 
päältä, kun sitä ei käytetä, 
estääksesi asettamasta nope-
utta vahingossa.

• Käytä vakionopeudensäädin-
tä vain pääteillä, hyvissä sää-
olosuhteissa.

• Älä käytä vakionopeudensää-
dintä kun ajonopeutta täytyy 
muuttaa liikennetilanteen tai 
olosuhteiden mukaan, kuten 
ajettaessa vilkkaassa tai vaih-
televassa liikenteessä, liuk-
kaalla tiellä (veden, jään tai 
lumen peittämällä tienpinnal-
la), mutkaisella tiellä tai mäes-
sä jonka kaltevuus ylittää 6%.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kiinnitä erityistä huomiota 

ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
vakionopeudensäädintä.

• Huomioi, että ajonopeus saat-
taa nousta alamäessä, vaikka 
vakionopeudensäädin on käy-
tössä. 

HUOMIO
Käyttäessäsi vakionopeu-
densäädintä käsivaihteisessa 
autossa, älä vaihda vapaalle pai-
namatta kytkinpoljinta: mootto-
ri saattaa käydä ylikierroksilla. 
Jos näin käy, paina kytkinpoljin-
ta tai vapauta vakionopeuden-
säätimen ON-OFF-kytkin.

OUM058021L
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✽ HUOMAUTUS
• Vakionopeussäädin aktivoituu 

noin 3 sekunnin viiveellä, kun 
SET-painiketta painetaan jar-
rupolkimen painamisen jälkeen. 
Viive kuuluu normaaliin toimin-
taan.

• Jotta vakionopeudensäädin voi-
daan kytkeä päälle, jarrupoljinta 
on painettava vähintään kerran 
sen jälkeen, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon tai moottori 
käynnistetään. Tällä tarkistetaan, 
että vakionopeuden toiminnan 
keskeyttämisen kannalta tärkeä 
jarrukytkin toimii normaalisti.

Vakionopeudensäätimen kytkin

CANCEL/O :  Peruuttaa vakionopeu-
densäätimen käytön.

CRUISE / :  Kytkee vakionopeu-
densäätimen päälle 
tai pois päältä.

RES+ :  Palaa vakionopeuteen tai 
kasvattaa sitä.

SET- :  Asettaa vakionopeuden tai 
vähentää sitä.

Vakionopeuden asettaminen:

1.   Ota vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla järjestelmän ohjaus-
pyörän CRUISE /  -painiketta. 

Vakionopeudensäätimen merkki-
valo syttyy.

OUM058180L OUM058022L
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2.   Kiihdytä haluttuun nopeuteen, 
jonka on oltava vähintään n. 
30  km/h.

✽  HUOMAUTUS
 – Käsivaihteisto

Käsivaihteisissa autoissa tulee jar-
rupoljinta painaa vähintään kerran 
moottorin käynnistämisen jälkeen 
vakionopeudensäätimen käyttämi-
seksi.

3.   Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudel-
la. Vakionopeudensäätimen 
set-merkkivalo syttyy. Vapauta 
kaasupoljin samanaikaisesti. 
Haluttua nopeutta ylläpidetään 
automaattisesti.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.

Vakionopeuden 
kasvattaminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon 

ja pidä se ylhäällä. Auto kiihtyy. 
Vapauta vipu haluamallasi nopeu-
della.

• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon 
ja vapauta se heti. Matkanopeus 
kasvaa 2 km/h aina, kun RES+ 
kytkintä siirretään ylöspäin (RES+) 
tällä tavalla.

OUM058023L

OUM058024L
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Vakionopeuden vähentäminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 

pidä se painettuna. Auton nopeus 
vähenee asteittain. Vapauta vipu 
nopeudessa, jonka haluat säilyt-
tää.

• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 
pidä se painettuna. Matkanopeus 
vähenee 2 km/h aina, kun vipua 
siirretään alaspäin (SET-) tällä 
tavalla.

Tilapäinen kiihdyttäminen 
vakionopeudensäätimen 
ollessa käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun 
vakionopeudensäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta. Kasvanut nope-
us ei häiritse vakionopeudensääti-
men toimintaa tai muuta säädettyä 
nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.

Keskeyttääksesi 
vakionopeudensäätimen 
toiminnan, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistä:

• Painat jarrupoljinta.
• Paina kytkinpoljinta (manuaalivaih-

teisto)
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(automaattivaihteisto).
• Paina ohjauspyörän CANCEL/O-

painiketta.
• Laske ajonopeus n. 20 km/h ase-

tettua nopeutta pienemmäksi.
• Pienennä ajonopeus alle 25 km/h 

nopeuteen.

OUM058023L

OUM058025L
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Mikä tahansa näistä toimenpiteis-
tä poistaa vakionopeudensäätimen 
käytöstä (vakionopeudensäätimen 
SET-merkkivalo sammuu), mutta jär-
jestelmä ei kytkeydy pois päältä. Jos 
haluat palauttaa vakionopeudensää-
timen toimintaan, siirrä ohjauspyö-
rässä olevaa vipua ylöspäin (RES+). 
Tällöin palaat aikaisemmin säätä-
määsi nopeuteen.

Palaaminen vakionopeuteen 
yli 30 km/h nopeudessa.

Jos muuta kuin vakionopeudensää-
timen CRUISE /   -painiketta 
käytetään vakionopeuden keskeyt-
tämiseen järjestelmän yhä ollessa 
käytössä, viimeisimpään säädettyyn 
nopeuteen palataan automaattisesti, 
kun RES+ kytkintä painetaan.
Kuitenkaan se ei palaudu, jos auton 
nopeus on laskenut alle 30 km/h 
nopeuden.

Kytkeäksesi 
vakionopeudensäätimen pois 
päältä, suorita yksi seuraavista 
toimenpiteistä:
• Paina CRUISE/  -painiketta 

(vakionopeussäätimen merkkivalo 
sammuu).

• Jos autossa on nopeudenrajoitin, 
paina CRUISE/  -painiketta kah-
desti. (Vakionopeudensäätimen 
merkkivalo sammuu.)

• Käännä virta-avain OFF-asentoon.
Molemmat näistä toimenpiteistä 
keskeyttävät vakionopeudensääti-
men toiminnan. Jos haluat palauttaa 
vakionopeudensäätimen toimintaan, 
toista edellisen sivun kappaleessa 
”Vakionopeuden asettaminen” esite-
tyt vaiheet.

OUM058024L
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Voit asettaa nopeudenrajoittimen 
päälle, mikäli et halua ylittää tiettyä 
ajonopeutta.
Jos ylität ennalta-asetetun nopeu-
denrajoittimen asetuksen, varoitus-
järjestelmä kytkeytyy (nopeusasetuk-
sen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki 
kytkeytyy), kunnes auton nopeus 
palaa nopeusasetuksen alapuolelle.

✽ HUOMAUTUS
Kun manuaalinen nopeudenrajoitin 
on käytössä, vakionopeudensäädin-
tä ei voida kytkeä päälle.

Asettaaksesi nopeudenrajoitti-
men raja-arvon:

1.   Ota vakionopeudensäädin käyt-
töön painamalla kahdesti järjestel-
män painiketta ( ) ohjaus-
pyörässä.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syt-
tyy.

MANUAALINEN NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)

OUM058022L

OUM058355L
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2.  Siirrä vipua alaspäin (SET-).
3.   Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-

päin (SET-) ja vapauta se halutul-
la nopeudella. Siirrä vipua ylös- 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja pidä 
sitä pohjassa. Nopeus kasvaa tai 
vähenee 5 km/h.

   Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-
päin (SET-) ja vapauta se välittö-
mästi. Nopeus kasvaa tai vähenee 
1 km/h.

   Nopeudenrajoittimen asetus näkyy 
mittaristossa.

 Asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
näytetään.
Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on säädetty, sinun 
on painettava kaasupoljinta kovaa 
(hieman yli 80 %), kunnes ”kick 
down”-toiminto kytkeytyy antaen 
napsahtavan äänimerkin. Tällöin 
asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
alkaa vilkkua ja äänimerkki kytkey-
tyy, kunnes nopeutesi jälleen putoaa 
nopeusasetuksen lähelle.

OUM058356L

OUM058023L

OUM058024L
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✽ HUOMAUTUS
• Ajonopeus ei ylitä asetettua nope-

usrajaa jos kaasupoljinta ei paine-
ta yli 50% sen liikevarasta.

• Kaasupoljinta voimakkaasti pai-
nettaessa kuuluva naksahdus on 
kick-down-toiminnon normaali 
ominaisuus.

Kytkeäksesi nopeudenrajoitti-
men pois päältä, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistä:

• Paina vakionopeussäätimen kyt-
kintä.

• Käännä virta-avain OFF-asentoon.

Jos painat CANCEL/O-kytkintä ker-
ran, asetettu nopeusasetus peruu-
tetaan, mutta järjestelmä ei kytkeydy 
pois päältä. Voit asettaa nopeusra-
jan uudelleen siirtämällä vipukytkintä 
ylöspäin RES+-asentoon tai alaspäin 
SET-asentoon, kunnes haluttu nope-
us on asetettu.

OUM058022L

HUOMIO
”---”-merkkivalo vilkkuu, jos 
manuaalisessa nopeudenrajoit-
timessa on toimintahäiriö.
Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUSJÄRJESTLEMÄ (JOS VARUSTEENA)

Järjestelmä näyttää kuljettajalle 
nopeusrajoitukset ja ohituskieltomer-
kit mittaristossa ja navigointijärjes-
telmän näytössä. Liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä tunnistaa liiken-
nemerkit tuulilasin yläreunaan kiinni-
tetyn kamerajärjestelmän avulla.
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä näyttää voimassa olevan nope-
usrajoituksen navigointijärjestelmäs-
tä saatujen tietojen avulla.

OUM054149

VAROITUS  
• Liikennemerkkien tunnistus-

järjestelmä on ainoastaan kul-
jettajaa avustava järjestelmä. 
Se ei aina pysty näyttämään 
nopeusrajoituksia ja ohitus-
kieltomerkkejä oikein.

• Kuljettaja on aina vastuussa 
siitä, ettei nopeusrajoituksia 
ylitetä.

• Älä kiinnitä tarroja, tummen-
nuskalvoa tai lisävarusteita 
tuulilasiin sisätaustapeilin 
kohdalle.

• Järjestelmä esittää nopeus-
rajoitustiedot näytöllä tun-
nistettuaan liikennemerkit 
kameran avulla. Järjestelmän 
toimintaan voi tulla häiriötä, 
jos järjestelmä ei pysty tun-
nistamaan liikennemerkkejä 
oletetulla tavalla.

 Katso lisätietoja osasta 
”Huomautus kuljettajalle”.

• Älä poista järjestelmän osia 
äläkä kohdista niihin iskuja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta kojelaudalle tava-

roita, jotka heijastavat valoa 
(esim. valkoinen paperi, jne.). 
Järjestelmän toiminta saat-
taa häiriintyä heijastuneesta 
auringonvalosta.

• Järjestelmä ei ole käytössä 
kaikissa kohdemaissa. 
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Liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmän kytkeminen 
päälle / pois päältä
• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-

telmä asetukset:

 Näytön valikko User Settings  
Driving Assist  Intelligent Speed 
Limit Warning

• Kun liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä on otettu käyttöön mukau-
tettavien asetusten valikossa (User 
Settings), nopeusrajoituksen ja 
ohituskiellon symbolit tulevat näyt-
töön.

• Jos liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä on otettu käyttöön 
navigoinnin asetuksissa, nopeus-
rajoitustieto ja ohituskielto näyte-
tään myös navigointijärjestelmän 
näytössä. 

Käyttö
• Kun auto ohittaa järjestelmän tun-

nistaman liikennemerkin, näyttöön 
tulee nopeusrajoitus tai ohituskiel-
toa koskeva varoitus.

• Kun auton virransyöttö kytketään, 
järjestelmä näyttää edellisen tal-
lennetun nopeusrajoitustiedon.

• Joskus järjestelmän ajonope-
ustieto poikkeaa todellisesta. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmän näyttämät tiedot riippuvat 
ajo-olosuhteista. Järjestelmä tun-
nistaa myös liikennemerkkien lisä-
kilvet (esim. ”sateella”, suuntanuo-
let) ja vertaa niitä auton sisäisiin 
tietoihin (esim. pyyhkimien toimin-
ta, suuntavalo kytketty).

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä päivittää ajonopeustiedon 
automaattisesti seuraavissa tilan-
teissa:

 -   Ajosuunta vaihtuu tai auto tekee 
U-käännöksen.

 -  Tietyyppi vaihtuu. (esimerkiksi 
moottori- tai maantielle tultaessa 
ja sieltä poistuttaessa).

 -  Tietyyppi vaihtuu esimerkiksi kau-
punkialueelle tultaessa ja sieltä 
poistuttaessa.

✽ HUOMAUTUS
Mittariston ja navigointijärjestel-
män nopeusrajoitustiedot poikkea-
vat joskus toisistaan. Tarkista tässä 
tapauksessa navigointijärjestelmän 
nopeusyksikön asetus.



906

Ajaminen

Näyttö (Display)

• Jos järjestelmä ei tunnista nope-
usrajoitusta luotettavasti, oheinen 
symboli näkyy sekä mittaristossa 
että navigointijärjestelmän näytös-
sä.

• Jos järjestelmä tunnistaa ohitus-
kieltomerkin, oheinen symbo-
li näkyy sekä mittaristossa että 
navigointijärjestelmän näytössä.

• Kun ”nopeusrajoitus päättyy” 
-merkki on ohitettu, liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä antaa 
tietoja navigoinnilta ilmoittaakseen 
kuljettajalle mahdollisesta nouda-
tettavasta nopeusrajoituksesta.

WUM-203

 ■ Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa

WUM-206/WUM-204

 ■ Ohituskielto

WUM-207/WUM-208

 ■ Nopeusrajoitus pättyy
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• Nopeusrajoituksen päättymistä 
osoittava symboli näkyy mitta-
ristossa Saksassa sellaisilla teil-
lä, jossa ei ole nopeusrajoitusta. 
Tällöin liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä näyttää sen mittariston 
näytössä seuraavaan nopeusrajoi-
tusmerkkiin saakka.

Varoitusviesti
Viesti (”Speed Limit Warning system 
disabled. Camera blocked”) ilmoittaa, 
että kameran linssin edessä on este. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä toimii vasta, kun este poistetaan. 
Tarkista tuulilasi kameran linssin 
kohdalta.
Jos varoitusviesti näkyy, vaik-
ka linssin edessä oleva alue on 
puhdistettu ja esteetön, tarkastu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Kun älykäs ylinopeusvaroitin ei toimi 
asianmukaisesti, näytölle tulee muu-
tamaksi sekunniksi varoitusviesti 
(”Check Speed Limit Warning sys-
tem”). Kun viesti on poistunut näytös-
tä, yleisvaroitusvalo syttyy.
Tarkistuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä ei mahdollisesti toimi ollenkaan 
tai antaa virheellisiä tietoja seuraa-
vissa tilanteissa.
• Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä 

kaarteessa.
• Liikennemerkki on suunnattu huo-

nosti (esim. kääntynyt, esteen 
takana tai vaurioitunut).

• Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessä.

• LED-liikennemerkki on viallinen.
• Huonolla säällä, kuten vesi- tai 

lumisateen aikana tai sumussa.
• Heijastusta liikennemerkissä tai 

sen ympärillä.
• Liikennemerkki ei erotu pimeässä.
• Liikennemerkin läheisyydessä on 

kirkas valonlähde.
• Tuulilasissa kameran alueella on 

likaa, jäätä tai huurretta.

WUM-205

 ■ Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)
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• Kameran linssin edessä on esi-
merkiksi tarra, paperi tai puun lehti.

• Ajat lähellä toisen auton perää.
• Navigointijärjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
• Nopeusrajoitustarralla varustettu 

bussi tai rekka ohittaa sinut.
• Kun olet paikassa, jota navigointi-

järjestelmä ei kata. 
• Navigointijärjestelmän karttatieto-

kantaa ei ole päivitetty. 

HUOMAUTUS 
KULJETTAJALLE
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä 
ei välttämättä avusta kuljettajaa tai 
toimi asianmukaisesti.

• Älä kiinnitä tuulilasiin kameran lins-
sin näkökentässä olevalle alueelle 
mitään (esim. tarraa). Se voi haita-
ta kameraa käyttäviä järjestelmiä 
tai kokonaan estää niiden toimin-
nan.

• Pidä tuulilasi puhtaana erityisesti 
sisätaustapeilin alueelta.

• Älä aseta kojelaudalle heijastavia 
esineitä, kuten peiliä tai valkoista 
paperia.  

• Älä kohdista iskuja kameran lähi-
alueelle ja vältä kaikin tavoin sen 
vaurioitumista.   

• Älä tee muutoksia kameraan, älä 
siirrä äläkä irrota kameran kiinni-
tysosia. Älä kosketa linssiä.  

• Kuljettajan otettava huomioon, että 
liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä ei toimi tietyissä tilanteissa, 
vaan sen tarkoituksena täydentää 
muiden järjestelmien toimintaa. 

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä on kuljettajaa avustava jär-
jestelmä. Kuljettajan pitää jatku-
vasti noudattaa varovaisuutta ja 
tarkkailla ajo-olosuhteita.

• Kuljettajan vastuulla on ajaa turval-
lisesti liikennesääntöjen ja tieliiken-
nelain puitteissa.
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➀ Vakionopeussäätimen merkkivalo

➁ Asetettu nopeus

➂ Ajoneuvojen välinen etäisyys

Mukautuvan vakionopeussäätimen 
avulla voidaan ylläpitää tasais-
ta ajonopeutta ja etäisyyttä edellä 
kulkevaan ajoneuvoon painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta. 

✽ HUOMAUTUS
Kytkeäksesi mukautuvan vakiono-
peudensäätimen päälle, paina jar-
rupoljinta vähintään kerran sen 
jälkeen, kun ole kääntänyt virta-
lukon ON-asentoon tai käynnistä-
nyt moottorin. Tällä tarkistetaan, 
että mukautuvan vakionopeuden-
säätimen toiminnan keskeyttämisen 
kannalta tärkeä jarrukytkin toimii 
normaalisti.

MUKAUTUVA VAKIONOPEUSSÄÄDIN STOP & GO -JÄRJESTELMÄLLÄ (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
• Älykäs vakionopeudensäädin 

saattaa aktivoitua tahatto-
masti, jos se jätetään päälle 
(mukautuvan vakionopeuden-
säätimen merkkivalo palaa 
mittaristossa). Pidä mukau-
tuva vakionopeussäädin pois 
päältä (vakionopeudensää-
timen merkkivalo on sam-
mutettuna), kun mukautuvaa 
vakionopeudensäädintä ei 
käytetä.

• Käytä mukautuvaa vakiono-
peudensäädintä vain vähälii-
kenteisellä valtatiellä ja hyvis-
sä sääolosuhteissa.

• Älä käytä mukautuvaa vakio-
nopeu densäädintä, jos ajono-
peuden pitäminen sama-
na saattaa olla vaarallista. 
Esimerkiksi:

 -  Moottoritien liittymä ja tietulli 
 -  Tien ympärillä on harvinai-

sen paljon teräsrakenteita 
(metron rakenteet, terästun-
neli jne.)

(Jatkuu)

VAROITUS
Turvallisuussyistä lue omista-
jan käsikirja ennen mukautuvan 
vakionopeussäätimen käyttä-
mistä. 

OUM058290L
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(Jatkuu)
 -  Pysäköintialue
 -  Reunakaiteen vieressä ole-

vat kaistat
 -  Sadeveden, jään tai lumen 

peittämä liukas tie
 -  Jyrkästi kaartuva tie
 -  Jyrkät mäet
 -  Tuuliset tiet
 -  Maastoajo
 -  Tietyömaat
 -  Tärinäraidat
 -  Tunnistuskyky heikkenee, 

jos auton etu- ja takaosan 
korkeustasoa muutetaan 
tehdasasetuksista.

 -  ajettaessa vilkkaassa tai 
vaihtelevassa liikenteessä, 
jossa on vaikeaa pitää yllä 
tasaista ajonopeutta

 -  sateisilla, jäisillä tai lumen 
peittämillä teillä

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 -  näkymän ollessa rajoittu-

nut (huono sää, sumu, lumi, 
sade tai hiekkamyrsky)

• Kiinnitä erityistä huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
mukautuvaa vakionopeuden-
säädintä.

• Mukautuva vakionopeussää-
din ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Kuljettajan tulee tark-
kailla ajonopeutta ja säilyt-
tää asianmukainen turvaväli 
edessä ajavaan autoon. 

• Ole varovainen ajaessasi ala-
mäkeen mukautuvan vakiono-
peussäätimen ollessa käytös-
sä.

• Heikentynyt näkyvyys (sade, 
lumisade, sumu jne.)

• Vaurioiden välttämiseksi 
vakionopeussäädintä ei tulisi 
käyttää, kun autoa hinataan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ajonopeus pitää säätää käyt-

tömaan nopeusrajoitusten 
mukaiseksi.

• Odottamattomat tilanteet saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin. 
Kiinnitä koko ajan huomiota 
tieolosuhteisiin ja ajamiseen, 
vaikka mukautuva vakiono-
peudensäädin olisi käytössä. 
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Nopeuden asettaminen
Vakionopeuden asettaminen:

1.   Kytke järjestelmä käyttöön paina-
malla CRUISE-painiketta. CRUISE 
-merkkivalo syttyy mittaristossa.

2.   Kiihdytä haluamaasi ajonopeu-
teen.

   Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti:

  •  30–180 km/h: kun edessä ei ole 
ajoneuvoa

  •  0–180 km/h: kun edessä on ajo-
neuvo

3.   Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
välinen etäisyys -merkkivalot syt-
tyvät LCD-näytöllä.

4.   Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta ylläpidetään automaatti-
sesti. 

Jos edessäsi on ajoneuvo, ajonope-
us voi hidastua, jotta etäisyys edellä 
kulkevaan ajoneuvoon säilyy.
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.
Ajonopeus voi laskea vastamäessä 
ja nousta alamäessä. 
Nopeudeksi asetetaan 30 km/h, kun 
edellä on ajoneuvo ja autosi nopeus 
on 0–30 km/h.

OUM058022L

OUM058023L



966

Ajaminen

Vakionopeuden kasvattaminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja 

pidä sitä pohjassa. Asetettu ajono-
peus kasvaa 10 km/h. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) 
ja vapauta se välittömästi. 
Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h 
aina, kun RES+ kytkintä siirretään 
ylöspäin (RES+) tällä tavalla.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
180 km/h.

Asetetun nopeuden 
pienentäminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja pidä 

sitä pohjassa. Asetettu ajonopeus 
laskee 10 km/h askelissa. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua alaspäin (SET-
) ja vapauta se välittömästi. 
Matkanopeus vähenee 1,0 km/h 
aina, kun vipua siirretään alaspäin 
(SET-) tällä tavalla.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
30 km/h.

OUM058024L

OUM058023L

HUOMIO
Tarkista aina tie- ja sääolosuh-
teet ennen vipukytkimen käyt-
töä. Ajonopeus nousee nopeas-
ti, kun käännät vipukytkintä 
ylöspäin ja pidät sitä ylhäällä.
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Tilapäinen kiihdyttäminen 
vakionopeudensäätimen ollessa 
käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun 
vakionopeudensäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta. Kasvanut nope-
us ei häiritse vakionopeudensääti-
men toimintaa tai muuta säädettyä 
nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.
Jos siirrät vipua alaspäin (SET-) suu-
remmalla ajonopeudella, vakionope-
us ylläpitää kyseisen nopeuden.

✽ HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun kiihdytät het-
kellisesti, sillä tällöin ajonopeutta ei 
hallita automaattisesti, vaikka edes-
sä olisi ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeussäädin 
kytkeytyy hetkellisesti pois päältä 
seuraavissa tilanteissa:

Keskeytys manuaalisesti
Mukautuva vakionopeussäädin kyt-
keytyy hetkellisesti pois päältä, kun 
jarrupoljinta tai CANCEL-painiketta 
painetaan. Jarrupoljinta ja CANCEL 
-painiketta painetaan samanaikai-
sesti, kun ajoneuvo on pysähdyksis-
sä. Nopeuden ja ajoneuvojen välisen 
etäisyyden merkkivalo katoaa mitta-
ristosta ja CRUISE-merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti
• Kuljettajan ovi avataan.
•  Vaihteenvalitsin siirretään asen-

toon N (vapaa), R (peruutus) tai P 
(pysäköinti).

• Sähköinen seisontajarru (EPB) 
kytketään.

• Ajonopeus on yli 190 km/h
• ESC-, ABS- tai TCS-järjestelmä on 

käytössä.
• ESC-järjestelmä kytketään pois 

käytöstä.
• Anturi tai suojus on likainen tai vie-

raan aineksen peitossa.
• Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuu-

tin ajaksi.
• Kuljettaja lähtee liikkeel-

le työntämällä vipua ylös-
päin (RES +) tai alaspäin 
(SET -) tai painamalla kaasupol-
jinta noin kolme sekuntia sen jäl-
keen kun sopeutuva vakionopeu-
densäädin on pysäyttänyt auton 
eikä edessä ole muita ajoneuvoja 
tai ajoneuvo on pysähtynyt kauas 
edessä.

OUM058349L
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•  Kaasupoljin on jatkuvasti painettu-
na pidemmän ajan.

• Moottorin käyntinopeus on vaaralli-
sella alueella.

• Mukautuvassa vakionopeussää-
dinjärjestelmässä on toimintahäi-
riö.

• Kun moottorin automaattinen sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
aktivoidaan.

• Kun törmäysvaroittimen jarrujen 
ohjausta käytetään

• Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuu-
tin ajaksi.

• Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa 
toistuvasti pitkän ajanjakson ajan.

• Kuljettaja lähtee liikkeelle työntä-
mällä vipukytkintä ylöspäin (RES 
+) tai alaspäin (SET -) kun sopeu-
tuva vakionopeudensäädin on 
pysäyttänyt auton eikä edessä ole 
muita ajoneuvoja.

• Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa 
toistuvasti pitkän ajanjakson ajan. 

• Seisontajarru lukitaan.
• Moottorissa on häiriöitä.

Jokainen yllä mainittu toimenpide 
keskeyttää mukautuvan vakiono-
peussäätimen toiminnan. (Asetettu 
nopeus- ja ajoneuvojen välinen etäi-
syys -valot sammuvat LCD-näytöllä.) 
Jos älykkään vakionopeudensääti-
men toiminta keskeytyy automaatti-
sesti, se ei jatka toimintaansa, vaikka 
vipua siirrettäisiin asentoon RES+ tai 
SET-.

HUOMIO
Jos järjestelmän toiminta kes-
keytyy automaattisesti, kuu-
luu varoitusääni ja muutaman 
sekunnin kuluttua ilmestyy 
viesti.
Ajonopeutta on säädettävä pai-
namalla kaasu- tai jarrupoljin-
ta tie- ja käyttöolosuhteiden 
mukaisesti. 
Tarkista aina tieolosuhteet. Älä 
luota pelkkään varoitusääneen. 

OUM058291LHUOMIO
Jos mukautuvan vakionopeus-
säätimen toiminta keskeytyy 
jostakin muusta kuin yllä lue-
telluista syistä, tarkastuta jär-
jestelmän ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Vakionopeuden palauttaminen 
asetettuun nopeuteen:

Järjestelmä ei kytkeydy kokonaan 
pois päältä, jos se poistetaan käy-
töstä muulla menetelmällä kuin pai-
namalla CRUISE -painiketta. Tällöin 
vakionopeus palautuu automaatti-
sesti, kun vipukytkin siirretään ylös-
päin RES+-asentoon.
Jos siirrät vipua ylöspäin (RES+), 
ajonopeudeksi palautuu viimeksi 
asetettu nopeus. Se ei palaudu, jos 
auton nopeus on laskenut alle 30 
km/h nopeuden. 

✽ HUOMAUTUS
Tarkista aina tieolosuhteet onnet-
tomuusvaaran vähentämiseksi, 
kun aktivoit mukautuvan vakiono-
peudensäätimen RES+ -vivulla. 
Varmista, että vakionopeussäätimen 
käyttö on turvallista.

Vakionopeussäätimen 
poistaminen käytöstä:

Paina CRUISE -painiketta. (Vakio-
nopeu densäätimen merkkivalo sam-
muu mittaristossa.)
Kun mukautuvaa vakionopeuden-
säädintä ei tarvita, paina [CRUISE]-
kytkintä ja poista järjestelmä käy-
töstä.

OUM058022LOUM058024L
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Ajoneuvojen välisen etäisyy-
den asettaminen
Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
asettaminen:

Tämän toiminnon avulla voidaan 
ylläpitää suhteellista etäisyyttä edel-
lä kulkevaan ajoneuvoon painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta.
Ajoneuvojen välinen etäisyys aktivoi-
tuu automaattisesti, kun mukautuva 
vakionopeussäädin on päällä.
Valitse tieolosuhteiden ja ajonopeu-
den edellyttämä turvaväli.

Joka kerta kun painiketta painetaan, 
ajoneuvojen välinen etäisyys muut-
tuu seuraavasti:

Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 
km/h, etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon on:

Etäisyys 4 - noin 52,5 m
Etäisyys 3 - noin 40 m
Etäisyys 2 - noin 32,5 m
Etäisyys 1 - noin 25 m

✽ HUOMAUTUS
Suosittelemme aina käyttämään 
pisintä mahdollista etäisyyttä (etäi-
syys 4) turvallisuuden varmistami-
seksi.

OUM058352L

Etäisyys 4      Etäisyys 3      Etäisyys 2

        Etäisyys 1 
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• Auto ylläpitää asetetun nopeuden, 
kun samalla kaistalla edessä ei ole 
ajoneuvoja.

• Auto hidastaa tai lisää ajonopeutta 
ylläpitääkseen valitun etäisyyden, 
kun samalla kaistalla edessä on 
ajoneuvo. (Autosi edessä näkyy 
LCD-näytöllä auto vain jos autosi 
edellä todella on auto) 

• Jos edellä oleva ajoneuvo kiih-
dyttää nopeuttaan, auto kiihdyttää 
valittuun nopeuteen ja jatkaa tasai-
sella nopeudella. 

OUM058293L

OUM058295L

OUM058294L

OUM058296L
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Kaupunkiajossa

Kiihdytä kytkimellä tai polkimella
• Kaupunkiajossa auto pysähtyy, jos 

edellä oleva ajoneuvo pysähtyy. 
Samoin jos edellä oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, autosikin lähtee liik-
keelle. Jos se pysähtyy kuitenkin 
yli kolmen sekunnin ajaksi, sinun 
on painettava kaasua tai työnnet-
tävä vipukytkintä ylöspäin (RES+) 
jatkaaksesi ajamista.

OUM058298L

HUOMIO
• Varoitusääni kuuluu ja LCD-

näyttö vilkkuu, jos halutun 
etäisyyden ylläpitäminen edel-
lä kulkevaan ajoneuvoon on 
vaikeaa. 

• Jos varoitusääni kuuluu, 
säädä ajonopeuttasi paina-
malla jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti.

• Vaikka varoitusääntä ei kuului-
sikaan, tarkkaile aina ajo-olo-
suhteita välttääksesi vaarati-
lanteet. 

OUM058297L

HUOMIO
Jos edellä kulkeva ajoneuvo 
(ajonopeus alle 30 km/h) siir-
tyy viereiselle kaistalle, kuuluu 
varoitusääni  ja ilmestyy viesti. 
Säädä ajonopeuttasi tieolosuh-
teiden ja ajotilanteen mukai-
sesti, jarrupolkimella, jos eteesi 
ilmestyy yhtäkkiä muita ajoneu-
voja tai esineitä.
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• Jos työnnät vakionopeudensääti-
men vipua (RES+ tai SET-), kun 
Auto Hold -toiminto ja mukautuva 
vakionopeudensäädin ovat käy-
tössä, Auto Hold -toiminto lakkaa 
toimimasta kaasupolkimen toimin-
nasta huolimatta ja auto lähtee 
liikkeelle. AUTO HOLD -merkkivalo 
muuttuu vihreästä valkoiseksi. (jos 
autossa on sähköinen seisontajar-
ru (EPB)).

Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
tutka

Anturi tunnistaa etäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon.
Jos anturi on lian tai muun aineen 
peitossa, autojen välisen etäisyyden 
tunnistus ei ehkä toimi asianmukai-
sesti. 
Pidä anturin edessä oleva alue aina 
puhtaana.

Tutkan tarkistusviesti

 Jos tutka tai suojus on likainen tai 
vieraan aineksen (kuten lumen) 
peitossa, tämä viesti tulee hetkeksi 
näkyviin. Tällöin järjestelmä ei het-
kellisesti ehkä toimi, mutta se ei tar-
koita älykkään vakionopeudensääti-
men toimintahäiriötä. Puhdista tutka 
tai suojus pehmeällä kankaalla ja se 
toimii normaalisti.

OUM058054L

OUM058299L
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Viesti älykkään vakionopeuden-
säätimen (SCC) toimintahäiriöstä

 Viesti tulee näkyviin, kun ajoneuvo-
jen välisen etäisyyden tunnistusjär-
jestelmä ei toimi normaalisti.
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Mukautuvan vakionopeussää-
timen herkkyyden säätäminen
Herkkyyttä, jolla järjestelmä reagoi 
ja säätää välimatkaa edellä ajavaan 
ajoneuvoon, voidaan säätää. Siirry 
mukautettavien asetusten tilaan (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät) ja 
valitse SCC (mukautuva vakiono-
peudensäädin). Voit valita yhden kol-
mesta reagointitavasta. 
• Slow (hidas): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoonasetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi on keskiase-
tusta hitaampi kuin asetettu nopeus. 

• Normal (normaali): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoonasetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi on keskia-
setuksen mukainen.

• Fast (nopea): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoonasetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi on keski-
asetusta nopeampi kuin asetettu 
nopeus. 

✽ HUOMAUTUS
Viimeksi tallennettu tila säilyy jär-
jestelmän muistissa.

OUM058300L

HUOMIO
• Älä asenna lisävarusteita 

anturin ympärille äläkä vaihda 
puskuria itse. Se voi vaikuttaa 
anturin suorituskykyyn.

• Pidä anturi ja puskuri aina 
puhtaana.

• Ennaltaehkäise anturin suo-
juksen vaurioituminen pese-
mällä autoa pehmeällä liinalla.

• Älä vaurioita anturia tai antu-
rin aluetta voimakkaalla iskul-
la. Jos anturi liikahtaa hieman 
paikaltaan, älykäs vakiono-
peudensäädin ei toimi oikein 
ilman mitään varoituksia tai 
mittariston merkkivaloja. 
Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Käytä autossasi vain KIAn 
alkuperäistä anturinsuojusta. 
Älä maalaa anturin suojusta.
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Siirtyminen tavalliseen 
vakionopeussäätöön:

Kuljettaja voi halutessaan käyttää 
tavallista vakionopeussäädintä seu-
raavasti:

1.  Kytke mukautuva vakionopeus-
säädin päälle (vakionopeussääti-
men merkkivalo palaa, mutta jär-
jestelmä ei aktivoidu).

2.  Paina etäisyyskytkintä yli 2 sekun-
nin ajan.

3.  Valitse joko ”Smart Cruise Control 
(SCC) mode” (mukautuva vakiono-
peudensäädin) tai ”Cruise Control 
(CC) mode” (vakionopeudensää-
din).

Kun järjestelmä poistetaan käytös-
tä painamalla CRUISE-painiketta tai 
jos CRUISE-painiketta painetaan 
moottorin käynnistämisen jälkeen, 
mukautuva vakionopeussäädin kyt-
keytyy käyttöön.

Järjestelmän rajoitukset
Mukautuvan vakionopeussäätimen 
kyky havaita etäisyys edellä kulke-
vaan ajoneuvoon voi olla rajoittunut 
tie- ja liikenneolosuhteiden vuoksi.

OUM058301L

OUM058357L

VAROITUS
Kun käytät vakionopeussäädin-
tä, sinun on manuaalisesti huo-
lehdittava etäisyyksistä muihin 
ajoneuvoihin, sillä järjestelmä ei 
automaattisesti hidasta ajono-
peutta.
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Kaarteissa

• Kaarteissa mukautuva vakionope-
ussäädin ei välttämättä havaitse 
kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, 
jolloin auto kiihdyttää asetettuun 
nopeuteen. Lisäksi ajonopeus 
hidastuu nopeasti, kun järjestelmä 
yhtäkkiä havaitseekin edellä kulke-
van ajoneuvon.

• Valitse kaarteisiin sopiva nopeus 
ja säädä ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti.

• Ajonopeutesi voi hidastua vierei-
sellä kaistalla kulkevan ajoneuvon 
takia. Säädä ajonopeuttasi pai-
namalla jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti. Käytä 
kaasupoljinta ja valitse asianmu-
kainen asetettu nopeus. Tarkista, 
että tieolosuhteet sallivat mukautu-
van vakionopeussäätimen käytön 
turvallisesti.

Rinteissä

• Ylämäessä tai alamäessä mukau-
tuva vakionopeussäädin ei välttä-
mättä havaitse kaistallasi liikkuvaa 
ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää 
asetettuun nopeuteen. Lisäksi 
ajonopeus hidastuu nopeasti, kun 
järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin 
edellä kulkevan ajoneuvon.

• Valitse mäkiin sopiva nopeus ja 
säädä ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti.

OUM054042LOUM054040L
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Kaistanvaihto

• Anturi ei välttämättä havaitse vie-
reiseltä kaistalta omalle kaistallesi 
siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se 
on anturin tunnistusalueella.

• Anturi ei välttämättä havaitse heti, 
kun ajoneuvo ilmestyy eteen yht-
äkkiä. Tarkkaile aina liikenne-, tie- 
ja ajo-olosuhteita.

• Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajo-
neuvo, ajonopeus voi hidastua, 
jotta etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon säilyy.

• Jos kaistallesi siirtyy nopeampi 
ajoneuvo, autosi kiihdyttää asetet-
tuun nopeuteen. 

• Autosi nopeus saattaa kiihtyä, kun 
edellä kulkeva ajoneuvo poistuu 
näkyvistä.

• Kun saat varoituksen siitä, että 
edellä kulkevaa ajoneuvoa ei 
havaita, aja varovasti.

OUM054044L
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Ajoneuvon tunnistus

Anturi ei välttämättä tunnista kaikkia 
edellä kaistallasi liikkuvia ajoneuvo-
ja, tunnistamatta voivat jäädä:
-  Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät tai polkupyörät
-  Toiselle sivulle painottuvat ajoneu-

vot
-  Hitaasti liikkuvat tai äkillisesti hidas-

tavat ajoneuvot 
- Pysähtyneet ajoneuvot
-  Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofii-

li, kuten kuormaamattomalla perä-
vaunulla

Anturi ei voi tunnistaa edellä kulke-
vaa ajoneuvoa oikein, jos jokin seu-
raavista ilmenee:
-  Kun ajoneuvon keula suuntautuu 

ylöspäin tavaratilan ylikuormituk-
sen vuoksi (takaluukku)

- Ohjatessa tehdään käännöksiä
-  Kun ajetaan kaistan toisessa reu-

nassa
-  Kun ajetaan kapeilla teillä tai kaar-

teissa
Säädä ajonopeuttasi painamalla jar-
rupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden 
mukaisesti.

• Kun ajoneuvot ovat paikallaan ja 
edessä oleva ajoneuvo siirtyy toi-
selle kaistalle, ole varovainen, kun 
oma autosi alkaa liikkua, sillä se 
ei välttämättä havaitse edessäsi 
pysähtyneenä olevaa autoa.

Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy 
pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

OUM054046L
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• Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi ylläpitää etäisyyttä edellä 
kulkevaan ajoneuvoon. 

• Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneu-
von, joka on omaa autoasi kor-
keampi tai joka on kuormattu pit-
känomaisella lastilla. 

VAROITUS  
• Mukautuva vakionopeussää-

din ei takaa pysähtymistä kai-
kissa hätätilanteissa.

 Jos on tarvetta hätäjarrutuk-
selle, käytä jarrupoljinta. 

• Pidä tieolosuhteiden ja ajono-
peuden edellyttämä turvaväli. 
Jos ajoneuvojen välinen etäi-
syys on liian pieni ajettaessa 
suurella ajonopeudella, seu-
rauksena voi olla vakava kolari.

• Mukautuva vakionopeuden-
säädin ei voi havaita pysäh-
tynyttä autoa, jalankulkijoita 
eikä vastaantuleva ajoneuvoa. 
Katso aina tarkasti eteesi ja 
ota huomioon odottamatto-
mien tilanteiden mahdolli-
suus.

• Mukautuvalla vakionopeus-
säätimellä saattaa olla vai-
keuksia ylläpitää asianmu-
kaista etäisyyttä tai nopeutta, 
jos ajetaan jyrkkää mäkeä tai 
vedetään perävaunua.

(Jatkuu)

OUM054047L OUM054048L
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HUOMIO
Mukautuva vakionopeudensää-
din ei välttämättä hetkellisesti 
toimi sähköhäiriön vuoksi.

(Jatkuu)
• Ennen käyttöä tutustu huo-

lellisesti tämän käyttöoppaan 
ohjeisiin ja noudata niitä tar-
koin. Täten varmistetaan lait-
teen turvallinen käyttö.

• Kun moottori on käynnistynyt, 
pysähdy useamman sekunnin 
ajaksi. Jos järjestelmän alus-
tus ei ole valmis, mukautuva 
vakionopeussäädin ei toimi 
normaalisti. 

• Jos kohteita ei tunnisteta 
tai anturin suojus on jonkin 
aineen peitossa, kun moottori 
on käynnistynyt, saattaa olla, 
että mukautuva vakionopeus-
säädin ei toimi. 

•  Seuraavia toimenpiteitä ei 
sallita: ylikuorman lastaami-
nen takaluukkuun, jousituk-
sen muuttaminen, renkaan 
vaihtaminen ei-hyväksyttyyn 
renkaaseen, eri lailla kulunee-
seen tai eri paineilla varustet-
tuun renkaaseen. 

(Jatkuu)
• Kun muut ajoneuvot vaihta-

vat usein kaistaa edessäsi, 
mukautuva vakionopeuden-
säädin ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti. Katso aina 
tarkasti eteesi ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus.

• Mukautuva vakionopeussää-
din on kuljettajaa avustava 
toiminto eikä se korvaa turval-
lista ajotapaa. Jatkuva nopeu-
den ja etäisyyksien arviointi 
muihin ajoneuvoihin on kuljet-
tajan vastuulla. 

• Ole aina tietoinen valitusta 
ajonopeudesta ja ajoneuvojen 
välisestä etäisyydestä.

• Säilytä aina riittävä jarrutus-
matka ja hidasta autoasi tar-
vittaessa jarrupolkimella.

• Mukautuva vakionopeuden-
säädin ei välttämättä havait-
se monimutkaisia ajotilan-
teita, joten kiinnitä huomiota 
ajo-olosuhteisiin ja hallitse 
autosi ajonopeutta.

(Jatkuu)
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Automaattinen moottorin sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG, jos 
varusteena) säästää polttoainetta 
sammuttamalla moottorin, kun auto 
on pysähdyksissä Esimerkiksi liiken-
nevaloissa, pysähdyttäessä STOP-
merkin kohdalla ja ruuhkissa.
Moottori käynnistyy automaattisesti 
heti, kun sitä jälleen tarvitaan.
ISG-järjestelmä on päällä aina, kun 
moottori on käynnissä.

✽ HUOMAUTUS 
Kun ISG-järjestelmä käynnistää 
moottorin automaattisesti, joitain 
varoitusvaloja (ABS, ESC, ESC 
OFF tai seisontajarrun varoitusva-
lo) saattaa syttyä hetkeksi.
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että 
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä

Käsivaihteistolla
1.  Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h 

nopeuteen.
2.  Siirrä vaihde N-asentoon (vapaalle).
3.  Vapauta kytkinpoljin.

Automaattivaihteistolla
1.  Laske ajonopeus nollaan.
2.  Siirrä vaihde D- tai N-asentoon.
3. Paina jarrupoljinta.

Moottori sammuu ja vihreä AUTO 
STOP( )-merkkivalo syttyy mitta-
ristossa. 

✽ HUOMAUTUS 
• Järjestelmä ei sammuta moot-

toria, ellei ajonopeus ole nous-
sut vähintään nopeuteen 5 km/h 
edellisen sammutuksen jälkeen 
(manuaalivaihteisto).

• Järjestelmä ei sammuta mootto-
ria, ellei ajonopeus ole noussut 
vähintään nopeuteen 5 km/h edel-
lisen sammutuksen jälkeen (auto-
maattivaihteisto).

AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ (ISG)

OUM054109

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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✽ HUOMAUTUS
Jos avaat konepellin automaattises-
sa sammutustilassa, tapahtuu seu-
raavaa (automaattivaihteisto): 
• ISG-järjestelmä poistetaan käy-

töstä (ISG OFF-painikeen merk-
kivalo syttyy)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Viesti ”Auto Stop deactivated 

Start Manually” ilmestyy LCD-
näytölle.

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen uudel-
leen tyhjäkäynniltä
Käsivaihteistolla
•  Paina kytkinpoljin alas, kun vaih-

teenvalitsin on N-asennossa.
• LCD-näytöllä näkyy viesti ”Press 

Clutch Pedal for Auto Start” (paina 
kytkinpoljinta moottorin käynnistä-
miseksi automaattisesti).

• Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO 
STOP ( ) -merkkivalo sammuu 
mittaristossa.

OUM058302LOUM058400L
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Automaattivaihteistolla
•  Vapauta jarrupoljin.

tai
• Kun AUTO HOLD -toiminto on käy-

tössä, moottori pitää auton pai-
kallaan, vaikka vapautat jarrupol-
kimen. Moottori käynnistyy uudel-
leen, kun painat kaasupoljinta.

Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO 
STOP-merkkivalo ( ) sammuu mit-
taristosta.

Moottori käynnistyy uudelleen 
automaattisesti ilman kuljettajan 
toimenpiteitä seuraavissa tilan-
teissa:
-  Käsisäätöisen ilmastointilaitteen 

puhallinnopeus on säädetty suu-
rempaan kuin 3. asentoon, ilmas-
toinnin ollessa päällä.

-  Kun automaatti-ilmastoinnin puhal-
linnopeus on säädetty suurempaan 
kuin 5. asentoon ja jäähdyttävä 
ilmastointi on päällä.

-  Kun jäähdyttävä ilmastointi on ollut 
päällä jonkun aikaa. 

- Kun takalasin lämmitin on päällä. 
-  Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön.
- Akun varaustila on alhainen.
-  Kun ajonopeus ylittää 6 km/h.

(Manuaalivaihteistolla)
-  Kun ajonopeus ylittää 1,5 km/h.

(Automaattivaihteistolla)
-  Jos siirrät vaihteenvalitsimen 

P-asentoon tai painat sähkö-
toimisen seisontajarrun kyt-
kintä AUTO HOLD -tilassa. 
(Automaattivaihteistolla)

Mittariston vihreä AUTO STOP ( ) 
-merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

OUM058303L
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Moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän (ISG) 
toiminta
ISG-järjestelmä toimii, kun seu-
raavat edellytykset täyttyvät:
- Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
-  Konepelti ja kuljettajan ovi on sul-

jettu.
-  Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akussa on riittävä lataus.
-  Ulkoilman lämpötila on -20 – 50 °C
-  Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-

tila ei ole liian alhainen.
-  Rinne on loiva. (Auto maat ti-

vaihteistolla)

✽ HUOMAUTUS 
• Jos järjestelmän toimintaedel-

lytykset eivät täyty, järjestelmä 
kytkeytyy pois käytöstä. ISG 
OFF -painikkeen valo ja mittaris-
ton keltainen AUTO STOP ( )
-merkkivalo syttyvät.

• Varmista että toimintaolosuhteet 
täyttyvät, jos merkkivalo syttyy 
toistuvasti.

ISG-järjestelmän kytkeminen 
pois päältä

• Paina ISG OFF -painiketta, jos 
haluat kytkeä ISG-järjestelmän 
pois käytöstä. ISG OFF-painikkeen 
valo palaa.

• Voit kytkeä ISG-järjestelmän käyt-
töön painamalla ISG OFF -paini-
ketta uudelleen, jolloin ISG OFF 
-painikkeen merkkivalo sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäiriö
Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:

 ISG-järjestelmään liittyvissä antu-
reissa tai järjestelmissä ilmenee vir-
hetilanne.

OUM058400L
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Järjestelmässä tapahtuu seuraavaa:
• Mittariston keltainen AUTO STOP 

( ) -merkkivalo jää palamaan 
vilkuttuaan 5 sekunnin ajan.

• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 
sammuu. 

✽ HUOMAUTUS 
• Jos ISG OFF -painikkeen valo 

ei sammu painettaessa ISG OFF 
-painiketta uudelleen tai jos 
ISG-järjestelmä toimii jatkuvas-
ti virheellisesti, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa mahdollisim-
man pian. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

• Kun ISG OFF -painikkeen valo 
syttyy, se saattaa sammua, kun 
ajoneuvolla ajetaan enintään 
kaksi tuntia noin 80 km/h nopeut-
ta ja kun puhaltimen nopeus ase-
tetaan pienemmäksi kuin 2. asen-
toon. Jos ISG-painikkeen valo jat-
kaa palamista, vaikka olosuhteet 
ovat annetuissa rajoissa, tarkastu-
ta autosi ammattihuollossa mah-
dollisimman pian. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

✽ HUOMAUTUS
Jos AGM-akku liitetään uudelleen 
tai vaihdetaan, ISG-toiminto ei 
toimi välittömästi.
Jos haluat käyttää ISG-toimintoa, 
akkutunnistin on kalibroitava siten, 
että ajoneuvon virta pidetään pois 
päältä noin 4 tuntia, jonka jälkeen 
moottori käynnistetään ja sammu-
tetaan 2 tai 3 kertaa.

VAROITUS 
Kun moottori on sammunut tyh-
jäkäynnillä, moottori voidaan 
käynnistää ilman, että kuljetta-
jalta vaaditaan toimintaa.
Ennen autosta poistumista tai 
moottoritilan lähettyvillä työs-
kentelemistä, sammuta mootto-
ri kytkemällä virtalukko LOCK/
OFF-asentoon tai poistamalla 
virta-avain.
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Ajotila voidaan valita kuljettajan 
ajotottumusten tai tieolosuhteiden 
mukaisesti.
Ajotila vaihtuu jokaisella DRIVE 
MODE -painikkeen painalluksella. 

• SMART-tila: SMART-tila säätää 
automaattisesti ajotilan (ECO ” 
COMFORT ” SPORT) kuljettajan 
ajotavan mukaisesti. 

• COMFORT-tila: COMFORT-tilassa 
ajaminen on kevyttä ja mukavaa.

• SPORT-tila: SPORT-tilassa auton 
ajokäytös on urheilullinen ja vakaa. 

• ECO-tila: Ympäristön kannalta 
edullisimmassa ECO-tilassa järjes-
telmä toimii polttoainetta säästäen.

Ajotilaksi tulee COMFORT- tai ECO-
tila, kun moottori käynnistetään uudel-
leen, jos se on SMART/COMFORT/
SPORT -tilassa. COMFORT-tila ase-
tetaan, kun moottori käynnistetään 
uudelleen.
Jos se on Eco-tilassa, Eco-tila ase-
tetaan, kun moottori käynnistetään 
uudelleen.

SMART-tila 
AJOTILAN VALINTAJÄRJESTELMÄ

OUM054037
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SMART-tilassa valitaan kul-
jettajan ajotapaan (esim. 
rauhallinen tai dynaami-
nen) sopiva ajotila tiloista 

ECO, COMFORT ja SPORT kuljet-
tajan jarrupolkimen ja ohjauspyörän 
käytön perusteella. 

• Paina DRIVE MODE -painiketta 
aktivoidaksesi SMART-tilan. Kun 
SMART-tila aktivoidaan, merkkiva-
lo syttyy mittaristossa. 

• Merkkivalo syttyy sinisenä, jos kul-
jettajan ajotapa luokitellaan rau-
halliseksi. Se syttyy valkoisena, 
jos kuljettajan ajotapa luokitellaan 
normaaliksi. Se syttyy punaisena, 
jos kuljettajan ajotapa luokitellaan 
dynaamiseksi äkillisten jarrutusten 
tai jyrkkien käännösten aikana. 

• Auto käynnistyy COMFORT-
tilassa, jos moottori sammutettiin 
SMART-tilassa. 

• SMART-tilassa autolla ajamista 
ohjataan automaattisesti. Tämä 
koskee esimerkiksi vaihteen vaih-
tamista, moottorin vääntöä, ajomu-
kavuutta (jos autossa on elektro-
ninen jousitusjärjestelmä) ja tehon 
jakautumista (jos autossa on neli-
veto (AWD)) kuljettajan ajotavan 
mukaisesti. 

✽ HUOMAUTUS
• Jos ajat autoa rauhallisesti 

SMART-tilassa, ajotila muuttuu 
ECO-tilaksi polttoainetaloudelli-
suuden parantamiseksi. Todellinen 
polttoainetaloudellisuus saat-
taa kuitenkin muuttua ajotilan-
teen mukaan (esim. ylä-/alamäki, 
ajonopeuden hidastus/kiihdytys). 

• Kun ajat autoa dynaamisesti 
SMART-tilassa, jarruttaen äkil-
lisesti tai tehden jyrkkiä kään-
nöksiä, ajotila muuttuu SPORT-
tilaksi. Tämä saattaa huonontaa 
polttoainetaloudellisuutta.

SMART
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Erilaisia ajotilanteita, jotka saatat 
kohdata SMART-tilassa
• Ajotila muuttuu automaattisesti 

ECO-tilaksi, kun painat kaasupol-
jinta varovaisesti (ajotapasi on luo-
kiteltu rauhalliseksi). 

• Ajotila muuttuu automaattises-
ti SMART ECO -tilasta SMART 
NORMAL -tilaksi jonkin ajan jäl-
keen, kun painat kaasupoljinta äkil-
lisesti tai toistuvasti.

• Ajotila muuttuu automaattisesti 
SMART COMFORT -tilaksi samoil-
la ajotavoilla, kun autolla ajetaan 
ylämäkeen jolla on tietty kaltevuus. 
Ajotila palautuu automaattises-
ti SMART ECO -tilaan, kun auto 
tulee tasaiselle tielle.

• Ajotila vaihtuu automaattisesti 
SMART SPORT -tilaksi, kun kiih-
dytät äkillisesti tai käännät ohjaus-
pyörää toistuvasti (ajotapasi luo-
kitellaan urheilulliseksi). Tässä 
tilassa auto käyttää pienempää 
vaihdetta nopeita kiihdytyksiä/
hidastuksia varten ja tehostaa 
moottorijarrutusta. 

• Voit edelleen tuntea moottorijar-
rutuksen tehon, vaikka vapautat 
kaasupolkimen SMART SPORT 
-tilassa. Tämä johtuu siitä, että auto 
on edelleen pienemmällä vaihteel-
la tietyn ajan seuraavaa kiihdytystä 
varten. Kyseessä on siis normaali 
ajotilanne, eikä merkki toimintahäi-
riöstä. 

• Ajotila muuttuu automaattises-
ti SMART SPORT -tilaksi vain 
vaativissa ajo-olosuhteissa. 
Useimmissa tavallisissa ajo-olo-
suhteissa ajotilaksi asetetaan 
joko SMART ECO -tila tai SMART 
COMFORT -tila. 

SMART-tilan rajoitukset 
SMART-tilassa saattaa olla rajoituk-
sia seuraavissa olosuhteissa. (OFF-
merkkivalo syttyy näissä tilanteissa.) 
• Kuljettaja siirtää vaihteenvalitsin-

ta manuaalisesti: Tämä poistaa 
SMART-tilan käytöstä. Autolla aje-
taan, kun kuljettaja siirtää vaih-
teenvalitsinta manuaalisesti. 

• Vakionopeudensäädin aktivoi-
daan: Vakionopeudensäädin saat-
taa poistaa SMART-tilan käytöstä. 
Kun vakionopeudensäädin asettaa 
korkeamman järjestelmän käyt-
töön, se alkaa ohjata ajonopeutta 
ja poistaa SMART-tilan käytöstä. 
(SMART-tila ei poistu käytöstä pel-
kästään, kun vakionopeudensää-
din aktivoidaan.) 

• Vaihteistoöljyn lämpötila on joko 
erittäin alhainen tai erittäin kor-
kea: SMART-tila voi olla käytössä 
useimmissa normaaleissa ajotilan-
teissa. Erittäin korkea tai alhainen 
vaihteistoöljyn lämpötila voi kuiten-
kin poistaa SMART-tilan hetkelli-
sesti käytöstä, sillä vaihteisto ei ole 
normaalissa toimintatilassa. 
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SPORT/SPORT+ -tila
SPORT-tilassa ote-
taan käyttöön dynaa-
miset ajo-ominaisuu-
det. Järjestelmä tukee 

ajosuoritusta säätämällä automaat-
tisesti ohjausvoimaa, moottoria ja 
vaihteiston ohjausta.
• Kun SPORT-tila valitaan DRIVE 

MODE -painiketta painamalla, 
oranssi SPORT-merkkivalo syttyy.

• Kun moottori käynnistetään 
uudelleen, ajotila on palautu-
nut COMFORT-tilaan. Jos haluat 
ottaa SPORT-tilan takaisin käyt-
töön, valitse SPORT-tila uudelleen 
DRIVE MODE -painikkeella.

• Kun SPORT-tila kytketään käyt-
töön:

 -  Järjestelmä käyttää moottoria 
korkeammalla käyntinopeudella 
(rpm) tietyn ajan kaasupolkimen 
vapauttamisen jälkeen.

 -  Vaihteensiirto suuremmalle vaih-
teelle tapahtuu kiihdytyksissä 
normaalitilaa suuremmalla vii-
veellä.

✽ HUOMAUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa 
SPORT-ajotilaa käytettäessä.

Taloudellisen ajon ECO-tila
Kun ECO-tila on valittuna 
Drive Mode -painikkeella, 
moottorin ja vaihteiston 
ohjauslogiikka maksimoi-

vat polttoainetehokkuuden.
• Kun ECO-tila valitaan DRIVE 

MODE -painiketta painamalla, vih-
reä ECO-merkkivalo syttyy.

• Jos järjestelmä on ECO-tilassa 
moottorin sammuessa, se pysyy 
ECO-tilassa myös käynnistettäes-
sä seuraavan kerran. 

✽ HUOMAUTUS
Kuitenkin myös kuljettajan ajotapa 
ja tieolosuhteet vaikuttavat polttoai-
netaloudellisuuteen.

ECOSPORT
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Kun ECO-tila kytketään käyttöön:
• Kiihtyvyys voi hieman heiken-

tyä, jos kaasupoljinta painetaan 
kevyesti.

• Järjestelmä saattaa rajoittaa ilmas-
toinnin toimintatehoa.

• Automaattivaihteiston vaihtotapa 
voi muuttua.

• Moottorin ääni saattaa voimistua.
Edellä kuvatut ominaisuudet ovat 
osa ECO-ajotilan toimintaa, jonka 
tavoitteena on hyvä energiatehok-
kuus.

ECO -ajotilan toimintaa koskevat 
rajoitukset:
Jos seuraavat olosuhteet ovat voi-
massa ECO -ajotilan ollessa käytös-
sä, järjestelmä toimii rajallisesti, vaik-
ka ECO-merkkivalo palaa edelleen 
normaalisti.
• Moottorin jäähdytysnesteen läm-

pötila on alhainen:
 Järjestelmän toiminta on rajoitet-

tua, kunnes moottorin suorituskyky 
palaa normaaliksi.

• Ajettaessa ylämäessä:
 koska käytössä oleva vääntömo-

mentti on rajallinen, järjestelmä 
parantaa moottorin tehoa rajoitta-
malla ECO-ajotilan toimintaa.

• Jos automaattivaihteiston vaih-
teenvalitsin on manuaalitilassa.

 Järjestelmän toimintaa rajoitetaan 
vaihteen asennon mukaan.
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Tämä järjestelmä tunnistaa kaistan 
tuulilasissa olevalla tunnistimella ja 
varoittaa sinua, mikäli olet ajautu-
massa pois kaistalta.

KAISTAVAROITIN (LDW) (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS  
• LDW-järjestelmä ei suorita 

kaistanvaihtoja. Tieolos uh-
teiden tarkkailu on aina kuljet-
tajan vastuulla.

• Älä käännä ohjauspyörää äkki-
näisesti, kun LDW-järjestelmä 
varoittaa siitä, että ajoneuvosi 
poistuu kaistalta.

• Jos tunnistin ei havaitse 
kaistaa tai ajoneuvon nope-
us ei ole yli 60 km/h, LDW-
järjestelmä ei varoita sinua, 
vaikka ajoneuvo ajautuu pois 
kaistalta.

• LDW-järjestelmä ei mahdolli-
sesti toimi oikein, jos tuuli-
lasiin on asennettu tummen-
nuskalvo tai muun tyyppinen 
pinnoite tai lisävaruste.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä anna veden tai minkä 

tahansa nesteen olla koske-
tuksissa LDW-järjestelmän 
tunnistimen kanssa.

• Älä poista LDW-järjestelmän 
osia tai kohdista kovia iskuja 
tunnistimeen.

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä.

• Tarkkaile aina tieolosuhteita, 
koska et välttämättä kuule 
varoitusääntä äänentoiston 
ja ulkoisen melun kuuluessa 
taustalla.

OUM058032L

OUM054149

OUM058031L
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Ottaaksesi kaistavaroittimen käyt-
töön, paina sen kytkin ON-asentoon 
auton virran ollessa päällä. 
Merkkivalo syttyy mittaristossa. 
Poistaaksesi kaistavahdin käytöstä 
paina kytkintä uudelleen.

Jos valitset tämän symbolin, kaista-
varoittimen tila näkyy LCD-näytöllä.

Jos auto siirtyy pois kaistalta kais-
tavaroittimen ollessa toiminnassa ja 
ajonopeuden ollessa yli 60 km/h, 
järjestelmä antaa varoituksen seu-
raavalla tavalla:

OUM058304L OUM058305L

OUM058305L

OUM058304L

 ■ Kun tunnistin havaitsee kaistaviivat

 ■ Kun tunnistin ei havaitse kaistaviivoja
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1. Visuaalinen varoitus
Jos ajaudut pois kaistalta, ylitettävä 
kaistaviiva vilkkuu keltaisena LCD-
näytöllä 0,8 sekunnin välein.

2. Kuuluva varoitus
Jos ajaudut pois kaistalta, varoitus 
kuuluu 0,8 sekunnin välein.

Merkkivalon väri muuttuu kaistava-
roittimen tilanteen mukaan.
-  Valkoinen väri: Tunnistin ei havait-

se kaistaviivoja.
- Vihreä väri: Tunnistin havaitsee 

kaistaviivat.

OUM058304L

OUM058306L

OUM058307L

 ■  Varoitus kaistalta poistumisesta vasemmalla

 ■  Varoitus kaistalta poistumisesta oikealla
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Varoitusvalo 

Jos kaistavaroittimessa on toiminta-
häiriö, järjestelmän varoitusvalo syt-
tyy ja varoitusviesti näkyy muutaman 
sekunnin ajan. Kun viesti on poistu-
nut näytöstä, yleisvaroitusvalo syttyy. 
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Kaistavaroitin ei toimi, kun:
• Kuljettaja kytkee suuntavilkun kais-

tan vaihtamiseksi.
 Hätävilkkujen ollessa päällä kaista-

varoitin kuitenkin toimii normaalisti.
• Ajetaan kaistaviivan päällä.

✽ HUOMAUTUS
Kun vaihdat kaistaa, kytke suunta-
vilkku päälle ennen kaistanvaihtoa.

LDW-järjestelmä ei ehkä varoi-
ta kuljettajaa auton siirtyessä 
pois kaistalta tai voi varoittaa 
kuljettajaa turhaan seuraavis-
sa olosuhteissa:
• Kaistaviiva ei ole näkyvissä lumen, 

sateen, lian, lätäkön tai muun syyn 
johdosta.

• Ulkoilman kirkkaus muuttuu 
nopeasti.

• Ajovalot ovat pois päältä yöllä tai 
tunnelissa.

• Kaistamerkinnän väri on vaikea 
erottaa.

• Kun ajetaan kaltevalla alustalla tai 
kaarteessa.

• Valo heijastuu tiellä olevasta 
vedestä.

• Anturin linssi tai tuulilasi on likai-
nen.

• Tunnistin ei kykene havaitsemaan 
kaistaviivaa sumun, kovan sateen 
tai lumen johdosta.

• Lämpötila matkustamon tausta-
peilin ympärillä on korkea suoran 
auringonvalon johdosta.

OUM058308L
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• Ajokaista on erittäin kapea tai 
leveä.

• Kaistaviiva on kulunut tai näkyy 
epäselvästi.

• Tien keskikorokkeen varjo asettuu 
kaistaviivan päälle.

• Tiellä on kaistaviivan kaltainen tie-
merkki.

• Tiellä on kaistanjakaja. 
• Etäisyys edellä liikkuvaan ajoneu-

voon on lyhyt tai edellä liikkuva 
ajoneuvo peittää kaistaviivan.

• Auto tärisee voimakkaasti.
• Kaistojen lukumäärä kasvaa tai 

vähenee tai kaistaviivat kulkevat 
monimutkaisesti toistensa päältä.

• Kojelaudalle on asetettu ylimääräi-
siä tavaroita.

• Aurinko paistaa suoraan edestä.
• Ajettaessa tietyömaalla.
• Kaistaviivoja on enemmän kuin 

kaksi puolella tai toisella (vasem-
malla/oikealla).
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Kaistavahti (LKAS) tunnistaa kais-
taviivat tuulilasin etukameralla ja 
auttaa kuljettajaa pitämään auton 
oikealla ajokaistalla.

Kun järjestelmä havaitsee, että auto 
ylittää kaistaviivan tahattomasti, 
se ilmoittaa tilanteesta kuljettajal-
le LCD-näytöllä ja varoitusäänellä 
ja tekee lievän vastaohjausliikkeen 
pitääkseen auton kaistalla.

KAISTAVAHTI LKAS (JOS VARUSTEENA)

OUM058032L

OUM054149

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa tark-

kaavaisuudestaan ja auton 
turvallisesta ajamisesta.

• Älä käännä ohjauspyörää 
äkkinäisesti, kun järjestelmä 
avustaa ohjauspyörän ohjauk-
sessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kaistavahti estää kaistaviivan 

tahattoman ylittämisen suo-
rittamalla pieniä vastaohjaus-
liikkeitä. Järjestelmä on kui-
tenkin vain avustava toiminto, 
eikä ohjauspyörää aina ohja-
ta. Kuljettajan tulisi ajaessaan 
kiinnittää huomiota ohjaus-
pyörään.

• Kaistavahdin toiminta voi estyä 
tai se saattaa toimia epäasian-
mukaisesti tien kunnosta ja 
ympäristöstä riippuen. Ole aja-
essasi aina varovainen.

• Älä pura etukameraa väliai-
kaisesti, sävytettyä ikkunaa 
varten tai kiinnittääksesi ikku-
naan pinnoitteita tai lisävarus-
teita.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
 Jos purat kameran ja kokoat 

sen uudelleen, tarkastuta jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-
liikkeessä mahdollista kalib-
rointia varten.

• Jos vaihdat tuulilasin, etu-
kameran tai niihin liittyviä 
ohjauspyörän osia, tarkastu-
ta järjestelmän valtuutetussa 
Kia-liikkeessä mahdollista 
kalibrointia varten.

• Järjestelmä havaitsee kaista-
viivat etukameralla ja tekee 
ohjausliikkeet tämän tiedon 
perusteella, joten se ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos 
kaistaviivat eivät erotu selväs-
ti. Ole aina tarkkaavainen ja 
keskittynyt järjestelmää käyt-
täessäsi.

• Kun kaistamerkintöjä on 
vaikea havaita, noudata 
”Huomautus kuljettajalle” 
-osion ohjeita.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä poista tai vaurioita kaista-

vahtiin liittyviä osia.
• Älä aseta törmäyssuojan 

päälle valoa heijastavia esi-
neitä kuten peilejä, valkoista 
paperia tms. Järjestelmä ei 
mahdollisesti toimi oikein, jos 
auringonvalo heijastuu sen 
kamera-anturiin.

• Et ehkä kuule kaistavahdin 
varoitusääntä, jos audiolait-
teisto on liian kovalla.

• Jos jatkat ajamista pitäen 
käsiäsi irti ohjauspyörästä 
kaistavahti lopettaa ohjaus-
pyörän hallinnan hands off 
-hälytyksen jälkeen- Jos 
tämän jälkeen ajat pitäen 
käsiäsi ohjauspyörällä, hallin-
ta aktivoidaan taas.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos ajonopeus on korkea, 

avustavan ohjauksen vään-
tövoima ei riitä auton pitä-
miseen kaistalla. Tällöin auto 
saattaa poistua kaistaltaan. 
Noudata nopeusrajoituksia 
kaistavahtia käyttäessäsi.

• Jos kiinnität esineitä ohjaus-
pyörään, järjestelmä ei ehkä 
toimi avusta ohjauksessa.

• Jos kiinnität esineitä ohjaus-
pyörään, hands off -hälytys ei 
ehkä toimi kunnolla.
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Kaistavahdin toiminta

Kaistavahdin kytkeminen käyttöön / 
pois käytöstä:
Kun virta-avain on ON-asennossa, 
paina kaistavahdin painiketta koje-
laudassa ohjauspyörän vasemmalla 
puolella alhaalla.
Merkkivalo syttyy mittaristossa val-
koisena. 
Kun merkkivalo (valkoinen) on akti-
voitunut edellisen käynnistyksen 
aikana, järjestelmä kytkeytyy päälle 
ilman ohjausta.
Jos painat kaistavahdin painiketta 
uudelleen, mittariston merkkivalo 
sammuu.

Merkkivalon väri muuttuu kaistavah-
din tilan mukaan.
 -  Valkoinen: Anturi ei havaitse kais-

tamerkintöjä tai ajonopeus on alle 
60 km/h.

 -  Vihreä: Anturi havaitsee kaista-
merkinnät ja järjestelmä voi kään-
tää ohjauspyörää.

Kaistavahdin aktivointi
• Jos haluat nähdä kaistavahdin näy-

tön LCD-näytössä, valitse ASSIST-
tila ( ).

• Katso lisätietoja kohdasta [menu 
settings] luvussa 4, [crash pad].

• Kun kaistavahti on aktivoituna, 
molemmat kaistamerkinnät tunnis-
tetaan, ajonopeus on yli 60 km/h ja 
kaikki aktivoimisen ehdot täyttyvät, 
vihreä ohjauspyörän merkkivalo 
syttyy ja ohjauspyörää ohjataan.

OUM058031L
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Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja jär-
jestelmä havaitsee kaistamerkinnät, 
väri muuttuu harmaasta valkoiseksi
Kun alla olevat ehdot täyttyvät kais-
tavahti voi puuttua ohjauspyörän toi-
mintaan.
• Ajonopeus on yli 60 km/h.
• Kaistavahti tunnistaa molemmat 

kaistamerkinnät.
• Ajoneuvo on kaistamerkintöjen 

välissä.
Jos kaistavahti voi avustaa ohjauk-
sessa, vihreä ohjauspyörän merkki-
valo syttyy.

Varoitus 

Jos auto siirtyy kaistalta toiselle, 
ylitettävä kaistaviiva vilkkuu LCD-
näytöllä.
Jos auto poistuu kaistalta siksi, että 
avustimen ohjausvoima ei ole riittä-
vä, kaistalta poistumisen suunnan 
puoleinen kaistamerkintä vilkkuu. 
• Kaistavahti siirtyy kaistavaroittimen 

(LDW) tilaan, kun sen aktivoin-
tiehdot eivät täyty, jolloin se vain 
varoittaa kuljettajaa kaistaviivojen 
ylityksestä. 

OUM048470L/OUM048482L

 ■  Kaistaa ei ole tunnis-
tettu

 ■ Kaista on tunnistettu

OUM048471L/OUM048473L

 ■ Vasen kaista  ■ Oikea kaista
VAROITUS  

Kaistavahti on järjestelmä, 
joka pyrkii avustamaan kuljet-
tajaa kaistalla pysymisessä. 
Kuitenkaan kuljettaja ei saa 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan ympäröiviä tieolo-
suhteita on kokoajan tarkkailta-
va ajon aikana.
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Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos 
hän päästää usean sekunnin ajaksi 
irti ohjauspyörästä kaista-avustimen 
ollessa käytössä. 

Jos kuljettaja ei tartu ohjauspyörään 
joidenkin sekuntien kuluessa, jär-
jestelmä ei ohjaa ohjauspyörää ja 
se varoittaa kuljettajaa ainoastaan 
kaistaviivan ylityksestä.
Kun kuljettaja tarttuu uudelleen 
ohjauspyörään, kaistanpitoavustin 
alkaa uudelleen ohjata ohjauspyö-
rää.

VAROITUS  
• Varoitusviesti saattaa ilmes-

tyä myöhässä riippuen tieolo-
suhteista. Tämän vuoksi pidä 
kätesi aina ohjauspyörällä 
ajon aikana.

• Jos pidät ohjauspyörästä kiin-
ni kevyesti, järjestelmä saat-
taa antaa hands off -varoi-
tuksen, sillä se käsittelee 
tilannetta samoin kuin jos et 
pitäisi kiinni ohjauspyörästä.

OUM048474L

OUM048475L

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa tark-

kojen ohjausliikkeiden suorit-
tamisessa.

• Kuljettaja voi ohjata autoa, 
vaikka järjestelmä on teke-
mässä ohjausliikettä.

• Kytke järjestelmä pois päältä 
seuraavissa olosuhteissa:

 - Huonossa säässä
 - Huonokuntoisilla teillä
 -  Jos sinun pitää tehdä toistu-

via ohjausliikkeitä.
• Ohjauspyörän kääntäminen 

saattaa tuntua raskaammalta, 
kun järjestelmä on aktivoitu-
nut.
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✽ HUOMAUTUS
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaik-

ka järjestelmä on tekemässä 
ohjausliikettä. 

• Ohjauspyörän kääntäminen saat-
taa tuntua raskaammalta, kun 
järjestelmä on aktivoitunut. 

Järjestelmä poistuu käytöstä, kun:
• Vaihdat kaistaa suuntavilkkua käyt-

täen.
 -  Käytät suuntavilkkua kaistan 

vaihtamiseksi.
 -  Jos vaihdat kaistaa käyttämät-

tä suuntavilkkua, ohjauspyörää 
saatetaan ohjata järjestelmän toi-
mesta.

• Kaistanpitoavustin voi siirtyä 
ohjauksen avustustilaan, kun 
auto on lähellä kaistan keski-
osaa, kun järjestelmä käynnis-
tetään tai kaistaa vaihdetiin. 
Kaistanpitoavustinjärjestelmä ei 
voi auttaa ohjauksessa, jos auto 
seuraa kaistaviivaa jatkuvasti liian 
lähellä ennen siirtymistä avustusti-
laan.  

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun ajat jyrkkään kaartee-
seen suurella ajonopeudella.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjaus-
liikettä, kun ajonopeus on alle 
60 km/h tai yli 180 km/h.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun vaihdat kaistaa äkillisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun painat jarrupoljinta äkil-
lisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun kaista on erittäin leveä 
tai kapea.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun vain yksi kaistamerkintä 
tunnistetaan.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi (esim. tietyöalueella).

• Kaarteen säde on liian pieni.
• Kun käännät ohjauspyörää äkil-

lisesti, kaista-avustinjärjestel-
mä poistetaan väliaikaisesti 
käytöstä.

• Kun ajetaan jyrkässä mäessä.
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HUOMAUTUS 
KULJETTAJALLE
Kuljettajan on oltava varuillaan alla 
mainituissa tilanteissa, sillä järjes-
telmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, 
kun kaistamerkintöjen tunnistus on 
heikkoa tai rajoittunutta:

  Kun kaistan ja tien kunto on 
heikko

• Kaistaviiva ei erotu selvästi tiestä 
tai se on pölyn tai hiekan peitossa. 

• Kun kaistamerkinnän väri ei erotu 
kunnolla tienpinnasta.

• Tiessä on kaistaviivaa muistuttava 
merkki.

• Kaistamerkintä on epäselvä tai 
kulunut.

• Kaistojen lukumäärä kasvaa/
vähenee tai kaistaviivat risteävät 
(ajettaessa tiemaksupaikan läpi, 
kaistojen jakautuessa/yhdistyes-
sä).

• Kaistaviivoja on enemmän kuin 
kaksi.

• Kaistamerkintä on erittäin kapea 
tai leveä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kaistaviiva ei ole näkyvissä lumen, 

sateen, lian, lätäkön tai muun syyn 
johdosta.

• Kaistaviivalla on esimerkiksi kes-
kikorokkeen, suojakaiteen tai 
meluesteen varjo.

• Kaistamerkintä on monimutkai-
nen tai se on korvattu muulla 
rakenteella esimerkiksi tietyö-
alueella.

• Tiessä on suojatiemerkintöjä tai 
muita symboleita. 

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esi-
merkiksi risteyksessä.

• Tunnelin kaistamerkinnän päällä 
on likaa, öljyä tms.

  Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ajovalot eivät ole päällä pimeällä 
tai tunnelissa.

• Tiellä on kaistanjakaja.
(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Esim. katulampun, auringon tai 

vastaantulevan auton valo heijas-
tuu tien pinnalla olevasta vedestä.

• Kun kirkas valo paistaa vastak-
kaiseen suuntaan ajosuuntaasi 
nähden.

• Kun edellä ajava auto on erittäin 
lähellä tai peittää kaistaviivan.

• Kun ajat jyrkässä mäessä tai 
kaarteessa.

• Auto tärisee voimakkaasti.
• Lämpötila sisäpeilin lähellä on  

erittäin korkea suoran auringon-
paisteen tms. vuoksi.

 Kun näkyvyys eteen on huono
• Linssi tai tuulilasi on jonkin aineen 

peitossa.
• Anturi ei havaitse kaistamerkin-

tää sumun tai rankan vesi- tai 
lumisateen takia.

• Tuulilasi on huurtunut matkusta-
mon ilmankosteudesta.

• Törmäyssuojan päällä on jotakin 
tms.
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Kaistavahdin toimintahäiriö

• Jos järjestelmässä on toimintahäi-
riö, näytölle tulee varoitusviesti. 
Jos toimintahäiriö jatkuu, kaista-
vahdin merkkivalo syttyy. 

Kaistavahdin merkkivalo 
Kaistavahdin toimintahäiriön merkki-
valo (keltainen) syttyy ja äänimerkki 
kytkeytyy, jos järjestelmä ei toimi 
oikein. Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS  
Kaistavahti on järjestelmä, 
joka pyrkii avustamaan kuljet-
tajaa kaistalla pysymisessä. 
Kuljettaja ei saa kuitenkaan 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan häneltä edellytetään 
aina turvallista ajotapaa ja tark-
kuutta.

OUM048476L
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Kun järjestelmässä on ongelma, 
kokeile seuraavia toimenpiteitä:
• Sammuta moottori, käynnistä se 

uudelleen ja kytke järjestelmä 
päälle. 

• Tarkista, että virta-avain on 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö 
sääolosuhteista (esim. sumu, rank-
kasade).

• Tarkista, onko järjestelmän kame-
ra-anturin linssi likainen.

Tarkastuta Järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ongelma ei korjaudu. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Kaistavahdin toimintojen 
muokkaus 
Kuljettaja voi kytkeä kaistavah-
din (LKAS) tilalle kaistavaroittimen 
(LDW). Hän voi myös kytkeä LCD-
näytön mukautettavista asetuksista 
(User Settings) kaistavahdin (LKAS) 
Standard LKA- tai Active LKA -tilan. 
Kuljettaja voi valita ne sytytysvirran 
kytkennän jälkeen hakemalla näyt-
töön mukautettavien asetusten (User 
Settings) kohdan ”Driving Assist” 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
ja ”Lane Keeping Assist System” 
(Kaistavahti).
Järjestelmä on automaattisesti ase-
tettu tilaan
Standard LKA.

Lane Departure Warning System 
(LDWS)
Kaistavaroitin varoittaa kuljettajaa 
visuaalisella varoituksella ja varoi-
tusäänellä, kun järjestelmä havait-
see auton poistuvan kaistalta. Tässä 
tilassa ohjauspyörää ei ohjata. Kun 
auton etupyörä osuu kaistaviivan 
sisäreunaan, kaistavaroitin antaa 
kaistanvaihdon varoitusksen.

Standard LKA
Kaistavahdin Standard LKA -tila 
avustaa kuljettajaa pitämään auton 
oikealla ajokaistalla. Jos auto pysyy 
kaistaviivojen välissä, järjestelmä 
puuttuu harvoin ohjauspyörän toi-
mintaan tässä tilassa. Kaistavahti 
kuitenkin puuttuu ohjaukseen, jos 
auto alkaa siirtyä pois kaistalta tahat-
tomasti.

Active LKA
Active LKA -tilassa kaistavahti puut-
tuu Standard LKA -tilaa aktiivisem-
min ohjaukseen. Aktiivinen LKA -tila 
voi vähentää kuljettajan väsymystä 
ja auttaa ohjauksessa auton pitämi-
seksi kaistan keskellä.
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Kuolleen kulman tunnistusjärjestel-
mä (BCW) käyttää tutka-anturia kul-
jettajan varoittamiseen ajon aikana. 
Se tarkkailee ajoneuvon takana 
sivussa olevaa aluetta ja ilmoittaa 
tiedot kuljettajalle.

➀  Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä (BCW)

- Kuolleessa kulmassa oleva alue
 Tunnistusalue riippuu ajonopeu-

destasi. Jos ajonopeutesi on vähin-
tään 10 km/h suurempi kuin mui-
den lähellä ajavien ajoneuvojen, 
varoitusta ei anneta.

- Suurella nopeudella lähestyvä auto
 Kun ajoneuvo lähestyy autoa-

si suurella nopeudella, varoitus 
annetaan.

 Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon 
voidaan nähdä eri lailla suhteelli-
sesta nopeudesta riippuen.

➁  RCCW (Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä)

Kun peruutat autollasi, anturi tunnis-
taa vasemmalta ja oikealta lähesty-
vät ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa.
Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon 
voidaan nähdä eri lailla suhteellises-
ta nopeudesta riippuen.

KUOLLEEN KULMAN TUNNISTUS (BCW) (JOS VARUSTEENA)

OUM056176L

VAROITUS  
• Ota aina huomioon ajo-olo-

suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
kuolleen kulman tunnistusjär-
jestelmä (BCW) on käytössä.

• Kuolleen kulman tunnistus-
järjestelmä (BCW) on vain 
kuljettajaa avustava toiminto. 
Älä luota pelkästään järjestel-
mään, vaan ole aina tarkkaa-
vainen ja aja turvallisesti.
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Kuolleen kulman tunnistusjär-
jestelmä (BCW)
Toimintaedellytykset

Kytkimen merkkivalo syttyy, kun 
kuolleen kulman tunnistusjärjestel-
män kytkintä painetaan virtalukon 
ollessa ON-asennossa. Jos ajono-
peus ylittää 30 km/h, järjestelmä 
kytkeytyy päälle. 
Jos painat kytkintä uudelleen, kytki-
men merkkivalo ja järjestelmä sam-
mutetaan.

Jos virtalukko käännetään ensin 
OFF-asentoon ja sitten ON-asentoon, 
järjestelmä palautuu moottorin sam-
mutusta edeltävään toimintatilaan. 
Kytke järjestelmä pois käytöstä pai-
namalla kytkintä kun et halua käyttää 
järjestelmää. 
Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 3 
sekunnin ajaksi. 

Varoitustapa
Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
1. Järjestelmä on kytkettynä käyttöön 
2. Ajonopeus on yli 30 km/h
3. Auton takana havaitaan muita ajo-

neuvoja

OUM058027L

VAROITUS  
• Ota aina huomioon ajo-olo-

suhteet odottamattomien 
tilanteiden varalta ajon aika-
na, vaikka kuolleen kulman 
tunnistusjärjestelmä on käy-
tössä.

• Kuolleen kulman tunnistus-
järjestelmän tarkoitus on 
avustaa kuljettajaa. Älä luota 
pelkästään järjestelmän toi-
mintaan. Ota aina ajon aikana 
huomioon turvallisuuteen vai-
kuttavat tekijät.

(Jatkuu)
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Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, sivutaustapeilin 
varoitusvalo syttyy.
Jos havaittu auto ei ole tunnistusalu-
eella, varoitus kytketään pois päältä.

Toisen vaiheen hälytys kytkeytyy, 
kun: 
1.   Ensimmäisen vaiheen varoitusva-

lo palaa
2.   Suuntavalo on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi
Kun toisen vaiheen varoitus akti-
voituu, ulkopeilin varoitusvalo alkaa 
vilkkua ja hälytysääni kuuluu.
Jos siirrät suuntavilkkukytkimen 
alkuperäiseen asentoonsa, toisen 
tason hälytys kytketään pois päältä.

(Jatkuu)
• Kuolleen kulman tunnistus-

järjestelmän tarkoituksena ei 
ole korvata kuljettajan huo-
lellisuutta ja turvallista ajota-
paa. Ole aina riittävän varo-
vainen vaihtaessasi kaistaa 
tai peruuttaessasi. Kuolleen 
kulman tunnistusjärjestelmä 
ei välttämättä tunnista kaikkia 
auton sivulla olevia esineitä.

OUM054028

 1. vaihe

OUM054029

 2. vaihe
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-  Toisen vaiheen hälytys voi kytkey-
tyä.

• Hälytyksen kytkeminen päälle:
 Siirry LCD-näytön kohtaan User 

Settings (käyttäjäasetukset)   
Sound (ääni). Valitse kohta ”BCW” 
(kuolleen kulman tunnistustoimin-
to).

• Hälytyksen kytkeminen pois pääl-
tä:

 Siirry LCD-näytön kohtaan User 
Settings (käyttäjäasetukset)   
Sound (ääni). Poista kohdan 
”BCW” (kuolleen kulman tunnistus-
toiminto) valinta.

Tunnistusanturi

Anturit sijaitsevat takapuskurin sisäl-
lä.
Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta 
järjestelmä toimii asianmukaisesti.

Varoitusviesti

Viestillä ilmoitetaan kuljettajalle, jos 
takapuskurin pinnalla tai sisällä on 
jotakin ainetta tai jos sen lähistön 
lämpötila on kohonnut. Järjestelmä 
kytkeytyy pois käytöstä automaatti-
sesti, ja kytkimen varoitusvalo sam-
muu. 
Puhdista takapuskuri liasta.
Järjestelmän normaali toiminta 
palautuu noin 10 minuutin kuluttua 
puskurin puhdistuksesta. 

HUOMIO
Hälytystoiminto varoittaa kuljet-
tajaa. Poista toiminto käytöstä 
ainoastaan, jos se on välttämä-
töntä.

OUM058030L OUM058309L
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Jos järjestelmä ei toimi normaalis-
ti, vaikka lika, perävaunu, teline tai 
muu varuste on poistettu, vie autosi 
ammattihuoltoon ja tarkistuta järjes-
telmä. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Viesti saattaa tulla, vaikka takapus-
kurin päällä ei olisi mitään, esimer-
kiksi jos ajetaan avoimessa maas-
tossa kuten aavikolla, missä ei ole 
riittävästi tietoja toimintaa varten.
Tämä viesti saattaa ilmaantua myös 
kovalla sateella tai veden roiskuessa 
tiestä.
Tässä tapauksessa autoa ei tarvitse 
huoltaa.
Jos tavaratilaa tai muita varusteita 
käytetään, kytke kaikki järjestelmän 
toiminnot pois päältä [OFF].

Jos järjestelmä ei toimi asianmu-
kaisesti, siitä ilmoitetaan viestillä ja 
kytkimen valo sammuu. Järjestelmä 
kytkeytyy automaattisesti pois käy-
töstä.

Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

RCCW (Risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä)

Kun peruutat autollasi pysäköintipai-
kasta, anturi tunnistaa vasemmalta 
ja oikealta lähestyvät ajoneuvot ja 
antaa niistä tiedot kuljettajalle.

OUM058310L

OYP054026K
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Toimintaedellytykset
• Valitse RCCW (risteävän liiken-

teen varoitusjärjestelmä) mitta-
riston kohdassa ”Driving Assist” 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
kohdan ”User Settings” (mukautet-
tavat asetukset) alla. Järjestelmä 
kytkeytyy valmiustilaan.

• Valitse RCCW uudelleen kytkeäk-
sesi järjestelmän pois päältä.

• Jos moottori sammutetaan ja käyn-
nistetään uudelleen, risteävän lii-
kenteen varoitusjärjestelmä palaa 
tilaan, jossa se oli ennen moottorin 
sammuttamista. Kytke risteävän lii-
kenteen varoitusjärjestelmä pois 
päältä, jos et käytä sitä.

• Järjestelmä on käytössä, kun 
ajonopeus on alle 10 km/h ja 
vaihteenvalitsin on R-asennossa 
(peruutus).

• Risteävän liikenteen varoitusjärjes-
telmän tunnistusetäisyys on n. 0,5–
20 m sivusuunnassa. Jos lähes-
tyvän ajoneuvon nopeus on 4–36 
km/h tunnistusalueella, varoitus on 
päällä. Järjestelmän tunnistusetäi-
syys riippuu kuitenkin olosuhteista. 
Tarkkaile aina auton ympäristöä.

Varoitustapa • Jos anturit havaitsevat lähestyvän 
ajoneuvon, kuuluu äänimerkki ja 
varoitusvalo vilkkuu sivupeilissä.

• Jos tunnistettu ajoneuvo on tun-
nistusalueen ulkopuolella, ja se 
liikkuu poispäin vastakkaiseen 
suuntaan tai se liikkuu hitaasti tai 
jos ajoneuvo on suoraan autosi 
takana, jos toinen ajoneuvo ei liiku 
autoasi kohti, varoitus peruutetaan.

• Ulkoiset tekijät ja olosuhteet voivat 
häiritä järjestelmän toimintaa, joten 
kiinnitä ympäristöön aina huomio-
ta.

❈  Jos puskuri on jommalla kummalla 
puolella kaiteen tai toisen ajoneu-
von peitossa, järjestelmän tunnis-
tuskyky saattaa heikentyä.

OUM058312L

OJF055196L

OUM058311L
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VAROITUS  
• Kun kuolleen kulman tunnis-

tusjärjestelmä on toiminnas-
sa, sivutaustapeilin varoitus-
valo syttyy aina, kun järjes-
telmä havaitsee ajoneuvon 
autosi takana. 

 Törmäysvaaran vuoksi tark-
kaile myös auton ympäristöä 
varoitusvalon lisäksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman tunnistusjärjestelmä, 
se ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Älä luota pelkästään 
järjestelmään, vaan tarkista 
tilanne aina itse ennen kaistan 
vaihtamista. 

 Tietyissä olosuhteissa järjes-
telmä ei varoita kuljettajaa. 
Tarkkaile auton ympäristöä 
aina ajon aikana. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kuolleen kulman tunnistusjär-

jestelmä ja risteävän liiken-
teen varoitusjärjestelmä eivät 
korvaa kuljettajan huolellista 
ja turvallista ajotapaa. Ole aina 
riittävän varovainen vaihtaes-
sasi kaistaa ja peruuttaessasi. 
Kuolleen kulman tunnistusjär-
jestelmä ei välttämättä tunnis-
ta kaikkia auton sivulla olevia 
esineitä.

HUOMIO
• Järjestelmä ei ehkä toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri 
on vaihdettu tai jos anturin 
lähellä olevalla alueella on 
tehty korjauksia.

• Tunnistusalue vaihtelee tien 
leveyden mukaan.  Kapealla 
tiellä järjestelmä voi tunnistaa 
viereistä seuraavalla kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon. 

• Jos tie on kovin leveä, järjes-
telmä ei ehkä tunnista vierei-
sellä kaistalla ajavia ajoneuvo-
ja.

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jossa on 
voimakasta sähkömagneettis-
ta säteilyä.
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Tilanteet, joissa järjestelmä ei 
toimi
Sivutaustapeilin varoitus ei mahdolli-
sesti toimi seuraavissa olosuhteissa:
- Sivutaustapeilin kuori on vaurioitu-

nut tai likainen.
- Ikkuna on likainen.
-  Ikkunoissa on erittäin tumma 

sävylasi.

Huomautus kuljettajalle
Kuljettajan pitää olla erityisen 
varovainen seuraavissa tilanteis-
sa, koska järjestelmä ei mahdol-
lisesti havaitse muita ajoneuvoja 
tai esteitä:
- Tie on mutkainen, tai autolla aje-

taan maksuportista.
- Anturi on veden, lumen tai 

mudan peitossa.
- Takapuskurissa on anturin 

edessä esimerkiksi tarra, pusku-
risuojus tai pyöräteline.

- Takapuskurissa on vaurio, tai 
anturi on siirtynyt pois alkupe-
räiseltä paikaltaan.

- Ajoneuvon korkeus on muut-
tunut merkittävästi esimerkiksi 
raskaan kuorman tai virheellisen 
rengaspaineen takia.

- Ajo-olosuhteet ovat huonot 
esim. rankkasateen tai lumikuu-
ron vuoksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Auton lähellä on kiinteä este, 

esimerkiksi suojakaide, jalankul-
kija, eläin tai tunneli.

- Auton lähellä on suurikokoinen 
ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai 
kuorma-auto.

- Auton lähellä on moottori- tai 
polkupyörä.

- Auton lähellä on matala perä-
vaunu.

- Auton viereinen ajoneuvo läh-
tee liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella.

- Toinen ajoneuvo ohittaa auton 
erittäin suurella ajonopeudella. 

- Kaistanvaihdon aikana.
- Jyrkässä ala- tai ylämäessä, 

jossa tien pinta on kalteva.
- Toinen ajoneuvo ajaa hyvin 

lähellä takana.
- Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
- Takapuskurin pinta on erittäin 

lämmin tai kylmä.
(Jatkuu)
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(Jatkuu)
- Muut autot, seinät tai pysäköin-

tihallin pilarit peittävät anturien 
tunnistusalueen.

- Havaittu ajoneuvo liikkuu 
samaan aikaan taaksepäin, kun 
peruutat autoasi.

- Tunnistusalueella on kapea tai 
matala este, kuten ostoskärryt, 
lastenrattaat tai jalankulkija.

- Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

- Autosi lähellä on muita ajoneu-
voja.

- Kun viereisellä kaistalla oleva 
auto siirtyy seuraavalle kaistalle 
tai kahden kaistan päässä oleva 
ajoneuvo siirtyy viereiselle kais-
talle. 

-  Ajetaan kapealla tiellä, jonka 
varrella on paljon kasvillisuutta.

- Ajetaan märällä tienpinnalla.
(Jatkuu)

(Jatkuu)
- Ajoneuvolla ajetaan metalli-

rakenteiden ohi (esimerkiksi 
rakennustyömaa, rautatie tai 
vastaava).

- Kun ajetaan avoimella alueella 
(aavikolla, pellolla tms.)
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Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä (DAW) valvoo kuljettajan väsy-
misen tasoa tai epätarkkaa ajotapaa 
ja varoittaa kuljettajaa vaaratilanteista.

Järjestelmän asetukset ja akti-
vointi
Järjestelmän asetukset
• Kun auto toimitetaan tehtaalta, kul-

jettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä on oletusarvoisesti kytketty 
pois käytöstä. 

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä kytketään käyttöön käyn-
nistämällä moottori ja valitsemal-
la LCD-näytössä User Settings 
(mukautettavat asetukset)  
Assist (kuljettajaa avustavat järjes-
telmät)  Driver Attention Warning 
(kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä)  Normal/Early’ (nor-
maali/nopea). 

• Kuljettaja voi valita vireystilan valin-
tajärjestelmän toimintatilan. 

 -  Off: kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä on kytketty pois 
käytöstä.  

 -  Normal: kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä varoittaa kuljet-
tajaa väsymisen tasosta tai epä-
tarkasta ajotavasta.

 -  Early: Kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä varoittaa kuljet-
tajaa väsymisen tasosta tai epä-
tarkasta ajotavasta aiemmin kuin 
normaalitilassa. 

• Valitut kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmän asetukset eivät 
poistu muistista, kun moottori 
käynnistetään uudelleen. 

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJÄRJESTLEMÄ (DAW, JOS VARUSTEENA)
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Kuljettajan vireystason osoitus 

• Kuljettaja voi tarkkailla omaa ajo-
kuntoaan LCD-näytön osoituksen 
avulla. 

 -  Valitse User Settings (käyttäjä-
asetukset) ja ”Assist” (avusta-
vat järjestelmät) LCD-näytöllä. 
(Lisätietoja on luvun 4 kohdassa 
”LCD-näyttö”.)

• Kuljettajan vireystila esitetään näy-
tössä asteikolla 1–5. Pienempi luku 
tarkoittaa heikompaa vireystilaa. 

• Osoitus pienenee, jos kuljettaja ei 
pidä taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Osoitus suurenee, kun järjestelmä 
tulkitsee kuljettajan ajotapaa aktii-
visesti tietyn ajan kuluessa. 

• Kun kuljettaja kytkee järjestelmän 
päälle ajon aikana, se näyttää 
edellisen tauon ja tason.

Pidä tauko
• ”Consider taking a break” (sinun 

kannattaa pitää tauko) -viesti tulee 
LCD-näyttöön ja varoitusmerkkiää-
ni ilmoittaa kuljettajalle, että hänen 
kannattaa pitää tauko, koska vire-
ystaso on laskenut alle 1:n.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä ei ehdota taukoa, jos 
kokonaisajoaika on alle 10 minuut-
tia.

OUM048478L

OUM048477L

OUM048479L
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Järjestelmän nollaus 

• Kun kuljettaja nollaa kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmän, 
edellisen tauon ajaksi asetetaan 
00:00 ja kuljettajan vireystasoksi 5 
(erittäin virkeä). 

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä nollautuu seuraavissa 
tilanteissa.

 - Moottori on sammutettu.
 -  Kuljettaja avaa turvavyön ja kul-

jettajan oven.
 -  Pysähdys kestää yli 10 minuuttia. 
• Kuljettajan vireystilan valvontajär-

jestelmä kytkeytyy takaisin käyt-
töön, kun kuljettaja lähtee ajamaan.

Järjestelmä pois käytöstä
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä siirtyy valmiustilaan ja 
Disabled-näyttö näkyy seuraavissa 
tilanteissa: 
- Kamera-anturi ei tunnista kaistoja. 
-  Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 

180 km/h. 

OUM048480L
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Järjestelmän toimintahäiriö

Kun näyttöön tulee Check System 
-viesti, järjestelmä ei toimi oletetulla 
tavalla. Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton valtuu-
tetussa Kia-liikkeessä.

✽ HUOMAUTUS
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä hyödyntää tuulilasissa 
olevaa kamera-anturia. Jotta kame-
ra-anturi pysyy hyvässä kunnossa, 
noudata seuraavia ohjeita: 
-  Älä pura kameraa väliaikaises-

ti, sävytettyä ikkunaa varten tai 
kiinnittääksesi ikkunaan pinnoit-
teita tai lisävarusteita. Jos purat 
kameran ja kokoat sen uudelleen, 
tarkastuta järjestelmän valtuute-
tussa Kia-liikkeessä mahdollista 
kalibrointia varten.

-  Älä aseta kojelaudan päälle mitään 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). Vähäinenkin hei-
jastus voi aiheuttaa kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmän 
toimintahäiriöitä.

-  Vältä ajotilanteita, jossa kame-
ra-anturi uppoaa kokonaan 
veteen. 

-  Kamerayksikköä ei saa purkaa, ja 
sitä pitää suojella iskuilta.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmän varoitusmerkkiäänet 
voivat peittyä audiojärjestelmän 
soittoäänen alle, jos äänenvoimak-
kuus on liian suuri.

OUM048481L

 VAROITUS
• Kuljettajan vireystilan valvon-

tajärjestelmä on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikä se 
korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan vastuulla on ajaa 
aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. Tarkkaile liiken-
netilannetta jatkuvasti.

• Järjestelmä voi ehdottaa 
tauon pitämistä kuljettajan 
ajotavan mukaan, vaikka hän 
ei tuntisi väsymystä.

• Väsyneen kuljettajan on pidet-
tävä taukoja, vaikka kuljetta-
jan vireystilan valvontajärjes-
telmä ei ehdota sitä.
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HUOMIO
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä ei toimi oletetulla 
tavalla seuraavissa tilanteissa, 
ja järjestelmän hälytyksiä ei 
aina saada: 
• Kaistaviivan tunnistusjärjes-

telmä toimii rajallisesti. (Lisä-
tietoja on tämän luvun koh-
dassa ”Kaistavahti (LKAS)”) 

• Ajoneuvolla ajetaan äkillisiä 
kiihdytyksiä tehden tai mut-
kitellen ja esteitä väistellen 
(esim. tietyömaalla, muita ajo-
neuvoja tai esteitä väistellen 
tai kuoppaisella tiellä). 

• Ajolinjan pitokyky on heiken-
tynyt merkittävästi (mahdol-
lisesti rengaspaineiden vaih-
telun, renkaiden epätasaisen 
kulumisen tai pyöränsuun-
tauksen aurauksen/harituksen 
vuoksi). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Autolla ajetaan mutkaisella 

tiellä. 
• Autolla ajetaan kuoppaisella 

tiellä. 
• Autolla ajetaan tuulisella 

alueella.
• Seuraavat kuljettajaa avus-

tavat järjestelmät säätelevät 
auton toimintaa: 

 -  Kaistavahti (LKAS) 
 -  Törmäysvaroitin (FCA)
 -  Mukautuva vakionopeuden-

säädin (SCC)
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Ajotyyli ja ajo-olosuhteet vaikuttavat 
eniten polttoaineenkulutukseen.
Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa 
siihen, kuinka monta kilometriä pys-
tyt ajamaan yhdellä polttoainelitralla. 
Käyttääksesi autoa mahdollisimman 
taloudellisesti, hyödynnä seuraavia 
ajovinkkejä säästääksesi rahaa sekä 
polttoainekustannusten että huolto-
kulujen kautta:
• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. 

Älä tee rajuja kiihdytyksiä tai kaasu 
pohjassa vaihteiden vaihtoja, vaan 
ylläpidä tasaista nopeutta. Vältä 
tarpeettomia pysähdyksiä (esim. 
liikennevalot). Pyri säätämään 
nopeutesi liikenteen mukaan, ettei 
sinun tarvitsisi muuttaa nopeutta 
tarpeettomasti. Vältä ruuhkia mah-
dollisuuksien mukaan. Pidä aina 
turvaväli muihin ajoneuvoihin, jotta 
välttyisit tarpeettomilta jarrutuksil-
ta. Tämä vähentää myös jarrujen 
kulumista.

• Pidä ajonopeus maltillisena. 
Mitä kovempaa ajat, sitä enem-
män polttoainetta autosi kuluttaa. 
Maltillisella nopeudella ajaminen – 
erityisesti moottoriteillä – on tehok-
kain tapa pienentää polttoaineen-
kulutusta.

• Älä pidä jalkaa jarru- tai kytkin-
polkimella. Tämä aiheuttaa poltto-
aineenkulutuksen lisääntymistä ja 
lisää näiden järjestelmien kompo-
nenttien kulumista. Lisäksi jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon 
aikana saattaa aiheuttaa jarrujen 
ylikuumenemista, mikä johtaa jar-
rutustehon heikkenemiseen, josta 
sen sijaan voi aiheutua vakavia 
seurauksia.

• Huolla renkaita asianmukaisesti. 
Pidä niitä täytettynä suositelluis-
sa rengaspaineissa. Väärä täyttö, 
joko vähäinen tai liiallinen, saat-
taa aiheuttaa tarpeetonta renkaan 
kulumista. Tarkasta rengaspaineet 
vähintään kerran kuukaudessa.

• Varmista että pyörien suuntaus on 
oikea. Pyöränkulmien muuttumi-
nen saattaa olla seurausta reuna-
kiviin osumisesta tai liian kovalla 
nopeudella ajamisesta epätasaisil-
la tiepinnoilla. Väärät pyöränkulmat 
aiheuttavat nopeampaa renkaan 
kulumista ja muita ongelmia, kuten 
polttoaineenkulutuksen kasvua.

• Pidä autosi hyvässä kunnossa. 
Parantaaksesi polttoainetaloutta 
ja pienentääksesi ylläpitokustan-
nuksia, huollata ajoneuvoasi luvun 
8 huolto-ohjelman mukaisesti. 
Jos ajat ajoneuvollasi vaikeissa 
olosuhteissa, huoltoja on tehtävä 
useammin (katso lisätietoja luvusta 
8).

• Pidä auto puhtaana. Pitääksesi 
auton hyväkuntoisena, pidä se 
puhtaana, äläkä altista sitä syö-
vyttäville aineille. On erityisen tär-
keää, että mutaa, likaa, jäätä jne. ei 
anneta kerääntyä auton alustaan. 
Tämä lisäpaino voi johtaa lisäänty-
neeseen polttoaineenkulutukseen 
ja se voi myös lisätä ruosteen muo-
dostumisen riskiä.

TALOUDELLINEN KÄYTTÖ
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• Lastaa auto kevyesti. Älä kuljeta 
tarpeetonta kuormaa. Kuorma hei-
kentää polttoainetaloutta.

• Vältä joutokäyntiä. Jos joudut odot-
tamaan (muualla kuin liikentees-
sä), sammuta moottori ja käynnistä 
vasta, kun olet valmis lähtemään 
liikkeelle.

• Auton ei tarvitse antaa lämmetä 
pitkään. Moottorin käynnistymisen 
jälkeen anna moottorin käydä noin 
10-20 sekuntia ennen kuin kytket 
vaihteen päälle. Kuitenkin erittäin 
kylmissä olosuhteissa anna moot-
torin lämmetä hieman normaalia 
pidempään.

• Älä käytä moottoria liian pienellä 
tai suurella käyntinopeudella. Liian 
matalilla kierroksilla ajaminen tar-
koittaa liian suurella vaihteella aja-
mista, jolloin moottori meinaa sam-
mua. Jos näin tapahtuu, vaihda 
pienemmälle vaihteelle. Moottorin 
liiallinen kierrättäminen tarkoittaa 
kierrosten nostamista turvarajan 
ylitse (punainen alue). Tämä voi-
daan välttää vaihtamalla vaihde 
suositelluilla kierrosnopeuksilla. 

• Käytä ilmastointilaitetta sääste-
liäästi. Ilmastointijärjestelmää käy-
tetään moottorin tuottamalla ener-
gialla, jolloin polttoainetalous heik-
kenee sitä käytettäessä.

• Polttoaineenkulutus saattaa kas-
vaa, jos pidät ikkunoita auki ajon 
aikana.

• Polttoaineenkulutus kasvaa ajet-
taessa sivu- ja vastatuulessa. 
Pienentääksesi tämän vaikutusta, 
hidasta nopeuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toiminta-
kunnossa on tärkeää sekä polttoai-
netalouden että turvallisuuden kan-
nalta. Huollata järjestelmä ammatti-
huollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

 VAROITUS – Moottorin 
sammuminen ajossa

Älä koskaan sammuta mootto-
ria alamäkiajossa tai muuten 
auton liikkuessa. Ohjaus- ja jar-
rutehostimet eivät toimi oikein, 
jos moottori ei ole käynnissä. 
Pidä sen sijaan moottori käyn-
nissä ja vaihda sopivan pieni 
vaihde hyödyntääksesi mootto-
rijarrutusta. Virta-avaimen kään-
täminen OFF-asentoon saattaa 
lisäksi kytkeä ohjauslukon (jos 
varusteena), jolloin autoa ei voi 
ohjata, ja siten johtaa onnetto-
muuteen, josta saattaa aiheutua 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja. 
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ERIKOISOLOSUHTEET 
Vaaralliset ajo-olosuhteet  
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- 
tai lumisade, jäinen, mutainen tai 
hiekkainen tie jne.) vallitessa nouda-
ta seuraavia ohjeita:
• Aja varoen ja jätä tavanomaista 

pidempi turvaväli edellä ajavaan 
pidemmän jarrutusmatkan varalta.

• Älä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä 
äläkä paina jarrupoljinta äkillisesti.

• Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) ei toimi, ”pumppaa” jarrupol-
jinta kevyesti, eli paina sitä kevyesti 
ja vapauta se toistuvasti, kunnes 
auto pysähtyy.

• Jos auto pysähtyy lumeen, liejuun 
tai hiekkaan, käytä kakkosvaihdet-
ta. Kiihdytä hitaasti välttäen vetä-
vien pyörien sutimista.

• Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitävää materiaa-
lia, tai asenna niihin lumiketjut.    

Nurinajon riskin pienentäminen
Tämä monikäyttöinen ajoneuvo 
määritellään katumaasturiksi (SUV – 
Sports Utility Vehicle).
SUV-malleissa on korkeampi maa-
vara ja suhteellisen kapea raideväli, 
jotka mahdollistavat monipuolisen 
käytön myös päällystettyjen teiden 
ulkopuolella. Auton erityispiirteet 
aiheuttavat sen, että painopiste on 
korkeammalla kuin tavanomaisissa 
ajoneuvoissa. Korkeamman maa-
varan etuna on parempi näkyvyys 
tiehen, jolloin ongelmatilanteet voi-
daan ennakoida todennäköisem-
min. Tämän luokan ajoneuvoa ei ole 
suuniteltu yhtä kovaan kaarreajoon 
kuin tavallista ajoneuvoa. Tämän ris-
kin vuoksi kuljettajan ja matkusta-
jien on aina käytettävä turvavöitä.  
Nurinajossa henkilö, joka ei käytä 
turvavyötä, on huomattavasti suu-
remmassa hengenvaarassa kuin tur-
vavyötä käyttävä henkilö.  Kuljettaja 
pystyy erilaisin keinoin vähentämään 
nurinajon riskiä.  Jyrkkiä käännöksiä 
ja äkillisiä ohjausliikkeitä tulee välttää 
mahdollisuuksien mukaan, katolle ei 
saa kuormata painavia tavaroita eikä 
autoa saa muunnella millään tavalla.

 VAROITUS – Vaihtaminen 
pienemmälle

Pienemmälle vaihtaminen auto-
maattivaihteistolla voi aiheuttaa 
onnettomuuden ajettaessa liuk-
kailla tiepinnoilla. Renkaan pyö-
rimisnopeuden nopea muutos 
voi johtaa renkaan liukumiseen. 
Ole varovainen vaihtaessasi 
pienemmälle liukkailla teillä.

VAROITUS – ABS
Älä pumppaa jarrupoljinta 
autossa, jossa on ABS.
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Auton heijaaminen  
Jos autoa pitää heijata sen irrotta-
miseksi lumesta, jäästä tai mudasta, 
käännä ohjauspyörää ensin oikealle 
ja vasemmalle tehdäksesi etupyörille 
tilaa. Vaihda sitten edestakaisin 1- ja 
R-vaihteen (peruutus) välillä käsi-
vaihteistolla tai R-vaihteen (peruu-
tus) ja minkä tahansa eteenpäin 
vievän vaihteen välillä automaatti-
vaihteistolla. Älä kiihdytä liikaa, vaan 
pyri hyödyntämään renkaiden pitoa 
ilman sutimista. Jos olet yhä jumissa 
muutaman yrityksen jälkeen, hanki 
hinausapua estääksesi moottorin yli-
kuumenemisen ja vaihteiston mah-
dollisen vahingoittumisen.

HUOMIO
Pitkään kestänyt heijaaminen 
voi ylikuumentaa moottorin, 
vahingoittaa tai rikkoa vaihteis-
ton tai aiheuttaa rengasrikon.  

VAROITUS
Ajoneuvosi on varustettu ren-
kailla, jotka tarjoavat turvalli-
set ajo-ominaisuudet ja hyvän 
hallittavuuden. Älä käytä ren-
kaita tai vanteita, jotka ovat 
muunkokoisia tai -tyyppisiä, 
kuin alkuperäisesti ajoneuvoon 
asennetut. Nämä voivat vaikut-
taa ajoneuvon turvallisuuteen ja 
suorituskykyyn, josta voi seura-
ta ohjausvirhe tai nurinajo, joka 
voi johtaa vakavaan loukkaan-
tumiseen. Kun vaihdat renkaat 
uusiin, varmista, että asennat 
renkaat ja vanteet, jotka ovat 
samankokoiset ja -tyyppiset ja 
joissa on sama kuvio, valmista-
ja ja kantavuus. Jos tästä huo-
limatta päätät varustaa ajoneu-
von maastoajoa varten rengas-/
vanneyhdistelmällä, jota Kia ei 
suosittele, sinun tulee välttää 
moottoritieajoa näillä renkailla.

VAROITUS – 
Auton kaatuminen 

Kuten muissakin katumaas-
tureissa (SUV), väärinkäytön 
seurauksena voi olla ajoneu-
von hallinnan menetys, onnet-
tomuus tai nurinajo.
• SUV-mallien kaatumisriski on 

suurempi kuin tavallisilla hen-
kilöautoilla. 

• Erityispiirteiden (korkeampi 
maavara, kapeampi raideleve-
ys jne.) johdosta ajoneuvon 
painopiste on tavallisia ajo-
neuvoja korkeammalla.

• SUV-malleja ei ole suunniteltu 
kaarreajoon samoilla nopeuk-
silla kuin tavanomaisia henki-
löautoja.

• Vältä jyrkkiä käännöksiä ja 
äkillisiä ohjausliikkeitä.

• Nurinajossa henkilö, joka ei 
käytä turvavyötä, on huomat-
tavasti suuremmassa hengen-
vaarassa kuin turvavyötä käyt-
tävä henkilö.  Varmista, että 
ajoneuvon kaikilla matkustaji-
lla on turvavyö kiinnitetty.
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✽ HUOMAUTUS
Kytke ajonvakautusjärjestelmä 
(ESC) pois päältä, ennen kuin yrität 
irrottaa juuttunutta autoa.

Varovainen kaarreajo

Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta 
vaihdetta ajaessasi kaarteessa eri-
tyisesti, jos tie on kostea. Kaarteet 
tulisi aina ajaa pienellä kiihdytyksel-
lä. Jos noudatat näitä ohjeita, ren-
kaan kuluminen pystytään pitämään 
vähäisenä.

VAROITUS –
Renkaiden sutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyh-
jään, etenkään 56 km/h suurem-
missa nopeuksissa. Kun auto 
on paikallaan, kovalla nopeudel-
la sutivat pyörät voivat ylikuu-
mentaa renkaita, joka voi joh-
taa rengasrikkoon ja sivullisten 
loukkaantumisiin.

VAROITUS 
Jos autosi juuttuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan tms., voit yrit-
tää irrottaa sen heijaamalla sitä 
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, 
jos auton lähellä on ihmisiä tai 
esteitä. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen- 
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva 
ihminen saattaa loukkaantua tai 
tielle tuleva kohde vahingoittua. 
Heijaamista ei tule jatkaa pit-
kiä jaksoja, sillä vaihteisto voi 
kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

OUM054141L
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Ajaminen yöllä  

Koska yöllä ajamisessa vallitsee 
enemmän riskejä kuin päiväajossa, 
on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Koska näkyvyys on pimeällä 

huono erityisesti valaisemattomilla 
tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta 
ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi 
ajaviin ajoneuvoihin.

• Säädä peilit niin, että muiden auto-
jen ajovalot eivät heijastu niistä ja 
haittaa näkyvyyttä.

• Pidä autosi ajovalaisimet puhtaina 
ja oikein suunnattuina autoissa, 
joissa ei ole automaattista ajova-
lojen suuntausta. Likaiset ja väärin 
säädetyt ajovalot heikentävät yöllä 
näkyvyyttä entisestään.

• Älä katso suoraan vastaantulevien 
ajoneuvojen valoihin. Silmäsi saat-
tavat häikäistyä hetkeksi, jolloin 
silmien tottuminen pimeyteen saat-
taa kestää useita sekunteja.

Sateessa ajaminen  

Sade ja märkä tie voivat tehdä ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole 
valmistautunut liukkauteen. Tässä on 
muutamia muistettavia asioita ajet-
taessa sateella:
• Kova sade heikentää näkyvyyttä ja 

pidentää pysähtymismatkaa, joten 
ajonopeutta on hiljennettävä.

• Huolla tuulilasinpyyhkimet asian-
mukaisesti. Vaihda tuulilasin pyyh-
kijöiden sulat, jos niissä on havait-
tavissa kulumisen merkkejä tai 
mikäli pyyhintä on vajaata.

OUM054140 OUM058139L
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• Huonokuntoisten renkaiden hei-
kentynyt pitokyky saattaa johtaa 
onnettomuuteen jarrutettaessa 
äkillisesti märällä tienpinnalla. 
Varmista, että renkaasi ovat hyväs-
sä kunnossa.

• Kytke ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nähdä autosi.

• Jarrujen komponentit saattavat 
kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian 
nopeasti. Jos joudut ajamaan lätä-
köiden yli, pyri ajamaan niistä hil-
jaa.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon 
aikana kunnes jarrut toimivat nor-
maalisti, jos epäilet jarrujen kastu-
neen.   

Ajaminen tulvivalla alueella  
Vältä ajamasta tulvivalla alueella, 
ellet ole täysin varma, että veden 
pinta ei ole korkeampi kuin auton 
maavara. Aja hitaasti vetisillä tiepin-
noilla. Varaa riittävän pitkä jarrutus-
matka, koska jarrujen toiminta on 
saattanut heikentyä.
Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut 
painamalla varovaisesti jarruja useita 
kertoja auton liikkuessa hitaasti.   

Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sillä ajo-
neuvosi saattaa vahingoittua kivis-
tä tai puiden juurista tai kannoista. 
Tutustu maasto-olosuhteisiin paikas-
sa, johon aiot ajaa, ennen ajoonläh-
töä.

Ajaminen moottoritiellä
Renkaat 

Säädä rengaspaineet teknisten tie-
tojen mukaisiksi. Alhaiset rengaspai-
neet aiheuttavat renkaiden ylikuume-
nemista ja voivat jopa vahingoittaa 
niitä.
Vältä käyttämästä kuluneita tai 
vahingoittuneita renkaita, jotka saat-
tavat aiheuttaa pidon menettämisen 
tai renkaan rikkoutumisen.

✽ HUOMAUTUS
Älä koskaan ylitä renkaisiin merkit-
tyä suurinta täyttöpainetta.

OUM058150L
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Polttoaine, moottorin jäähdytys-
neste ja moottoriöljy
Ajaminen kovalla nopeudella kulut-
taa enemmän polttoainetta kuin aja-
minen maltillisella nopeudella. Älä 
unohda tarkastaa sekä moottorin 
jäähdytysnesteen että moottoriöljyn 
tasoa.

Käyttöhihna
Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna 
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuu-
menemista.

VAROITUS
• Liian matala tai korkea ren-

gaspaine saattaa aiheuttaa 
rengasrikon, joka saattaa joh-
taa auton hallinnan vaikeu-
tumiseen tai menettämiseen 
ja onnettomuuteen, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammo-
ja.  Tarkasta aina rengaspai-
neet ennen ajamista. Tarkista 
oikea rengaspaine kappaleen 
9 osasta ”Pyörät ja renkaat”.

• Ajaminen autolla, jonka ren-
kaiden kulutuspinnan urasy-
vyys on liian pieni on erittäin 
vaarallista.  Loppuun kuluneet 
renkaat voivat johtaa auton 
hallinnan menettämiseen, 
kolareihin ja loukkaantumi-
siin – jopa hengenvaarallisiin.  
Kuluneita renkaita ei tulisi 
käyttää, vaan ne tulisi vaih-
taa mahdollisimman nopeasti 
uusiin. Tarkasta aina ennen 
ajamista ajoneuvon renkaiden 
kulutuspinta. Saat lisätietoja 
renkaiden sallitusta urasy-
vyydestä kappaleen 8 osasta 
”Pyörät ja renkaat”.
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TALVIAJO
Normaaliin käyttöön verrattuna tal-
ven vaativat olosuhteet aiheuttavat 
enemmän osien kulumista ja muita 
mahdollisia ongelmia. Noudata seu-
raavia ohjeita minimoidaksesi tal-
viajon aiheuttamia ongelmia:

Lumiset tai jäiset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syvässä lumes-
sa, talvirenkaiden käyttäminen tai 
lumiketjujen asentaminen renkaisiin 
voi olla välttämätöntä. Jos aiot asen-
taa talvirenkaat, on välttämätöntä 
valita renkaat, jotka ovat vastaavan 
kokoiset ja tyyppiset kuin alkupe-
räiset renkaat. Tämän ohjeen nou-
dattamatta jättäminen saattaa hei-
kentää ajoneuvon turvallisuutta ja 
ajettavuutta. Lisäksi ylinopeus, rajut 
kiihdytykset, äkkinäiset jarrutukset ja 
nopeat ohjausliikkeet voivat aiheut-
taa erittäin vaarallisia tilanteita tai 
jopa onnettomuuksia.

Hidastuksen aikana hyödynnä moot-
torijarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset 
lumisilla tai jäisillä teillä saattavat 
aiheuttaa luisumista. Sinun on pidet-
tävä riittävä turvaväli edessä olevaan 
ajoneuvoon. Käytä jarrua mahdolli-
suuksien mukaan varoen. On huo-
mattava, että lumiketjujen asenta-
minen renkaalle tarjoaa paremman 
etenemiskyvyn, mutta ne eivät estä 
sivuluisujen tapahtumista.

✽ HUOMAUTUS
Lumiketjut eivät ole laillisia kaikis-
sa maissa. Tutustu maan lainsää-
däntöön ennen lumiketjujen asen-
tamista.

Talvirenkaat  
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, 
varmista, että ne ovat samankokoiset 
ja samaa painoluokkaa olevat vyö-
renkaat kuin alkuperäiset. Jokaisen 
neljän pyörän on oltava talvirengas, 
jotta auto käyttäytyisi tasapainoises-
ti kaikissa sääolosuhteissa. Muista, 
että talvirenkaiden tarjoama pito kui-
valla tiellä ei ole niin hyvä kuin auton 
alkuperäisrenkaiden. Sinun on ajet-
tava varovaisesti, vaikka tie olisi puh-
das. Tarkasta rengasmyyjän kanssa 
renkaiden nopeusluokitukset.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin 
olet tutustunut paikallisiin määräyk-
siin ja rajoituksiin niiden käytöstä.

VAROITUS 
–  Talvirenkaiden koko

Käytä alkuperäisten renkaiden 
kokoisia talvirenkaita. Muussa 
tapauksessa ajoneuvosi turval-
lisuus ja ajettavuus saattavat 
heikentyä huomattavasti.
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Lumiketjut 

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat 
ohuemmat, ne voivat vahingoittua 
vääräntyyppisistä lumiketjuista. 
Tämän vuoksi talvirenkaiden käyt-
töä suositellaan lumiketjujen sijasta. 
Älä asenna lumiketjuja autoon, joka 
on varustettu alumiinivanteilla: lumi-
ketjut saattavat aiheuttaa vahinkoa 
vanteisiin. Jos lumiketjuja on käy-
tettävä, käytä ohutlenkkisiä ketjuja, 
joiden paksuus on alle 12 mm. Autosi 
valmistajan takuu ei kata väärien 
lumiketjujen käytöstä aiheutuneita 
vahinkoja.

Kun käytät lumiketjuja, asenna ne 
seuraavasti. 
FWD/AWD: Etuveto

OUM058136L

HUOMIO
• Käytä ainoastaan pyörien 

koon ja tyypin mukaisia lumi-
ketjuja.  Väärät lumiketjut voi-
vat aiheuttaa vahinkoa auton 
koriin ja jousitukseen, eikä 
niitä korvaa valmistajan takuu. 
Lisäksi lumiketjujen kiinni-
tyslenkit voivat vahingoittua 
osuessaan auton osiin aiheut-
taen lumiketjujen löystymi-
sen renkaalla. Varmista, että 
lumiketjuilla on SAE-luokan 
”S”-hyväksyntä. 

• Varmista n. 0,5–1 km:n ajon 
jälkeen, että lumiketjut on kiin-
nitetty turvallisesti. Kiristä tai 
asenna lumiketjut uudelleen, 
jos ne ovat löysällä.
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Ketjujen asentaminen 
Noudata lumiketjujen asennuksessa 
niiden mukana toimitetun asennus-
oppaan ohjeita ja kiristä ne mahdolli-
simman tiukalle. Aja hitaasti ketjuilla. 
Jos kuulet, että ketjut koskevat koriin 
tai alustaan, pysähdy ja kiristä niitä. 
Jos ne koskevat tämänkin jälkeen, 
hidasta vauhtia kunnes se lakkaa. 
Poista ketjut heti, kun aiot ajaa pal-
jaalla tiellä.

HUOMIO
• Vääränkokoiset tai väärin 

asennetut lumiketjut saattavat 
vaurioittaa jarruputkia, jousi-
tusta, koria ja pyöriä.

• Pysähdy ja kiristä ketjut aina, 
kun kuulet niiden osuvan 
auton runkoon.

VAROITUS – Lumiketjut
• Lumiketjujen käyttö heikentää 

auton hallittavuutta merkittä-
västi.

• Älä ylitä 30 km/h tai lumiketju-
jen valmistajan suosittelemaa 
ajonopeutta (noudata alhai-
sinta nopeussuositusta).

• Aja varovaisesti ja vältä töys-
syjä, kuoppia, tiukkoja kään-
nöksiä tai muita epätasai-
suuksia.

• Älä tee lukkojarrutuksia tai 
käänny liian jyrkästi.

 VAROITUS –  Lumiketjujen 
asentaminen

Kun asennat lumiketjut, pysäköi 
auto tasaisella alustalle pois lii-
kenteen tieltä. Kytke auton varoi-
tusvilkut ja aseta tarvittaessa 
varoituskolmio auton taakse. 
Aseta vaihde P-asentoon (pysä-
köinti), kytke seisontajarru ja 
sammuta moottori aina ennen 
asennuksen aloittamista.
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Käytä korkealaatuista etylee-
niglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä
Autosi jäähdytysjärjestelmässä on 
tehtaalta tullessaan korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä. Se on ainoaa jäähdytys-
nestettä, jota järjestelmässä tulee 
käyttää, sillä se estää korroosion 
muodostumista, voitelee vesipump-
pua ja estää jäätymisen. Lisää jääh-
dytysnestettä kappaleen 8 ohjeiden 
mukaisesti. Tarkasta jäähdytysneste 
ennen talvea varmistuaksesi siitä, 
että sen jäätymispiste on sopiva tal-
vella odotettaviin lämpötiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akku-
järjestelmälle. Tarkista akun ja akku-
kaapelien kunto silmämääräisesti 
kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti. 
Tarkistuta akun lataustila ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Vaihda moottoriöljy talvilaatui-
seen moottoriöljyyn tarpeen 
mukaan
Hyvin kylmässä ilmastossa tulisi 
käyttää matalamaan viskositeetin 
omaavaa talvilaatuista moottoriöl-
jyä. Tutustu luvun 9 suosituksiin. Jos 
et ole varma, minkä tyyppistä öljyä 
sinun tulisi käyttää, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-
jälleenmyyjään tai huollon yhteistyö-
kumppaniin.

Tarkasta sytytystulpat ja syty-
tysjärjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 8 ohjei-
den mukaisesti ja vaihda ne tarvit-
taessa. Tarkasta myös sytytysjärjes-
telmän johdot ja komponentit, ettei-
vät ne ole haljenneet, kuluneet tai 
vahingoittuneet millään tavalla.

Lukkojen jäätymisen estämi-
nen
Estääksesi lukkojen jäätymisen, 
suihkuta hyväksyttyä lukkoöljyä tai 
glyseriiniä lukon avainreikään. Jos 
lukko on peittynyt jäällä, suihkuta 
jäänpoistoainetta poistaaksesi jään. 
Jos lukko on jäätynyt kokonaan sisäl-
tä, voit yrittää sulattaa sen käyt-
tämällä lämmintä avainta. Käsittele 
lämmintä avainta varoen välttyäksesi 
vammoilta.

Käytä hyväksyttyä tuulilasin 
pesunestettä
Estääksesi veden jäätymisen pesu-
nestesäiliössä, lisää hyväksyttyä 
tuulilasin pakkasnestettä valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Talvikäyttöön 
soveltuvaa pesunestettä on saata-
villa KIA-jälleenmyyjillä tai huollon 
yhteistyökumppaneilla ja useimmilla 
autotarvikemyyjillä. Älä käytä moot-
torin jäähdytysnestettä tai muun 
tyyppisiä pakkasnesteitä, sillä ne 
saattavat vahingoittaa maalipintaa.
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Estä seisontajarrun jäätymi-
nen
Joissain olosuhteissa seisontajarru 
saattaa jumittua kytkettyyn asentoon.  
Näin voi tapahtua todennäköisim-
min silloin, kun lunta tai jäätä on 
kerääntynyt takajarrujen ympärille tai 
lähettyville tai jos jarrut ovat kastu-
neet. Jos vaarana on, että seison-
tajarru voi jumittua, kytke se vain 
tilapäisesti, kun siirrät vaihdevivun 
P-asentoon (automaattivaihteistois-
sa) tai ykkös- tai peruutusvaihteelle 
(käsivaihteistoissa). Tämän jälkeen 
estä takarenkaiden liike siten, että 
auto ei voi liikkua. Vapauta tämän 
jälkeen seisontajarru.

Älä anna lumen tai jään 
kerääntyä alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä 
saattaa kerääntyä lokasuojiin, jol-
loin se häiritsee ohjauksen toimintaa. 
Varmista säännöllisesti, että etupyö-
rät ja muut ohjausjärjestelmän kom-
ponentit liikkuvat esteettä, kun ajat 
huonoissa sääolosuhteissa talvella.

Sopivien tarvikkeiden kuljetta-
minen hätätilanteiden varalta
Riippuen säästä sinun on pidettävä 
mukana sopivia tarvikkeita hätätilan-
teiden varalle. Tavaroita, joita ehkä 
tarvitset voi olla muun muassa: lumi-
ketjut, hinauslenkit ja -köydet, hiek-
kaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaa-
vin, hansikkaat, maa-alustasuoja, 
haalarit, huopa jne.
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PERÄVAUNUN VETÄMINEN
Jos aiot hinata tai vetää perävaunua 
autollasi, sinun on ensin tutustuttava 
maassasi vallitseviin moottoriajoneu-
voihin liittyvin määräyksiin.
Koska määräykset ovat erilaisia 
eri maissa, perävaunujen vetoon 
ja hinaukseen liittyvät vaatimukset 
vaihtelevat. Suosittelemme kysy-
mään neuvoa valtuutetulta KIA-
jälleenmyyjältä tai huollon yhteistyö-
kumppanilta. ✽ HUOMAUTUS – Euroopassa

• Taka-akselin suurin akselimassa 
saa ylittyä korkeintaan 15 % ja 
kokonaismassa korkeintaan 10 % 
tai 100 kg (sen mukaan kumpi 
on pienempi). Tässä tapaukses-
sa M1-luokan ajoneuvolla ei saa 
ylittää 100 km/h nopeutta tai 
N1-luokan ajoneuvolla yli 80 km/h 
nopeutta. Suomessa suurin sallittu 
nopeus perävaunua vedettäessä on 
80 km/h.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Takarenkaan kuormitusluokan 

mukainen suurin kuormitus ei 
saa ylittyä yli 15% henkilöautossa 
perävaunun vetoaisan aiheutta-
man lisäkuormituksen takia. Älä 
tällöin ylitä 100 km/h ajonopeutta 
ja takarenkaiden paineen tulisi 
olla vähintään 20 kPa (0,2 bar) yli 
tavallisen suosituspaineen (joka 
käytössä ilman perävaunua).

HUOMIO
Perävaunun vetäminen väärin 
voi vahingoittaa autoasi aiheut-
taen kalliita korjauksia, joita 
takuu ei kata. Vetääksesi perä-
vaunua oikein, noudata tässä 
osiossa annettuja ohjeita. 

VAROITUS –  Perävaunun 
vetäminen

Vääränlaisten varusteiden käyt-
tö tai kuljettajan tekemä virhe 
saattaa johtaa auton hallinnan 
menettämiseen perävaunua 
vedettäessä. Näin voi käydä, jos 
esimerkiksi perävaunu on liian 
raskas, jarrut eivät toimi kun-
nolla tai jopa eivät ollenkaan. 
Sinä ja matkustajasi saatatte 
loukkaantua vakavasti tai jopa 
hengenvaarallisesti. Noudata 
kaikkia tässä osassa esitettyjä 
ohjeita, kun vedät perävaunua.

VAROITUS 
–  Kuormarajoitukset

Ennen perävaunun vetämis-
tä varmista, että perävaunun, 
yhdistelmän (CGW), ajoneu-
von (GVW), akseleiden (GAW) 
ja vetoaisan kokonaiskuormat 
ovat sallituissa rajoissa.
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Autollasi voidaan vetää perävaunua. 
Ottaaksesi selvää, mikä on auto-
si perävaunun vetokyky, lue tämän 
luvun kappaleessa ”Perävaunun 
massa (paino)” esitetyt tiedot. 

Muista, että perävaunun vetäminen 
eroaa huomattavasti normaalista 
ajamisesta. Perävaunua vedettäes-
sä käsiteltävyys, kestävyys ja polt-
toainetalous muuttuvat. Onnistunut 
ja turvallinen perävaunun vetäminen 
vaatii oikeita välineitä, joita on osat-
tava käyttää oikein.

Tässä luvussa esitetään monia ajan 
saatossa hyväksi havaittuja, tärkei-
tä perävaunun veto-ohjeita ja tur-
vallisuussääntöjä. Monet niistä ovat 
tärkeitä itsesi ja matkustajiesi tur-
vallisuuden kannalta. Pyydämme 
lukemaan tämän luvun huolellisesti 
ennen kuin alat vetämään perävau-
nua.

Kuorman liikuttamiseksi työtä tekevät 
järjestelmät, kuten moottori, vaihteis-
to, voimansiirto ja renkaat rasittuvat 
enemmän lisäkuorman vaikutukses-
ta. Moottoria on käytettävä suhteelli-
sesti kovemmilla nopeuksilla ja suu-
rempien kuormien alaisena. Tämä 
lisäkuorma aiheuttaa lisääntynyttä 
lämmöntuottoa. Perävaunu lisää 
myös huomattavasti ilmanvastusta, 
joka lisää vedettävää kuormaa.   

✽  HUOMAUTUS – 
Vetokoukun kiinnityskohta

Vetokoukun kiinnitysreiät sijaitse-
vat takarenkaiden molemminpuolin 
korin suojassa.

OUM058179L
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Vetokoukut
On tärkeää, että vetokoukkuvarus-
teet ovat oikeantyyppiset. Ristituulet, 
vastaantulevat rekat ja epätasaiset 
tiet ovat hyviä syitä oikean vetokou-
kun valintaan. Tässä on muutamia 
ohjeita noudatettavaksi:
• Joudutaanko koriin tekemään rei-

kiä vetokoukun asentamiseksi? 
Jos näin on, varmista, että tiivistät 
reiät vetokoukun irrottamisen jäl-
keen.

 Jos et tiivistä niitä, pakoputkesta 
vapautuva hengenvaarallinen hii-
limonoksidi (CO) sekä lika ja vesi 
voivat kulkeutua autoosi.

• Auton puskureita ei ole tarkoitettu 
vetokoukun kiinnityspisteiksi. Älä 
kiinnitä vuokrakoukkuja tai muita 
puskurikiinnitteisiä vetokoukkuja 
niihin. Käytä ainoastaan runkoon 
kiinnitettäviä vetokoukkuja, jotka 
eivät kiinnity puskuriin.   

• Valtuutetun KIA-jälleenmyyjän tai 
huollon yhteistyökumppanin lisä-
varustemallistossa on tarjolla KIA-
vetokoukkuja.

Turvavaijerit 
Sinun tulisi aina perävaunua vetäes-
säsi kiinnittää turvavaijeri auton ja 
vaunun väliin. Aseta turvavaijeri kul-
kemaan ristikkäin perävaunun aisan 
alla siten, että aisa ei voi pudota 
maahan, jos se irtoaa vetokoukusta.
Vetokoukun tai perävaunun mukana 
saattaa olla toimitettu turvavaijerin 
käyttöohjeet. Noudata valmistajan 
suosituksia turvavaijerin kiinnityk-
sessä. Jätä aina vaijeri sen verran 
löysälle, että perävaunulla kääntymi-
nen ei tuota ongelmia. Älä missään 
tapauksessa anna turvavaijerin laa-
hata maata.

Perävaunun jarrut 
Jos perävaunusi on varustettu jar-
rujärjestelmällä, varmista, että se 
mukailee maasi määräyksiä ja että 
se on oikein asennettu ja toimii vir-
heettömästi.
Jos perävaunun paino ylittää suurim-
man sallitun painon ilman perävau-
nun jarruja, perävaunu vaatii myös 
omat jarrunsa. Muista lukea ja nou-
dattaa huolellisesti perävaunun jar-
rujen käyttöohjeita, jotta pystyt asen-
tamaan, säätämään ja huoltamaan 
niitä oikein.
• Älä muuntele auton jarrujärjestel-

mää tai yhdistä perävaunun jarru-
järjestelmää auton jarrujärjestel-
mään.

VAROITUS –  Perävaunun 
jarrut

Älä käytä perävaunua sen omil-
la jarruillaan, ellet ole täysin 
varma, että olet asentanut jar-
rujärjestelmän oikein. Tämä 
tehtävä ei sovi kokemattomille. 
Käänny kokeneen, kyvykkään 
asiantuntijan puoleen tämän 
suorittamiseksi.   
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Perävaunun vetäminen  
Perävaunun vetäminen vaatii hie-
man käytännön kokemusta. Ennen 
liikenteeseen lähtemistä sinun on 
tutustuttava perävaunun ominai-
suuksiin. Perehdy kuormatun perä-
vaunun käsittelemiseen ja jarrutta-
miseen. Pidä aina mielessä, että 
ajamasi yhdistelmä on nyt huomat-
tavasti pidempi eikä lähellekään yhtä 
nopeasti reagoiva kuin auto itsenään.
Ennen aloittamista tarkasta perä-
vaunun vetokoukku ja -aisa, turva-
vaijeri, sähköpistoke, valot, renkaat 
ja peilien säädöt. Jos perävaunussa 
on sähköjarrut, käynnistä moottori 
ja kokeile ajamista perävaunulla ja 
kytke sitten perävaunun jarru käsin 
varmistuaksesi sen toiminnasta. 
Tällöin sähköliitos tulee tarkastettua 
samanaikaisesti.
Tarkasta ajoittain matkan aikana, 
että kuormat ovat tiukasti kiinnitty-
neet ja että valot ja kaikki jarrut toi-
mivat edelleen.

Etäisyyden seuraaminen 
Varaa vähintään kaksinkertainen 
etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon 
kuin ajaessasi autolla ilman perävau-
nua. Tällä tavoin pystyt välttämään 
tilanteet, jotka vaativat kovia jarru-
tuksia ja äkkipikaisia ohjausliikkeitä. 

Ohittaminen 
Tarvitset pidemmän ohitusmat-
kan perävaunua vetäessäsi. Koska 
yhdistelmä on pidempi, sinun tarvit-
see ajaa pidemmälle ohitettavan ajo-
neuvon eteen ennen kuin voit palata 
takaisin kaistallesi. Moottorin suu-
remman kuormituksen vuoksi myös 
ohitus ylämäessä kestää pidempään 
kuin tasaisella maalla.

Peruuttaminen 
Pidä ohjauspyörän alaosasta toisella 
kädellä. Kääntääksesi sitten perä-
vaunua vasemmalle, siirrä kättäsi 
vasemmalle Kääntääksesi perävau-
nua oikealle, siirrä kättäsi oikealle. 
Peruuta aina hitaasti ja pyri käyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan 
ohjausapua.   

Käännöksien tekeminen 
Kun käännyt perävaunulla, tee loi-
vempia käännöksiä kuin normaalisti. 
Näin vältät perävaunun ajautumisen 
tien reunan yli ja osumisen jalka-
käytävän reunaan, liikennemerkkei-
hin, puihin tai muihin esteisiin. Vältä 
nykiviä ja äkkipikaisia liikkeitä. Kytke 
suuntavilkku hyvissä ajoin ennen 
kääntymistä tai kaistanvaihtoa.
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Suuntavilkut perävaunua vedet-
täessä 
Kun vedät perävaunua, autossasi 
on oltava erilaiset suuntavilkut ja 
tarkoituksenmukaiset johtosarjat. 
Mittariston vihreät nuolet vilkkuvat 
aina, kun annat merkin käännök-
sestä tai kaistan vaihdosta. Oikein 
liitettynä perävaunun valot myös vilk-
kuvat varoittamaan muita tienkäyt-
täjiä kääntymis-, kaistanvaihto- tai 
jarrutusaikeestasi.
Kun vedät perävaunua, mittariston 
vihreät nuolet vilkkuvat käännöksen 
aikana, vaikka perävaunun polttimot 
olisivat palaneet. Tällöin saatat luulla, 
että takana olevat tienkäyttäjät näke-
vät merkinantosi, vaikka tosiasiassa 
näin ei ole. On tärkeää ajoittain tar-
kastaa, että perävaunun polttimot 
toimivat yhä varmasti. Sinun tulee 
myös tarkastaa valot aina, kun irrotat 
ja liität johdot takaisin kiinni.
Älä liitä perävaunun valojärjestelmää 
suoraan autosi valojärjestelmään. 
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä perä-
vaunun liitäntäsarjoja.
Pyydä perävaunun liitäntäsarjan asen-
nuksessa apua ammattihuollosta.

Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Ajaminen mäessä 
Vähennä nopeutta ja vaihda pie-
nemmälle vaihteelle ennen kuin alat 
ajamaan pitkää tai jyrkkää alamäkeä. 
Jos et vaihda pienemmälle, saatat 
joutua käyttämään jarruja niin paljon, 
että ne ylikuumenevat eivätkä tämän 
jälkeen toimi tehokkaasti.
Pitkässä ylämäessä vaihda pienem-
mälle ja aja noin 70 km/h nopeutta 
pienentääksesi moottorin ja vaihteis-
ton ylikuumenemisriskiä.
Jos perävaunusi painaa enemmän 
kuin jarruttoman perävaunun suurin 
sallittu paino (massa) ja autossasi 
on automaattivaihteisto, sinun tulee 
käyttää D-asentoa (eteenpäin ajo) 
perävaunun vedossa.
D-asennon käyttäminen perävaunun 
vetämiseen vähentää lämmön tuot-
toa ja pidentää vaihteistosi käyttöi-
kää.

VAROITUS 
Jos perävaunussa ei käytetä 
hyväksyttyä johtosarjaa, seu-
rauksena voi olla auton sähkö-
järjestelmän vahingoittuminen 
ja/tai henkilövahinkoja. 
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Pysäköiminen mäkiin 
Jos autoosi on kiinnitetty perävaunu, 
sinun ei tulisi yleisesti ottaen pysä-
köidä mäkeen. Jos ajoneuvoyhdis-
telmä lähtee alamäessä tahattomasti 
liikkeelle, se saattaa aiheuttaa sivul-
lisille vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja ja auto sekä perävaunu 
saattavat vaurioitua.

Jos kuitenkin sinun on pysäköitävä 
perävaunu mäkeen, toimi seuraa-
vasti:
1.   Aja auto pysäköintipaikkaan. 

Käännä ohjauspyörää reunakive-
tyksen suuntaan (oikealle pysä-
köitäessä alamäkeen, vasemmal-
le pysäköitäessä ylämäkeen).

2.   Jos autossa on käsivaihteisto, 
aseta vaihde vapaalle. Jos autos-
sa on automaattivaihteisto, aseta 
vaihde P-asentoon (pysäköinti). 

3.   Kytke seisontajarru ja sammuta 
moottori.

4.   Aseta kiilat perävaunun pyörien 
alle alamäen puolelle.

5.   Käynnistä moottori, paina jarruja, 
siirrä vapaalle, vapauta seison-
tajarru ja vapauta hitaasti jarruja, 
kunnes perävaunun kiilat vastaan-
ottavat kuorman.

6.   Paina jälleen jarruja, kytke seison-
tajarru ja siirrä vaihde R-asentoon 
(peruutus) käsivaihteistoissa tai 
P-asentoon (pysäköinti) auto-
maattivaihteistoissa. 

7.   Sammuta moottori ja vapauta jar-
rut, mutta jätä seisontajarru pääl-
le. 

HUOMIO
• Kun vedät perävaunua jyrkäs-

sä rinteessä (kaltevuus yli 6 
prosenttia), kiinnitä erityistä 
huomiota jäähdytysnesteen 
lämpötilaan, ettei moottori yli-
kuumene. 

 Jos jäähdytysnesteen läm-
pötilamittarin osoitin nousee 
”130/H (HOT)” -merkinnän 
kohdalle, pysäytä auto heti 
kun mahdollista ja anna moot-
torin käydä joutokäyntiä, kun-
nes se jäähtyy. Voit jatkaa heti, 
kun moottori on jäähtynyt riit-
tävästi.

• Vähennä moottorin ja vaih-
teiston ylikuumenemisriskiä 
sovittamalla ajonopeus perä-
vaunun painoon ja mäen kal-
tevuuteen sopivaksi.

VAROITUS – 
Pysäköiminen mäkeen

Perävaunun irtoaminen rin-
teeseen pysäköidystä autosta 
saattaa aiheuttaa vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.

VAROITUS – 
Seisontajarru

Autosta poistuminen voi olla 
vaarallista, jos seisontajarrua ei 
ole kunnolla kiinnitetty.
Jos olet jättänyt moottorin käyn-
tiin, auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti. Tällöin sinä ja muut 
altistutte hengenvaaraan.
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Liikkeelle lähteminen mäestä 
1.   Paina jarrua käsivaihteiston olles-

sa vapaalla tai automaattivaihteis-
ton P-asennossa (pysäköinti) ja 
pidä jarrupoljin painettuna samal-
la, kun suoritat seuraavat:

  • Käynnistä moottori.
  • Kytke vaihde päälle; ja
  • Vapauta seisontajarru.
2.   Poista jalkasi varovaisesti jarrupol-

kimelta.
3.   Aja hitaasti, kunnes perävaunu on 

irti kiiloista.
4.   Pysäytä ja pyydä joku keräämään 

pyöräkiilat talteen.   

Huolto perävaunukäytössä  
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, 
kun käytät perävaunua säännöllises-
ti. Osat, jotka vaativat erityistä huo-
mion kiinnittämistä ovat moottoriöljy, 
automaattivaihteiston öljy, akselisto-
jen öljyt ja jäähdytysneste. Jarrujen 
kunnon säännöllinen tarkastaminen 
on myös tärkeää. Jokaisen kohdan 
tarkastusohjeet voidaan löytää tästä 
oppaasta, ja hakemisto helpottaa 
näiden löytämisessä. Tutustu näiden 
osioiden sisältöön ennen liikkeel-
lelähtöä.
Älä myöskään unohda huoltaa perä-
vaunua ja vetokoukkua. Noudata 
perävaunusi huolto-ohjelmaa ja tar-
kasta se säännöllisesti. Suorita tar-
kastus mieluiten joka päivä ennen 
ajon aloittamista. Ja tärkeintä on 
varmistaa, että vetokoukun mutterit 
ja pultit ovat kireällä.   

HUOMIO
• Moottori saattaa ylikuumentua 

perävaunun aiheuttaman lisä-
kuormituksen takia, erityisesti 
kuumina päivinä ja ylämäessä 
ajettaessa. Jos jäähdytysnes-
teen mittari osoittaa ylikuu-
menemista, kytke ilmastointi-
laite pois päältä ja sammuta 
moottori turvallisessa paikas-
sa jäähdyttääksesi moottorin.

• Tarkista vaihteistoöljy tavan-
omaista useammin, kun vedät 
perävaunua.

• Asennuta autoosi jäähdytti-
men puhallin moottorin suo-
rituskyvyn parantamiseksi 
perävaunua vedettäessä, jos 
autoasi ei ole varustettu ilmas-
tointilaitteella.
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Jos aiot vetää perävaunua  
Tässä on muutamia tärkeitä seikko-
ja, jos aiot vetää perävaunua:
• Harkitse kitkavetopään käyttämis-

tä. Voit kysyä perävaunun hallinta-
järjestelmästä vetokoukun jälleen-
myyjältä. 

• Älä suorita minkäänlaista hinaa-
mista tai vetämistä auton ensim-
mäisen 2000 kilometrin aikana 
antaaksesi moottorin ajautua 
sisään kunnolla. Tämän varoituk-
sen huomiotta jättäminen saattaa 
aiheuttaa vakavia vaurioita moot-
toriin tai vaihteistoon.

• Kun aiot vetää perävaunua, suo-
sittelemme kysymään valtuutetul-
ta Kia-jälleenmyyjältä tai huollon 
yhteistyökumppanilta lisävaatimuk-
sista, kuten vetokoukkusarjasta 
yms.

• Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 
100 km/h)

• Ajonopeuden tulee olla pitkää ylä-
mäkeä ajettaessa alle 70 km/h tai 
nopeusrajoituksen mukainen, jos 
se on alle 70 km/h.

• Painoon liittyvät huomioon otetta-
vat asiat:

Kohta
Bensiinimoottori Dieselmoottori

Theta II 2.4 Lambda II 3.5 R2.0 R2.2

Perävaunun 
suurin paino

Ilman jarrujärjestelmää 750 kg

Jarrujärjes-
telmällä

M/T 2 500 kg

A/T 2 000 kg

Suurin sallittu staattinen pystykuor-
ma vetokoukussa

100 kg

Suositeltu etäisyys takapyörän keski-
kohdan ja kiinnityspisteen välillä

1 150 mm

Euroopassa

M/T : Käsivaihteisto

A/T : Automaattivaihteisto
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Perävaunun paino

A : Aisapaino
B : Perävaunun kokonaismassa

Mikä on perävaunun turvallinen enim-
mäispaino? Perävaunu ei saa koskaan 
painaa enempää kuin jarrullisen perä-
vaunun suurin sallittu paino (massa). 
Mutta tällöinkin se voi olla liian painava.
Siihen vaikuttaa, millaiseen käyttöön 
olet suunnitellut perävaunua käytet-
täväksi. Esimerkiksi nopeus, vaunun 
korkeus, mäkiset tiet, ilmasto ja se, 
kuinka usein aiot käyttää autoa perä-
vaunun vetämiseen, ovat kaikki tär-
keitä tekijöitä. Lisäksi auton erikois-
varusteet saattavat myös vaikuttaa 
perävaunun ihannepainoon.

Perävaunuaisan massa

A : Suurin akselimassa
B : Ajoneuvon kokonaismassa

Perävaunun aisan massa on tär-
keä mitattava kohde, sillä se vai-
kuttaa auton kokonaismassaan 
(Gross Vehicle Weight – GVW). 
Kokonaismassaan sisältyy auton 
omamassa, mahdollinen kuorma 
(mikä tahansa) ja auton matkustajat. 
Perävaunua vedettäessä kokonais-
massaan täytyy lisätä myös perävau-
nun kytkentämassa.

Perävaunun aisakuorma saa painaa 
enimmillään 10 % täysin kuormatun 
perävaunun massasta suurimman 
sallitun perävaunun aisakuorman 
rajoissa. 
Punnitse perävaunun paino ja aisa-
paino erikseen ja tarkista, että ne 
ovat säännösten mukaiset. Jos näin 
ei ole, kuorman siirtäminen eri paik-
kaan perävaunussa saattaa korjata 
ongelman.

OUM076211LOUM076210L
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✽ HUOMAUTUS
Kun korkeus meren pinnasta kas-
vaa, moottorin suorituskyky heik-
kenee. Jokaista 1 000 m:n korke-
uslisäystä (merenpinnasta) kohden 
on vähennettävä 10 % suuruinen 
määrä ajoneuvo/perävaunu-yhdis-
telmän (perävaunun paino + ajoneu-
von kokonaispaino) painosta.

VAROITUS – Perävaunu
• Älä koskaan kuormaa perä-

vaunun takaosaan enem-
män painoa kuin etuosaan. 
Etuosaan tulisi kuormata noin 
60 % perävaunun kokonais-
kuormasta, jolloin perävau-
nun takaosaan jää noin 40 % 
kuormasta.

• Älä koskaan ylitä perävaunun 
tai vetokoukun painorajoitus-
ta. Väärin suoritettu kuormaus 
voi aiheuttaa auton vahingoit-
tumisen ja/tai henkilövahinko-
ja. Voit tarkastaa kuormat ja 
painot yleisellä vaaka-asemal-
la tai mahdollisesti poliisin 
toimipisteessä olevalla auto-
vaa’alla. 

• Saatat menettää auton hallin-
nan väärin kuormatun perä-
vaunun takia.
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AUTON MASSA
Tässä osiossa tutustutaan auton ja/
tai perävaunun oikeanlaiseen kuor-
maustapaan, jotta auton massa 
pysyisi suunnitelluissa rajoissa joko 
perävaunulla tai ilman. Auton oikean-
laisen kuormaamisen avulla autosta 
voidaan saada irti parempi suori-
tuskyky. Tutustu seuraaviin termeihin 
auton ja perävaunun sallitun enim-
mäispainon määrittämiseksi ennen 
lastauksen aloittamista.

Ajoneuvomallin omamassa 
Tämä on massa vakiovarusteisel-
le autolle, jonka polttoainesäiliö on 
täynnä. Siihen ei lasketa matkustajia, 
kuormaa tai lisävarusteita.

Ajoneuvokohtainen omamassa
Tämä on uuden auton massa sisältä-
en mahdolliset lisävarusteet.

Kantavuus
Tämä luku sisältää kaiken massan, 
joka on lisätty ajoneuvomallin mas-
saan sisältäen kuorman ja matkata-
varat sekä lisävarusteet.

Akselimassa (GAW – Gross 
axle weight)
Tämä on kokonaismassa, joka kuor-
mittaa kumpaakin akselia sisältä-
en ajoneuvon omamassan ja kaiken 
kuorman.

Akselimassa (GAWR – Gross 
axle weight rating)
Tämä on suurin sallittu massa, joka 
voidaan kuormittaa yhdelle akselille 
(etu- tai taka-akseli). Nämä luvut 
näkyvät tunnistetietokilvessä. 
Yhden akselin kokonaiskuorma ei 
saa koskaan ylittää sen suurinta 
akselimassaa.

Kokonaismassa (GVW – Gross 
vehicle weight)
Tämä on ajoneuvomallin omamas-
sa sekä matkustajien ja kuorman 
massa. 

Kokonaismassaluokitus 
(GVWR – Gross vehicle weight 
rating)
Tämä on täysin kuormatun ajoneu-
von suurin sallittu massa (sisältäen 
kaikki lisävarusteet ja -tarvikkeet, 
matkustajat sekä kuorman). GVWR 
on ilmoitettu tunnistetietokilvessä.

Ylikuormittaminen

VAROITUS – 
Ajoneuvon massa

Autosi suurin sallittu akseli- 
ja kokonaismassa on merkitty 
kuljettajan (tai etumatkustajan) 
ovessa sijaitsevaan tyyppikil-
peen. Näiden arvojen ylittämi-
nen voi aiheuttaa onnettomuu-
den tai ajoneuvon vahingoittu-
misen. Voit määrittää kuorman 
massan punnitsemalla tavarat 
(ja matkustajat) ennen niiden 
asettamista ajoneuvoon. Varo, 
ettet ylikuormita ajoneuvoasi. 
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LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 
Varoitusvilkut  

Varoitusvilkuilla voidaan varoittaa 
muita tienkäyttäjiä olemaan erityisen 
varovaisia lähestyessään tai ohit-
taessaan autoasi. 

Sitä on käytettävä aina, jos suori-
tetaan hätäkorjauksia tai ajoneuvo 
pysäytetään tien pientareelle.
Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi 
olla missä tahansa asennossa. 
Vilkkukytkin sijaitsee kojelaudan 
keskikonsolissa. Kaikki suuntavilkut 
vilkkuvat tällöin samanaikaisesti.

• Hätävilkut toimivat, vaikka moottori 
on sammutettu.

• Et voi käyttää hätä- ja suuntavilk-
kuja samanaikaisesti.

• Käytä varoitusvilkkuja vain niitä 
koskevien määräysten mukaan 
(laki ei salli hätävilkkujen käyttöä 
hinaustilanteessa eikä liikkuvassa 
ajoneuvossa).   

OUM068020L
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Jos moottori sammuu risteyk-
seen
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

ja työnnä auto turvalliseen paik-
kaan.

• Jos autossasi on manuaalivaihteis-
to, eikä sitä ole varustettu virtalu-
kon suojakytkimellä, autoa voidaan 
liikuttaa eteenpäin kytkemällä 2. 
tai 3. vaihde ja sitten starttaamalla 
moottoria painamatta kytkinpoljinta.

Renkaan tyhjeneminen ajon 
aikana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1.  Nosta jalka kaasupolkimelta ja 

anna auton vauhdin hidastua aja-
essasi suoraan eteenpäin. Älä 
paina jarrua välittömästi, äläkä aja 
tien sivuun, sillä auto saattaa kara-
ta hallinnasta. Kun auton vauhti on 
hidastunut sellaiselle nopeudelle, 
että pysähtymisen suorittaminen 
on turvallista, paina varovaisesti 
jarrua ja ohjaa tien sivuun. Aja 
mahdollisimman kauas tiestä ja 
pysäköi kiinteälle, tasaiselle pin-
nalle. Jos ajat monikaistaisella 
moottoritiellä, älä pysäköi kahden 
kaistan väliselle alueelle.

2.  Kun auto on pysähtynyt, kytke hätä-
vilkut, kytke seisontajarru, siirrä 
vaihteenvalitsin P-asentoon (auto-
maattivaihteisto) tai R-asentoon 
(manuaalivaihteisto).

3.  Pyydä kaikkia matkustajia poistu-
maan autosta. Varmista, että he 
poistuvat auton siltä puolelta, joka 
on turvassa liikenteeltä.

4.  Kun vaihdat tyhjentynyttä rengas-
ta, seuraa ohjeita, jotka on annettu 
myöhemmin tässä luvussa.

Jos moottori sammuu ajon 
aikana
1.  Hidasta vähitellen vauhtia pitäen 

auto samalla suorassa linjassa. 
Siirry varovaisesti tien sivuun tur-
valliseen paikkaan.

2. Kytke varoitusvilkut päälle.
3.  Yritä käynnistää moottori. Jos auto 

ei käynnisty, ota yhteyttä ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

ONGELMATILANTEEN TAPAHTUESSA AJON AIKANA
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JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Jos moottori ei käynnisty tai 
käynnistyy huonosti
1.  Varmista, että vaihteenvalitsin on 

N- tai P-asennossa, jos autosi on 
varustettu automaattivaihteistolla, 
ja että seisontajarru on kytketty.

2.  Tarkasta akun liitännät sekä niiden 
puhtaus ja kireys.

3.  Kytke sisävalo. Jos valo himmenee 
tai sammuu, kun käynnistät moot-
toria, akku on tyhjentynyt.

4.  Tarkasta käynnistysmoottorin lii-
tännät ja niiden kireys.

5.  Älä työnnä tai vedä autoa sen 
käynnistämiseksi. Katso ohjeet 
kappaleessa ”Käynnistäminen 
apuakulla”.

Jos käynnistysmoottori toimii 
normaalisti, mutta moottori ei 
käynnisty
1. Tarkasta polttoainemäärä
2.  Kun virtalukko on LOCK-

asennossa, tarkasta kaikkien 
sytytystulppien ja -puolien liittimet. 
Kiinnitä mahdollisesti irronnut tai 
löystynyt liitin uudelleen.

3.  Tarkasta moottoritilan polttoaineen 
syöttö.

4.  Jos moottori ei käynnisty vielä-
kään, ota yhteys ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

VAROITUS
Jos moottori ei käynnisty, älä 
työnnä tai vedä autoa yrittääk-
sesi käynnistää moottoria. Älä 
siirrä autoa käynnistinmoot-
torin avulla. Tästä voi seurata 
kolari tai muu vahinko. Lisäksi 
käynnistäminen työntämällä tai 
vetämällä ylikuormittaa kata-
lysaattoria, josta seuraa tulipa-
lovaara.
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HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä 
ja irrota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla  
Käynnistäminen apuakulla voi olla 
vaarallista väärin suoritettuna. 
Tämän vuoksi noudata apuakulla 
käynnistämisen ohjeita välttääkse-
si aiheuttamasta vahinkoa itsellesi, 
autolle tai akulle. Mikäli tunnet epä-
varmuutta, suosittelemme käänty-
mään pätevän asentajan tai hinaus-
palvelun puoleen auton käynnistämi-
seksi apuakulla.

HUOMIO
Käytä ainoastaan 12 V käynnis-
tysjärjestelmää. 12 V käynnistys-
moottori, sytytysjärjestelmä ja 
muut sähkökomponentit voivat 
vahingoittua korvauskelvottomik-
si esim. 24 V virtalähteen käytös-
tä (joko kaksi 12 V akkua sarjassa 
tai 24 V latausjärjestelmä).  

VAROITUS – Akku
• Älä käsittele avotulta akun 

läheisyydessä. Akku muodos-
taa vetykaasua, joka voi räjäh-
tää altistuessaan liekeille tai 
kipinöille. 

 Jos näitä ohjeita ei noudateta 
tarkasti, saattaa seurata vaka-
via henkilövammoja ja ajoneu-
vovahinkoja! Jos et ole varma 
kuinka tämä toimenpide suo-
ritetaan, etsi ammattiapua. 
Autoteollisuuden akut sisältä-
vät rikkihappoa. Tämä on myr-
kyllistä ja erittäin syövyttävää. 
Kun käynnistät apuakulla, 
käytä suojalaseja ja varo, ettei 
happoa osu itseesi, vaatteisii-
si tai ajoneuvoon.

• Älä yritä käynnistää moottoria 
apukäynnistyskaapelien avul-
la, jos tyhjentynyt akku on 
jäätynyt tai jos sen nestetaso 
on matala; akun kotelo saat-
taa haljeta tai akku saattaa 
räjähtää.

(Jatkuu)

VAROITUS –  Akku
Älä koskaan yritä tarkastaa 
akkunesteen määrää, sillä akku 
saattaa murtua tai räjähtää 
aiheuttaen vakavia vammoja.

OUM068046L



Ongelmatilanteessa

67

Käynnistäminen apuakulla 
1. Varmista, että apuakun jännite on 

12 volttia ja negatiivinen napa on 
maadoitettu.

2. Jos apuakku on toisessa ajoneu-
vossa, älä anna ajoneuvojen kos-
kettaa toisiaan.   

3. Sammuta kaikki auton sähkölait-
teet.

4.  Liitä käynnistyskaapelit tarkassa 
järjestyksessä kuvan mukaisesti. 
Kytke ensin ensimmäisen käyn-
nistyskaapelin pää tyhjentyneen 
akun (1) positiiviseen napaan ja 
liitä sitten toinen pää apuakun (2) 
positiiviseen napaan. 

 Jatka kytkemällä toisen käynnis-
tyskaapelin ensimmäinen pää 
apuakun (3) negatiiviseen napaan 
ja sitten toinen pää käynnistettä-
vän auton moottoritilan kiinteään, 
liikkumattomaan, metalliseen koh-
taan (esim. moottorin nostokorva-
ke), joka on kaukana akusta. Älä 
liitä sitä mihinkään osaan, joka 
liikkuu moottoria käynnistettäessä, 
tai sellaisen lähelle. 

 Älä anna käynnistyskaapeleiden 
koskea mihinkään muuhun kuin 
akun oikeisiin napoihin ja oikeaan 
maadoituspisteeseen. Älä kumarru 
akun ylitse liitoksia tehdessäsi.

HUOMIO –  Akkukaapelit
Älä liitä käynnistyskaapelia 
apuakun negatiivisesta navas-
ta suoraan tyhjentyneen akun 
negatiiviseen napaan. Tämä voi 
aiheuttaa tyhjentyneen akun yli-
kuumenemisen ja murtumisen 
vapauttaen akkuhappoa.
Varmista, että kytket käynnis-
tyskaapelin toisen pään apua-
kun negatiiviseen ja sitten toi-
sen pään metalliseen kohtaan, 
joka on kaukana akusta.

(Jatkuu)
• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät 

saa koskettaa toisiaan. Tämä 
voi aiheuttaa kipinöintiä.

• Jos käynnistät apukaape-
leiden avulla akkua, joka on 
jäätynyt tai jonka varaus on 
lähes purkautunut, akku voi 
haljeta tai räjähtää. 
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5. Käynnistä moottori ajoneuvos-
ta, jonka apuakkua käytetään, ja 
käytä sitä noin kierrosnopeudella 
2000 rpm. Käynnistä sitten moot-
tori ajoneuvosta, jonka akku on 
tyhjentynyt.

Jos akkuvarauksen purkautumi-
sen syy on epäselvä, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Käynnistäminen työntämällä  
Käsivaihteistolla varustettua autoa 
ei saa käynnistää työntämällä, sillä 
päästöjen hallintajärjestelmät saatta-
vat vahingoittua.
Automaattivaihteista autoa ei ole 
mahdollista käynnistää työntämällä. 
Noudata tässä luvussa esitettyjä 
apuakulla käynnistämisen ohjeita.   

VAROITUS
Älä koskaan hinaa autoa käyn-
nistääksesi moottoria, sillä 
moottorin käynnistymisestä 
seuraava äkillinen liike eteen-
päin voi aiheuttaa törmäyksen 
hinaavaan ajoneuvoon.
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MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN
Jos lämpömittari ilmaisee ylikuume-
nemista, tunnet tehon alenemista 
tai kuulet kovaäänistä nakutusääntä, 
moottori saattaa olla ylikuumentunut. 
Jos näin käy, toimi seuraavasti:
1.  Siirry tien sivuun heti, kun se on 

turvallista.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asento 

– käsivaihteistoissa) tai P-asentoon 
(automaattivaihteis tois sa) ja kytke 
seisontajarru. Sammuta ilmastointi, 
jos se on päällä.

3. Jos jäähdytysnestettä valuu auton 
alta tai konepellin alta nousee höy-
ryä, sammuta moottori. Älä avaa 
konepeltiä, ennen kuin jäähdytys-
nesteen vuotaminen on lakannut 
tai höyryä ei enää näy. Jos jäähdy-
tysnestettä ei näytä olevan kulunut 
ja höyryä ei esiinny, jätä moottori 
käyntiin ja tarkasta, että moottorin 
jäähdyttimen tuuletin toimii.  Jos 
tuuletin ei toimi, sammuta moottori.

4. Tarkasta katsomalla, että vesipum-
pun käyttöhihna on paikallaan. Jos 
se on paikallaan, tarkasta myös 
sen kireys.

 Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai auton alta 
jäähdytysnestettä. (Jos ilmastointi-
laite on ollut käytössä, on täysin 

normaalia, että kylmää vettä valuu 
maahan, kun olet pysähtynyt).

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on 
vahingoittunut tai jäähdytysnes-
tettä vuotaa, sammuta moottori 
välittömästi ja ota yhteyttä ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

6. Jos et kykene paikallistamaan yli-
kuumenemisen aiheuttajaa, odota 
kunnes moottorin lämpötila on 
palautunut normaaliksi. Jos jääh-

dytysnestesäiliön nestetaso on las-
kenut, nosta nestetaso puoliväli-
merkintään asti lisäämällä säiliöön 
jäähdytysnestettä.

7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile 
muita ylikuumenemisen merkke-
jä. Jos ylikuumeneminen tapahtuu 
uudelleen, soita ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
• Jos jäähdytysnesteen määrä 

vähenee merkittävästi, jääh-
dytysjärjestelmässä on vuoto. 
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jäähdytysnesteta-
son vuoksi, jäähdytysnesteen 
lisääminen liian nopeasti voi 
aiheuttaa halkeamia moottoriin. 
Lisää jäähdytysnestettä hitaasti 
ja pieni määrä kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.

 VAROITUS
Kun moottori on käynnissä, 
pidä hiukset, kädet ja vaate-
kappaleet kaukana liikkuvista 
osista, kuten tuulettimesta ja 
käyttöhihnoista, välttyäksesi 
loukkaantumisilta.

 VAROITUS
Älä koske paisuntasäiliön kork-
kiin, kun moottori on lämmin. 
Tällöin jäähdytysnestettä saat-
taa suihkuta ulos täyttöaukosta 
aiheuttaen vakavia palovammoja.
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RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

(1)  Matalan rengaspaineen osoitus / 
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän (TPMS) vian merkkivalo

(2)  Varoitus liian matalasta rengas-
paineesta (näkyy LCD-näytöllä)

Rengaspaineen tarkistaminen

• Voit tarkistaa rengaspaineen mitta-
ristosta tietojen näyttötilassa.

 -  Katso lisätietoja luvun 4 kohdas-
ta Mukautettavat asetukset (User 
Settings).

• Rengaspainetieto tulee näyttöön 
1–2 minuutin ajon jälkeen.

• Jos rengaspaineen arvo ei tule 
näyttöön kun auto pysähtyy, näyt-
töön tulee viesti ”Drive to disp-
lay” (aja autolla, jotta näet arvot). 
Tarkista rengaspaine ajon jälkeen.

• Voit vaihtaa rengaspaineen yksi-
kön mittariston mukautettavista 
asetuksista.

 -  psi, kpa, bar (katso lisätietoja 
luvun 4 kohdasta Mukautettavat 
asetukset (User Settings mode).

OUM068037L

OUM064002L

OUM068038L
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Jokainen rengas (myös vararengas, 
mikäli varusteena) tulisi tarkastaa 
kuukausittain. Renkaan on oltava 
kylmä ja täytettynä auton valmistajan 
suosittelemaan paineeseen (löytyy 
teknisistä tiedoista tai rengaspaine-
tarrasta).  
(Jos autossasi on renkaat, jotka ovat 
erikokoisia kuin teknisiin tietoihin tai 
rengaspainetarraan merkityt, tulee 
sinun itse määrittää näiden renkai-
den oikea paine).
Ajoneuvossasi on turvavarusteena 
lisävarusteinen rengaspaineiden val-
vontajärjestelmä (TPMS), joka ilmoit-
taa alhaisen rengaspaineen merk-
kivalolla, kun yhden tai useamman 
renkaan paine on merkittävästi alen-
tunut. Niinpä jos alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo syttyy, sinun tulee 
pysähtyä ja tarkastaa renkaasi mah-
dollisimman pian ja täyttää ne oikei-
siin paineisiin. Liian alhaisilla rengas-
paineilla ajaminen saattaa aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemista ja johtaa 
niiden vahingoittumiseen.  Lisäksi 
alhaiset paineet nostavat polttoai-
neenkulutusta, pienentävät renkaan 

kuviopinnan käyttöikää ja voivat vai-
kuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen ja 
jarrutusmatkaan.
Huomaa, että TPMS-järjestelmä ei 
korvaa renkaan huoltotoimenpitei-
tä tai kuljettajan vastuuta ylläpitä-
mään oikeita rengaspaineita, vaikka 
rengaspaineet eivät olisi alentuneet 
alhaisen rengaspaineen merkkivalon 
kytkeytymisen tasolle.
Ajoneuvossasi on lisäksi varustee-
na TPMS-häiriön merkkivalo, jolla 
voidaan ilmoittaa, jos järjestelmä ei 
toimi oikein. TPMS-häiriön ilmaisin 
on yhdistetty alhaisen rengaspai-
neen merkkivaloon. Kun järjestelmä 
havaitsee häiriön, merkkivalo vilkkuu 
noin minuutin, jonka jälkeen jatkaa 
palamista jatkuvana. Tämä toimin-
ta toistuu aina moottorin käynnis-
tyksessä niin kauan, kunnes häiriö 
poistuu. Jos TPMS-toimintahäiriön 
merkkivalo jatkaa palamista noin 
minuutin vilkkumisen jälkeen, järjes-
telmä ei välttämättä kykene tunnis-
tamaan alhaista rengaspainetta niin 
kuin pitäisi. 

TPMS-toimintahäiriöitä saattaa 
esiintyä erilaisista syistä, kuten ren-
kaan tai vanteen asennuksesta, joka 
estää TPMS-järjestelmän virheettö-
män toiminnan. Tarkasta aina TPMS-
toimintahäiriön merkkivalo yhden tai 
useamman renkaan tai vanteen vaih-
don jälkeen. Tällöin voidaan varmis-
taa, että vaihdettu rengas tai vanne 
antaa TPMS-järjestelmän jatkaa vir-
heetöntä toimintaa.
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✽ HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa järjestelmä 
pitää tarkastaa ammattihuollossa: 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
1. Matalan rengaspaineen varoitus-

valo / rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vikamerkkivalo ei syty 
3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon tai kun 
moottori käy.

2. TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa 
palamista noin minuutin vilkku-
misen jälkeen. 

3. Alhaisen rengaspaineen paikan 
merkkivalo jatkaa palamista. 

Alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo

Alhaisen rengaspaineen 
paikan merkkivalo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
merkkivalot syttyvät ja LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyörän rengaspaine on 
liian matala. Alhaisen rengaspaineen 
paikan merkkivalo osoittaa, mikä 
rengas on menettänyt merkittävästi 
painetta kytkemällä vastaavan ren-
kaan merkkivalon.

Jos kumpi tahansa merkkivaloista 
syttyy, vähennä välittömästi nopeut-
tasi välttäen kaarteiden ajamista 
kovalla nopeudella ja ennakoiden 
pidentyneen jarrutusmatkan. Sinun 
tulisi pysähtyä ja tarkastaa renkaat 
mahdollisimman pian. Täytä renkaat 
oikeisiin paineisiin, kuten teknisiin 
tietoihin tai kuljettajan keskisivupila-
rin ulkopaneelissa sijaitsevaan ren-
gaspainetarraan on merkitty. Jos et 
pysty ajamaan huoltoasemalle asti 
tai rengas ei pysty ylläpitämään juuri 
lisättyä painetta, vaihda matalapai-
neinen pyörä varapyörään. 
Järjestelmä toimii toisella seuraavis-
ta tavoista, kun vaihdat vajaapainei-
sen renkaan tilalle varapyörän ja ajat 
autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h 
nopeudella:
• Koska varapyörässä ei ole rengas-

paineanturia, järjestelmän vikava-
lo voi vilkkua noin minuutin ajan 
ja jäädä sitten palamaan. (uutta 
anturilla varustettua pyörää ei ole 
ajoneuvossa)

OUM068038L
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• Koska varapyörän renkaassa ei ole 
paineanturia, rengaspaineen val-
vontajärjestelmän vikavalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana. (uusi antu-
rilla varustettu pyörä on ajoneuvos-
sa)

TPMS-järjestelmän 
toimintahäiriön 
ilmaisin

Jos TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa 
palamista, kun se on vilkkunut noin 
minuutin, rengaspaineiden valvonta-
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Tarkistuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa ongelman 
syyn selvittämiseksi. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Jos rengaspaineen valvontajärjes-
telmässä on toimintahäiriö, vajaa-
paineisen renkaan sijainti-ilmoitus 
ei tule näkyviin, vaikka autossa on 
rengas, jonka paine on liian matala.

 VAROITUS – 
Alhaisen rengaspaineen 
aiheuttamat vahingot

Merkittävästi alentunut rengas-
paine tekee auton käyttäytymi-
sen epävakaaksi ja voi lisätä 
auton hallinnan menettämisen 
riskiä ja jarrutusmatkan pituut-
ta.
Jatkuva ajaminen alhaisilla ren-
gaspaineilla voi aiheuttaa ren-
kaiden ylikuumenemista, joka 
johtaa niiden vahingoittumi-
seen.

HUOMIO
• Talvella tai kylmällä säällä 

alhaisen rengaspaineen merk-
kivalo saattaa syttyä, jos ren-
gaspaineet on säädetty suo-
siteltuihin täyttöpaineisiin 
lämpimällä säällä. Tämä ei ole 
toimintahäiriö, vaan johtuu 
ulkolämpötilan laskemisen 
aiheuttamasta rengaspaineen 
muutoksesta. 

• Tarkista rengaspaineet ja 
säädä ne ohjearvojen mukai-
siksi, kun ajat lämpimältä 
alueelta kylmälle alueelle tai 
päinvastoin tai kun ulkoläm-
pötila muuttuu äkillisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun renkaisiin täytetään lisää 

ilmaa, alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon sammutuksen 
ehdot eivät ehkä täyty. Tämä 
johtuu täyttölaitteen virhemar-
ginaalista. Alhaisen rengas-
paineen merkkivalo sammuu, 
jos rengaspaine ylittää suosi-
tellun rengaspaineen. 
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Pyörän vaihtaminen TPMS-
järjestelmän autossa
Jos renkaasi on tyhjentynyt, alhaisen 
rengaspaineen ja sen paikan merkki-
valot syttyvät. Tarkistuta järjestelmä 
tässä tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-

tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Jokainen pyörä on varustettu ren-
gaspainetunnistimella, joka on 
asennettu renkaan sisään venttii-
lirungon alle. Sinun tulee käyttää 
TPMS-yhteensopivia vanteita. 
Huollata renkaasi ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
• Rengaspaineen valvontajär-

jestelmän vian merkkivalo 
saattaa vilkkua noin 1 minuu-
tin ajan ja jäädä palamaan, 
jos autolla ajetaan suurjän-
nitelinjojen tai voimakkai-
den radiolähettimien (poliisi-
aseman, viraston, radio- tai 
TV-lähetysaseman, kasarmi-
alueen, lentokentän, tukiase-
man tms.) läheisyydessä, sillä 
ne voivat häiritä rengaspai-
neen valvontajärjestelmän toi-
mintaa. 

• TPMS-häiriön merkkivalo saat-
taa vilkkua noin 1 minuutin ja 
sen jälkeen jatkaa palamis-
ta, jos käytössä on renkaiden 
lumiketjut tai joitain erillisiä 
elektronisia sähkölaitteita, 
kuten kannettavaa tietokonet-
ta, matkapuhelimen laturia, 
kauko-ohjainta, navigointia 
jne. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Tämä voi häiritä rengaspai-

neiden valvontajärjestelmän 
(TPMS) normaalia toimintaa.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään Kian 
hyväksymää tiivistysainetta.
Rengaspaineanturissa ja van-
teessa olevat tiivisteainejäämät 
tulee poistaa uutta rengasta 
asennettaessa.
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Järjestelmä toimii toisella seuraavis-
ta tavoista, kun vaihdat vajaapainei-
sen renkaan tilalle varapyörän ja ajat 
autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h 
nopeudella:
• Koska varapyörässä ei ole rengas-

paineanturia, järjestelmän vikava-
lo voi vilkkua noin minuutin ajan 
ja jäädä sitten palamaan. (uutta 
anturilla varustettua pyörää ei ole 
ajoneuvossa)

• Koska varapyörän renkaassa ei ole 
paineanturia, rengaspaineen val-
vontajärjestelmän vikavalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana. (uusi antu-
rilla varustettu pyörä on ajoneuvos-
sa)

Alipaineisen renkaan tunnistaminen 
silmämääräisesti voi olla mahdoton-
ta. Käytä aina laadukasta rengaspai-
nemittaria rengaspaineen mittaami-
seen. Huomaa, että renkaan ollessa 
lämmin (ajon jälkeen) siinä vallitsee 
korkeampi paine kuin kylmässä ren-
kaassa (seissyt paikallaan vähintään 
3 tuntia ja ajettu alle 1,5 km tämän 3 
tunnin aikana). 
Anna renkaan jäähtyä ennen ren-
gaspainemittauksen suorittamista. 
Varmista aina, että rengas on kylmä 
ennen sen täyttämistä suositeltuun 
paineeseen.
Kylmällä renkaalla tarkoitetaan, että 
ajoneuvo on seissyt paikallaan 3 
tuntia ja että sen aikana ei ole ajettu 
yli 1,5 kilometriä.

VAROITUS 
–  Rengaspaineen 

valvontajärjestelmä
• Rengaspaineen valvontajär-

jestelmä ei kykene varoitta-
maan sinua ulkoisen tekijän 
(kuten tiellä ollut naula, terävä 
esine) aiheuttamasta äkilli-
sestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
vapauta kaasupoljin, hidas-
ta ajonopeutta jarruttamal-
la kevyesti ja pysäytä auto 
lähimpään turvalliseen paik-
kaan.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään 
Kian hyväksymää tiivistysainet-
ta, jos ajoneuvosi on varustettu 
rengaspaineiden valvontajärjes-
telmää. Renkaan tiivistysaine 
saattaa vahingoittaa rengaspai-
netunnistimia.
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VAROITUS 
–  Rengaspaineen valvonta-

järjestelmän suojaaminen
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan 
kuljettajaa matalasta rengas-
paineesta tai järjestelmän toi-
mintahäiriöstä, jos sen osia 
peukaloidaan, muunnellaan tai 
yritetään irrottaa. Jos muutat 
tai vaurioitat rengaspaineiden 
valvontajärjestelmän osia tai 
puutut niiden toimintaan, ajo-
neuvon takuu saattaa tältä osin 
mitätöityä.

VAROITUS –  EUROOPPA
• Älä tee autoon muutoksia, 

sillä se saattaa häiritä ren-
gaspaineiden valvontajärjes-
telmän toimintaa.

• Tavallisissa pyörissä ei ole 
rengaspaineanturia.

 Käytä turvallisuussyistä 
am mat tihuollon varaosia. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Jos käytät tavallisia renkai-
ta, käytä valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän hyväksymää 
rengaspaineanturia.

 Jos autossa ei ole rengaspai-
neiden tunnistusjärjestelmää 
tai se ei toimi asianmukaises-
ti, auto ei ehkä läpäise maasi 
katsastusta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
❈   Kaikissa EUROOPAN markki-

noilla alla mainittuina aikoina 
myydyissä autoissa on oltava 
rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä.

 -  Uusi malli: 
1.11.2012 -

 -  Nykyinen malli: 
1.11.2014- (ensirekisteröidyt 
autot)
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RENGASRIKKO (VARARENGAS, MIKÄLI VARUSTEENA)
Nosturi ja työkalut

Nosturia, nosturin vartta ja pyörän-
mutteriavainta säilytetään tavarati-
lassa. 
Nosta tavaratilan lattia ylös päästäk-
sesi näihin käsiksi. 
(1) Tunkin varsi
(2) Tunkki
(3) Pyöränmutteriavain
(4) Hylsy

Tunkin käyttöohjeet 
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan 
varapyörän vaihtamiseen hätätilan-
teessa. Itse suoritettavia talvi-/kesä-
pyörien kausivaihtoja varten tulee 
hankkia toistuvaan käyttöön tarkoi-
tettu erillinen SFS-EN 1494 -standar-
din mukainen tunkki (esim. hallitunk-
ki) ja varmistua ajoneuvon oikeista 
nostokohdista.
Estääksesi nosturin kolisemisen ajon 
aikana, säilytä sitä ohjeiden mukai-
sesti.
Noudata nosturin käyttöohjeita 
vähentääksesi loukkaantumisriskiä.

OUM064003

VAROITUS – 
Renkaiden vaihtaminen

• Älä tee korjaustöitä ajoradalla.
• Aja auto aina kokonaan pois 

ajoradalta ennen pyöränvaih-
toa. Tunkkia tulee käyttää kiin-
teällä, tasaisella maa-alustal-
la. Jos et pysty löytämää kiin-
teää ja tasaista paikkaa tien 
sivusta, ota yhteys hinauspal-
veluun avun saamiseksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Muista käyttää oikeita nostu-

rin kiinnityskohtia auton etu- 
ja takapäässä; älä koskaan 
käytä puskuria tai mitään 
muuta kohtaa nosturin kiinni-
tyspisteenä.

• Auto saattaa pudota pois tun-
kin päältä ja aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vam-
moja. 

• Älä mene tunkin varassa ole-
van auton alle.

• Älä käynnistä tai käytä moot-
toria, kun auto on nostettu 
tunkin varaan.

• Älä anna kenenkään jäädä 
autoon, kun se on tunkin 
varassa.

• Varmista että lapset pysyvät 
poissa ajoradalta ja ovat riittä-
vän etäällä autosta, kun käytät 
tunkkia.
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Varapyörän irrottaminen ja 
säilyttäminen  

Vararengas sijaitsee ajoneuvon alla 
suoraan tavaratilan alla.
Vararenkaan irrottaminen:
1.  Avaa takaluukku.  
2.  Etsi vararenkaan kiinnityspultin 

kuori  ja irrota kuori.
   Irrota tarvittaessa työkalukotelo 

vasta kiinnikkeen (1) irrottamisen 
jälkeen. 

3.  Liitä mutteriavain ja hylsy toisiinsa.
4.  Käytä pyöränmutteriavainta ava-

taksesi pulttia, jotta vararengas 
laskeutuisi.

   Kierrä mutteriavainta vastapäi-
vään, kunnes vararengas osuu 
maahan. 

5.  Kun vararengas on osunut maa-
han, jatka avaimen kääntämistä 
vastapäivään ja vedä vararengas 
auton ulkopuolelle. Älä koskaan 
käännä avainta liian voimakkaasti, 
sillä vararenkaan pidike saattaa 
vahingoittua.

6.  Poista kiinnitin (1) vararenkaan 
keskiöstä.   

OUM064004

OUM064005 OUM064006
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Varapyörän laittaminen takaisin:  
1.  Aseta rengas maahan siten, että 

sen vanteen ulkopuoli osoittaa 
ylöspäin.  

2.  Aseta pyörä ajoneuvon alle ja 
asenna kiinnitin (1) vanteen kes-
kiöön.

3.  Käännä avainta myötäpäivään, 
kunnes vanne kiinnittyy.

Pyörän vaihtaminen 

1.  Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytke 
seisontajarru tiukasti päälle.

2.  Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsi-
vaihteistoissa tai P-asentoon auto-
maattivaihteistoissa.

3.  Kytke varoitusvilkut päälle.

OUM064007

 VAROITUS
Varmista, että varapyörän pidike 
on kohdistettu kunnolla vara-
pyörän keskiöön, ettei varapyö-
rä pääse rämisemään. 
Muussa tapauksessa varapyörä 
saattaa pudota pidikkeestään ja 
aiheuttaa onnettomuuden.

1VQA4022
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4.  Poista pyöränmutteriavain, tunkki, 
tunkin varsi ja varapyörä autosta.

5.  Estä nostettavan pyörän vastak-
kaisessa kulmassa oleva pyörä 
kiilalla etu- tai takapuolelta.   

6.  Avaa jokaista pyörän kiinnitysmut-
teria yksi kierros, mutta älä pois-
ta ensimmäistäkään ennen kuin 
pyörä on nostettu ilmaan.   

1VQA4023

VAROITUS – 
Renkaan vaihtaminen

• Estä auton liikkuminen pyö-
ränvaihdon aikana kiristämäl-
lä seisontajarru ja asettamalla 
kiilat pyörään, joka on ristik-
käin vastakkaisella puolella 
vaihdettavaan pyörään näh-
den.

• Autossa ei saa oleskella ja kii-
lojen käyttö on suositeltavaa 
kaikissa pyörissä, kun autoa 
nostetaan tunkilla.

OUM068008
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7. Aseta nosturi vaihdettavan etu(1)- 
tai takapyörän(2) viereiseen, lähim-
pänä olevaan nostokohtaan. Aseta 
tunkki sille tarkoitettuun kohtaan 
alustan alle. Nostokohtien tuennat 
on hitsattu kiinni alustaan kahdella 
korvakkeella ja korokkeella, jotta 
tunkin sijoittaminen olisi helpom-
paa.

8. Kiinnitä nosturin varsi nosturiin ja 
kierrä sitä myötäpäivään nostaak-
sesi ajoneuvoa, kunnes rengas 
juuri irtoaa maasta. Tämä mitta on 
noin 30 mm. Ennen pyörän kiinni-
tysmuttereiden irrottamista varmis-
ta, että auto on vakaasti paikoillaan 
ja ettei se voi liikkua tai pudota.

VAROITUS – 
Nostokohta

Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä, käytä ainoastaan auton 
mukana toimitettua tunkkia ja 
nosta oikeista nostokohdista. 
Älä koskaan käytä auton muuta 
osaa nostokohtana.

OUM064010

OUM064021

OUM064009
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9. Avaa pyöränmutterit ja poista ne 
käsin. Liu’uta pyörä irti pulteista ja 
aseta se maahan makuulleen, ettei 
se lähtisi kierimään. Asettaaksesi 
uuden pyörän napaan, ota vara-
pyörä esiin, kohdista sen reiät 
navan pultteihin ja liu'uta pyörä 
paikoilleen. 

 Jos tämä tuntuu vaikealta, kallista 
pyörää hieman ja pyri ohjaamaan 
pyörän ylin reikä navan ylimpään 
pulttiin. Heiluta sitten pyörää hie-
man edestakaisin, kunnes pyörä 
voidaan liu’uttaa muihin ulokkeisiin.

10.  Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitä 
pulteilla, aseta pyöränmutterit 
kierteisiin ja kiristä ne alustavasti 
käsin. Heiluta pyörää varmistaak-
sesi, että se on asettunut koko-
naan paikoilleen, ja kiristä mut-
tereita jälleen niin kireälle kuin 
käsillä on mahdollista.

11.  Laske auto maahan kiertämällä 
tunkin vartta vastapäivään. 

VAROITUS
Vanteissa saattaa olla teräviä 
reunoja. Käsittele niitä varoen 
vahinkojen välttämiseksi. Ennen 
kuin kiinnität vanteen paikoil-
leen varmista, ettei navassa 
tai vanteessa ole mitään tiel-
lä (esim. mutaa, öljyä, hiekkaa 
jne.), joka häiritsisi vanteen 
asettumista tiukasti napaan. 
Jos näin on, poista se. Jos 
vanteen ja navan väliset pin-
nat eivät ole kunnolla kiinnitty-
neet, pyöränmutterit saattavat 
löystyä, jolloin pyörä voi irrota. 
Pyörän irtoaminen voi johtaa 
auton hallinnan menettämiseen. 
Tämä saattaa aiheuttaa vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia vam-
moja.
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Aseta sitten avain kuvan mukaisesti ja 
kiristä pyöränmutterit. Varmista, että 
avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein 
mutterin päälle. Älä astu avaimen 
varren päälle tai käytä avaimen jatko-
vartta. Kiristä joka toista mutteria niin 
kauan, kunnes ne ovat kaikki kireäl-
lä. Tarkasta sitten kahdesti jokaisen 
mutterin kireys. Tarkistuta järjestelmä 
ammattihuollossa pyörien vaihtami-
sen jälkeen. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Pyöränmutterin kiristysmomentti:
Teräs- ja alumiininen kevytmetalli-
vanne:
9-11 kgm
Jos sinulla on rengaspainemittari, 
poista venttiilihattu ja tarkasta ilman-
paine. Jos paine on suositeltua alhai-
sempi, aja hitaasti lähimmälle huol-
toasemalle ja täytä rengas oikeaan 
paineeseen. Jos se on liian korkea, 
säädä se oikeaksi. Kiinnitä venttii-
lin hattu aina rengaspaineen tar-
kastamisen tai täyttämisen jälkeen. 
Jos hattua ei kiinnitetä, renkaasta 
saattaa vuotaa ilmaa. Jos kadotat 
venttiilihatun, hanki uusi ja kiinnitä se 
mahdollisimman pian.
Aina pyörän vaihtamisen jälkeen 
kiinnitä tyhjentynyt rengas takaisin 
paikoilleen ja aseta tunkki ja työkalut 
niiden oikeisiin säilytyspaikkoihin.

OUM064011

HUOMIO
Autosi pyöränpulttien ja -mut-
tereiden kierteet ovat metriset. 
Varmista pyörää irrottaessasi, 
että samoja irrotettuja mutte-
reita käytetään myös asennuk-
sen yhteydessä. Jos mutterit 
vaihdetaan uusiin, varmista, 
että niissä on metrinen kierre 
ja sama kierrerakenne. Väärän 
mutterin asentaminen rikkoo 
vaarnaruuvin kierteet niin, että 
vaarnaruuvi on uusittava, eikä 
vanne kiinnity napaan oikein. 
Huomaa, että useissa mutte-
reissa ei ole metristä kierrettä. 
Ole hyvin huolellinen kierrera-
kennetta tarkastaessasi ennen 
kuin asennat tarvikemuttereita 
tai -vanteita. 
Jos olet epävarma, ota 
yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Estääksesi nosturin, nosturin varren, 
pyöränmutteriavaimen ja varapyörän 
kolisemisen ajoneuvon liikkuessa, 
säilytä niitä ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää – pienen varapyörän 
käyttäminen (mikäli varusteena)
Autosi on varustettu pienikokoisella 
varapyörällä. Tämä pieni varapyörä 
vie vähemmän tilaa kuin normaaliko-
koinen pyörä. Tämän rengas on nor-
maalia pienempi ja se on suunniteltu 
ainoastaan väliaikaiseen käyttöön.

Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 
barin paineeseen.

✽ HUOMAUTUS
Tarkasta rengaspaineet varapyörän 
asentamisen jälkeen. Säädä tarpeen 
vaatiessa määrättyyn paineeseen.

HUOMIO
• Aja erityisen varovasti, kun 

autoon on asennettu tilapäis-
käyttöön tarkoitettu varapyö-
rä. Pieni varapyörä tulisi vaih-
taa tavanomaiseen pyörään 
heti, kun mahdollista.

• Autoon saa asentaa vain 
yhden tilapäiskäyttöön tarkoi-
tetun varapyörän kerrallaan.

VAROITUS – Pyörän 
vaarnaruuvit

Jos vaarnaruuvit ovat vahin-
goittuneet, ne eivät välttämättä 
pysty pitämään pyörää paikoil-
laan. Tämä voi johtaa pyörän 
irtoamiseen, josta voi seurata 
vakavia loukkaantumisia.

 VAROITUS – Varapyörän 
väärä paine

Tarkasta rengaspaineet välittö-
mästi varapyörän asentamisen 
jälkeen. Säädä tarpeen vaa-
tiessa määrättyyn paineeseen. 
Tarkista rengaspainesuositus 
luvun 8 kohdasta ”Renkaat ja 
vanteet”.

VAROITUS
Pieni varapyörä on tarkoitet-
tu ainoastaan hätätilanteisiin. 
Älä aja autollasi yli 80 km/h, 
kun pieni varapyörä on käytös-
sä. Alkuperäinen rengas tulisi 
korjauttaa ja vaihtaa mahdolli-
simman pian, jotta vältyttäisiin 
varapyörän rikkoutumiselta, 
joka voi johtaa hengenvaaralli-
siin henkilövahinkoihin.
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Käyttäessäsi pientä varapyörää, 
noudata seuraavia varotoimenpiteitä:
• Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, 

muuten rengas saattaa vaurioitua.
• Valitse ajonopeus niin, että pys-

tyt väistämään kaikki tienpinnan 
vauriot. Mitkä tahansa tiellä olevat 
vaarat, kuten kuopat tai roskat, voi-
vat vahingoittaa vakavasti pientä 
varapyörää.

• Pyörän muu kuin tilapäinen käyttö 
saattaa johtaa rengasrikkoon ja 
auton hallinnan menettämiseen, 
joista saattaa aiheutua vakavia 
vammoja.

• Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun 
varapyörään merkittyä enimmäis-
kuormarajaa ja auton enimmäis-
massarajaa.

• Vältä esteiden yli ajamista. Pienen 
varapyörän halkaisija on pienem-
pi kuin normaalin pyörän, jolloin 
auton maavara laskee noin 2,5 cm, 
josta voi seurata ajoneuvovahinko-
ja.

• Älä pese autoa automaattipesus-
sa, kun siihen on asennettu tila-
päiskäyttöön tarkoitettu varapyörä.

• Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyt-
töön tarkoitettuun pienikokoiseen 
varapyörään. Pienestä koostaan 
johtuen lumiketju ei asetu oikein 
pyörälle. Tämä saattaa aiheuttaa 
vahinkoa autolle tai lumiketjun 
irtoamisen.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettua pientä 
varapyörää ei tulisi asentaa tyhjen-
tyneen etupyörän tilalle, jos autolla 
ajetaan lumisella tai jäisellä tien-
pinnalla.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettu pieni 
varapyörä on autokohtainen. Älä 
käytä sitä muissa autoissa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pie-
nen varapyörän renkaan kulutus-
pinta kuluu tavallista nopeammin. 
Tarkasta pienen varapyörän ren-
gas säännöllisesti ja vaihda kulu-
nut uuteen vastaavanlaiseen, joka 
on samaa kokoa, kuviota ja asen-
netaan samalle vanteelle.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pienen 
varapyörän rengasta ei saa asen-
taa muulle vanteelle, eikä pyörään 
saa asentaa tavallista rengasta, 
talvirengasta tai koristekapselia. 
Jos näin yritetään, nämä varus-
teet tai muut auton osat saattavat 
vahingoittua.

• Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön 
tarkoitettua pientä varapyörää ker-
rallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun tilapäi-
nen pieni varapyörä on asennettu.
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Tunkin tarra
1. Mallin nimi
2. Suurin sallittu paino
3.  Kytke seisontajarru, kun käytät 

tunkkia.
4.  Pysäytä moottori, kun käytät tunk-

kia.
5.  Älä mene tunkin varassa olevan 

auton alle.
6.  Tunkin paikat kynnyskotelon ala-

osassa
7.  Tunkin nostolevyn pitää olla vaa-

kasuorassa nostokohdan alapuo-
lella, kun auto nostetaan tunkin 
varaan.

8.  Siirrä manuaalivaihteiston vaih-
devipu peruutusvaihteelle tai 
automaattivaihteiston vaihdevipu 
P-asentoon.

9.  Käytä tunkkia vain tukevalla alus-
talla.

10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12.   Valmistajan edustaja ja osoite

OHYK064001

OHYK064005

OHYK064002

  • Tyyppi A
 ■ Esimerkki

  • Tyyppi B

  • Tyyppi C

❈  Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa näkyvästä. 
Tunkin tarrassa on tarkempia tietoja.
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Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus 

OUM074110L
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JOS RENGAS TYHJENEE (AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA)

Pyydämme lukemaan renkaan 
pikakorjaussarjan (Tire Mobility Kit) 
ohjeet ennen sen käyttämistä.
(1) Kompressori
(2) Tiivisteainesäiliö

Koska paikkaussarja korjaa renkaan 
vain väliaikaisesti, tarkastuta paik-
kaamasi rengas viipymättä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Johdanto

Voit korjata puhjenneen renkaan 
paikkaussarjan avulla niin, että pää-
set jatkamaan matkaa.
Järjestelmä, joka sisältää kompres-
sorin ja tiivisteaineen, pystyy hel-
posti ja tehokkaasti tiivistämään ja 
täyttämään henkilöauton puhjen-
neen (esim. naulasta tai vastaavasta 
kappaleesta) renkaan lähes kaikissa 
tapauksissa.
Kun olet varmistunut siitä, että ren-
gas on kunnolla tiivistynyt, voit ajaa 
renkaalla varovaisesti (enintään 200 
km) alle 80 km/h nopeudetta toi-
mittaaksesi auton rengaskorjaamolle 
renkaan vaihtamiseksi.

OUM064032L

OUM064031L

HUOMAUTUS 
–  Paikkausaine riittää vain 

yhden renkaan paikkaami-
seen

Jos puhjenneita renkaita on 
useampi kuin yksi, älä käytä 
pikakorjaussarjaa, koska sen 
sisältämä paikkausaine riittää 
ainoastaan yhden puhjenneen 
renkaan korjaamiseen.

VAROITUS 
– Renkaan kyljen vauriot

Älä käytä pikakorjaussarjaa 
renkaan kyljissä olevien vauri-
oiden korjaamiseen.  Tämä voi 
johtaa onnettomuuteen renkaan 
rikkoutuessa.

VAROITUS 
–  Vain väliaikainen korjaus

Vie rengas korjattavak-
si mahdollisimman pian. 
Renkaanpaikkaussarjalla pai-
kattu rengas saattaa tyhjentyä 
milloin tahansa.
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On mahdollista, että joitakin renkaita 
– erityisesti niitä, joissa on suurem-
pia puhkeamia tai kylkivahinkoja – ei 
voida tiivistää.
Renkaan paineen katoaminen hei-
kentää renkaan suorituskykyä.
Tästä syystä sinun tulee välttää 
äkkipikaisia ohjausliikkeitä tai muita 
epätavallisia liikkeitä erityisesti, jos 
ajoneuvo on raskaasti kuormitettu tai 
sillä vedetään perävaunua.
Renkaanpaikkaussarjaa ei ole suun-
niteltu tai tarkoitettu renkaan lopul-
lisen korjauksen tekemiseen ja sitä 
voidaan käyttää ainoastaan yhteen 
renkaaseen.
Nämä ohjeet opastavat sinua vai-
heittain tiivistämään tilapäisesti puh-
jenneen renkaan helposti ja luotet-
tavasti.

Tutustu osioon ”Ohjeita renkaanpaik-
kaussarjan turvalliseen käyttöön”.
0. Nopeusrajoitustarra
1.  Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-

joitustarra
2.  Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyt-

töletku renkaan venttiiliin

3.  Virtajohto ja pistoke
4. Tiivisteainesäiliön pidike
5. Kompressori
6. On/off-kytkin
7.  Painemittari, joka näyttää renkaan 

täyttöpaineen.

Renkaanpaikkaussarjan osat

OXM069022L

VAROITUS
Älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa, jos renkaassa on useita 
liian matalan rengaspaineen 
aiheuttamia vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.
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8.  Painike rengaspaineen vähentä-
miseksi

9.  Letku, joka liittää kompressorin 
tiivisteainesäiliöön tai renkaan 
venttiiliin

Liittimiä, kaapeleita ja letkuja säilyte-
tään kompressorin kotelossa.

Noudata tarkasti esitettyjä vaihei-
ta. Muussa tapauksessa tiivisteaine 
saattaa vuotaa esim. korkean pai-
neen vaikutuksesta.

Renkaanpaikkaussarjan käyttö

1.  Irrota nopeusrajoitustarra (0) tiivis-
teainesäiliöstä (1) ja aseta se hyvin 
näkyvään paikkaan matkustamos-
sa (esim. ohjauspyörään), jolloin 
se muistuttaa ajamaan sopivalla 
nopeudella.

2. Kierrä liitosletkun (9) liitin paik-
kausainepullon liittimeen.

3. Varmista, ettei kompressorin paini-
ketta (8) paineta.

4.  Kierrä auki vioittuneen pyörän 
venttiilinhattu ja kiinnitä paikkaus-
ainepullon täyttöletkun liitin (2) 
venttiiliin kiertämällä.

5. Kiinnitä tiivisteainesäiliö kompres-
sorissa olevaan koteloon (4) siten, 
että säiliö pysyy pystyasennossa.

6. Huolehdi, että kompressori on pois 
päältä asennossa 0.

7.  Liitä kompressorin virtajohto ajo-
neuvon akkuun.

8. Aseta moottorin käynnistyspainike 
tai virtalukko ON-asentoon, kytke 
kompressori toimintaan ja täytä 
rengas paikkausaineella käyttämäl-
lä kompressoria noin 5–7 minuut-
tia. (Katso luvun 8 kohtaa ”Renkaat 
ja vanteet”.) Rengaspaine tiivis-
teaineen täytön yhteydessä ei ole 
olennaista, vaan se kannattaa tar-
kastaa/säätää sopivaksi myöhem-
min.

 Ole varovainen, ettet täytä rengas-
ta liikaa ja pysy poissa renkaan 
läheisyydestä täytön aikana.

VAROITUS – 
Vanhentunut paikkausaine

Älä käytä paikkausainetta sen 
jälkeen, kun paikkausainepul-
loon merkitty viimeinen käyttö-
päivä on kulunut umpeen. Tämä 
heikentää aineen toimivuutta ja 
voi aiheuttaa paikatun renkaan 
rikkoutumisen.

VAROITUS – 
Paikkausaine

• Pidä pois lasten ulottuvilta.
• Varo ettei ainetta pääse sil-

miin.
• Ainetta ei saa niellä.

OUM064032L
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Kun sekä rengas että vanne on 
vahingoittunut, älä käytä pikakorja-
ussarjaa turvallisuussyistä.

9. Sammuta kompressori.
10.  Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja 

pyörän venttiilistä.
Laita renkaanpaikkaussarja takaisin 
paikalleen.

Tiivisteaineen jakaminen tasai-
sesti
11.  Aja autolla välittömästi noin 7–10 

km (tai noin 10 minuuttia), jotta 
paikkausaine leviää renkaaseen 
mahdollisimman tasaisesti.

VAROITUS –  Häkä
Jos moottori on jätetty käyn-
tiin huonosti tuuletetussa tai 
suljetussa tilassa (kuten raken-
nuksen sisällä), hiilimonoksidi 
voi aiheuttaa myrkytyksen tai 
tukehtumisen.

HUOMIO
Älä ylitä 60 km/h nopeutta. 
Mahdollisuuksien mukaan pyri 
välttämään alle 20 km/h nopeuk-
sia.
Jos havaitset ajon aikana epä-
tavallista värinää, häiriötä tai 
melua, vähennä nopeuttasi ja 
aja varoen, kunnes pystyt turval-
lisesti pysähtymään tien sivuun. 
Ota yhteys tie- tai hinauspalve-
luun.
Kun käytät renkaanpaikkaus-
sarjaa, rengaspaineanturei-
hin ja pyörään saattaa tulla 
paikkausaineroiskeita. Poista 
rengaspaineanturit ja tarkas-
tuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMAUTUS – 
Rengaspaine

Älä aja autolla, jos rengaspaine 
on alle 2,0 bar (29 PSI, 200kpa).  
Tämä voi johtaa onnettomuu-
teen renkaan äkillisesti rikkou-
tuessa.
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Rengaspaineen tarkistaminen
1. Pysäköi sopivaan paikkaan ajet-

tuasi noin 7–10 km (tai noin 10 
minuuttia).

2.  Kiinnitä kompressorin liitosletku (9) 
suoraan renkaan venttiiliin.

3.  Liitä kompressori ajoneuvon 
akkuun käyttämällä tarkoituksen-
mukaisia kaapeleita ja liittimiä.

4.  Säädä rengaspainearvoksi 2 bar. 
Kun virta on kytketty päälle, toimi 
seuraavasti.

 -  Rengaspaineen lisääminen: 
Kytke kompressori päälle asen-
toon I. Tarkastaaksesi nykyisen 
rengaspainearvon, sammuta 
kompressori hetkeksi.

 -  Rengaspaineen vähentäminen: 
Paina kompressorin painiketta 
(8). 

Huomioita pikakorjaussarjan 
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi tien sivuun kauas muusta 

liikenteestä, jotta voit käyttää ren-
kaanpaikkaussarjaa turvallisesti. 
Aseta varoituskolmio silmiinpistä-
vään paikkaan, jotta ohittavat ajo-
neuvot pystyisivät varomaan sinua.

• Kytke seisontajarru myös pysä-
köitäessä tasaiselle alustalle, jotta 
auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.

• Käytä renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilöauton renkai-
den paikkaamiseen ja täyttöön. Älä 
käytä sitä moottoripyörien, polku-
pyörien tai muun tyyppisten ajo-
neuvojen renkaisiin.

• Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheutta-
nutta esinettä.

• Tutustu paikkausainepullon sivus-
sa oleviin käyttöohjeisiin ja varoi-
tuksiin ennen paikkaussarjan käyt-
töä.

• Älä sammuta moottoria, kun auto 
on ulkotilassa. Muussa tapaukses-
sa kompressori tyhjentää ajanmyö-
tä auton akun.

VAROITUS
Kompressori saattaa ylikuu-
mentua ja vaurioitua, jos käytät 
sitä yli 10 minuutin ajan.

HUOMIO
Jos rengaspaine ei säily, kokei-
le suorittaa ajo, joka ohjeistet-
tiin kappaleessa ”Tiivisteaineen 
jakaminen tasaisesti”. Toista sit-
ten vaiheet 1–4.
Yli 4 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaus-
sarjalla saattaa olla mahdoton-
ta. 
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
jos rengasta ei voi paikata ajo-
kelpoiseksi renkaanpaikkaus-
sarjan avulla. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Rengaspaineen tulee olla vähin-
tään 2,0 bar. Jos näin ei ole, älä 
jatka ajamista. 
Ota yhteys tie- tai hinauspalve-
luun.
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• Valvo renkaanpaikkaussarjan toi-
mintaa jatkuvasti.

• Älä käytä kompressoria kerrallaan 
yli 10 minuuttia, jottei se ylikuume-
ne.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
kun ulkolämpötila on alle -30 °C.

• Oman turvallisuutesi vuoksi älä 
käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
sekä rengas että vanne ovat vauri-
oituneet.

Tekniset tiedot
Järjestelmän jännite: DC 15 V
Käyttöjännite: DC 10 – 15 V
Enimmäisvirta: 20 A
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa 

lämpötiloissa:
      -30 ~ +70°C
Suurin käyttöpaine:
       6 bar (87 psi)
Koko 
Kompressori:  220 x 130 x 80 mm

Tiivisteainesäiliö:  165 x 85,5 ø mm

Kompressorin paino:
      1,8 kg
Tiivisteaineen määrä:
      620 ml

❈  Paikkausainetta ja varaosia on 
saatavana valtuutetuista auto- ja 
rengasliikkeistä. Hävitä tyhjä paik-
kausainepullo paikallisten mää-
räysten mukaisesti. Auto- tai ren-
gasliikkeen pitää huolehtia paik-
kausainejäämien hävittämisestä 
paikallisten määräysten mukai-
sesti.
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HINAAMINEN
Hinauspalvelu

Jos hätätilanteen johdosta auto on 
hinattava, suosittelemme käänty-
mään hinauksen suorittamiseksi 
valtuutetun KIA-huollon tai ammatti-
hinauspalvelun puoleen. Hinaus- ja 
nostotoimenpiteet on suoritettava 
oikealla tavalla, jotta estettäisiin auton 
vahingoittuminen. Henkilöautodollyn 
(1) tai avolavakuorma-auton käyttö 
on suositeltua.

Nelivetoisen auton hinaamiseen on 
käytettävä kuljetusalustaa tai dol-
ly-hinauslaitetta siten, että kaikki 
pyörät ovat irti maasta. 

Etuvetoista ajoneuvoa voidaan hina-
ta (ilman henkilöautodollya) takapyö-
rien ollessa maassa ja etupyörien 
ilmassa.
Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuk-
sen osat ovat vahingoittuneet tai ajo-
neuvoa hinataan etupyörät maassa, 
etupyörien alla on käytettävä dollya.
Kun hinaus suoritetaan hinauspalve-
lun rekalla ja pyörädollya ei käytetä, 
etupyörien on aina oltava ilmassa 
(takapyörien ei tarvitse).

OUM066022L

OUN046030

OCM054034

HUOMIO
• Älä hinaa autoa niin, että etu-

pyörät ovat kiinni tiessä; auto 
saattaa vaurioitua.

• Älä hinaa autoa hihnatyyp-
pisellä hinausjärjestelmällä. 
Käytä pyörät nostavaa hinaus-
ajoneuvoa tai lavettia.  

HUOMIO
Nelivetoajoneuvoa ei saa kos-
kaan hinata pyörien ollessa 
kiinni tiessä. Se voi aiheuttaa 
vakavia vaurioita vaihteistoon 
tai nelivetojärjestelmään.
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Kun ajoneuvoa hinataan hätätilan-
teessa ilman dollya: 
1.  Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2.  Siirrä vaihdevipu vapaalle 

(N-asento).
3. Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinaussilmukka 
(jos varusteena)

1.  Avaa takaluukku ja irrota hinaus-
koukku työkalurasiasta.

2.  Poista puskurin reiän kansi paina-
malla kannen alaosasta.

3.  Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä 
koukkua myötäpäivään reiässä, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4.  Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä 
suojakansi paikalleen käytön jäl-
keen.

HUOMIO
Jos vaihteistoa ei aseteta 
N-asentoon (vapaa), vaihteiston 
sisäosat saattavat rikkoutua.  

OUM068015L

OUM068016L

 ■ Edessä

 ■ Takana
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Hinaaminen hätätilanteessa

Jos hätätilanteen johdosta auto 
on hinattava, suosittelemme kään-
tymään hinauksen suorittami-
seksi valtuutetun KIA-huollon tai 
ammattihinauspalvelun puoleen. 

Jos hinauspalvelu ei ole hätätilan-
teessa käytettävissä, ajoneuvoasi 
voidaan tilapäisesti hinata kaapelilla 
tai ketjulla, joka kiinnitetään ajoneu-
von etu- tai takapään alaosan hina-
uskoukkuun. Ole äärimmäisen varo-
vainen, kun hinaat autoa. Kuljettajan 
on oltava autossa ohjaamassa ja 
käyttämässä jarruja.
Tällä tavalla hinaaminen voidaan 
suorittaa ainoastaan kovapäällystei-
sillä teillä lyhyitä matkoja hitaalla 
nopeudella. Lisäksi pyörien, akse-
leiden, voimansiirron, ohjauksen ja 
jarrujen on oltava hyvässä kunnossa.
• Älä käytä hinauskoukkua auton 

vetämiseen pois mudasta, hiekas-
ta tai vastaavista paikoista, joista 
autoa ei voi ajaa omin voimin pois. 

• Vältä painavamman auton hinaa-
mista kevyemmällä autolla.

• Kummankin auton kuljettajien tulee 
olla jatkuvassa yhteydessä keske-
nään.   

• Ennen hinauksen suorittamista 
tarkasta, ettei hinauskoukku ole 
rikkoutunut tai vahingoittunut.

• Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi 
silmukkaan.

• Vältä nykiviä liikkeitä. Kiinnitä se 
tukevasti paikoilleen tasaisella voi-
man käytöllä.

• Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, 
vältä auton vetämistä niin, että 
vetävä auto on hinattavan auton 
sivulla tai sitä korkeammalla. Vedä 
aina suoraan eteenpäin.

HUOMIO
• Kiinnitä hinausköysi hinaus-

silmukkaan.
• Auton runko saattaa vauri-

oitua jos auton hinausköysi 
kiinnitettään muualle kuin 
hinaussilmukkaan.  

• Käytä vain ajoneuvokäyttöön 
hyväksyttyä hinausköyttä tai 
-vaijeria. Kiinnitä hinauskaa-
peli tai -ketju kunnolla mukana 
tulleeseen hinauskoukkuun.

OUM068017L

OUM068018L

 ■ Edessä

 ■ Takana
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• Käytä hinausköyttä, joka on alle 
5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai 
punainen merkki (noin 30 cm 
leveä) köyden keskiosaan helpot-
taaksesi näkyvyyttä.

• Varmista, että hinausköysi pysyy 
kireänä ajon aikana.   

Hinauksen varotoimenpiteet
• Käännä virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
• Vapauta seisontajarru.
• Koska jarrujen teho on tavallista 

heikompi, paina jarrupoljinta voi-
makkaammin.

• Ohjaus on tavanomaista raskaam-
pi, koska ohjaustehostin ei ole käy-
tössä.

• Jos autoa hinataan pitkää alamä-
keä, jarrut saattavat ylikuumen-
tua, jolloin niiden teho heikkenee. 
Pysähdy usein ja anna jarrujen 
jäähtyä. 

VAROITUS 
Ole äärimmäisen varovainen, 
kun hinaat autoa. 
•  Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, 

jotta hinausköysi/-vaijeri ja 
hinaussilmukka eivät rasitu 
liikaa. Hinauskoukku ja hina-
usköysi tai -ketju saattaa rik-
koutua, jonka seurauksena 
voi olla vakavia vammoja tai 
vahinkoja.

• Jos epäkuntoinen auto ei 
liiku, älä hinaa sitä väkisin. 
Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun Kia-
huoltoon tai hinauspalveluun 
avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman 
suoraan eteenpäin.

• Säilytä riittävä välimatka 
hinattavaan autoon.

OUM064014
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HUOMIO 
–  Automaattivaihteisto

• Hinaa autoa vain etuosasta, 
jos pyöriä ei nosteta irti tiestä. 
Varmista, että vaihteisto on 
vapaalla. Varmista, että ohja-
us ei ole lukossa asettamal-
la virtalukko ACC-asentoon. 
Kuljettajan on oltava hinatta-
vassa autossa ohjaamassa ja 
käyttämässä jarruja.

• Älä hinaa autoa yli 1,5 km tai 
yli 15 km/h nopeudella, jotta 
automaattivaihteisto ei vauri-
oituisi vakavasti.

• Varmista ennen hinaamista, 
ettei automaattivaihteistos-
ta ole vuotanut öljyä auton 
alle. Jos havaitset öljyvuodon, 
auto on hinattava siirtolavettia 
tai dolly-hinauslaitetta käyt-
täen. 
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VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA) 
Ajoneuvossa on varusteena hätäti-
lanteen varalta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin
Pienen tulipalon sattuessa noudata 
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos 
osaat käyttää palosammutinta.  
1.  Vedä irti sammuttimen päässä 

oleva sokka, joka estää kahvan 
vahingollisen painamisen. 

2. Tähtää suutin tulipalon lähteeseen. 
3. Pysy noin 2,5 metrin päässä tules-

ta ja purista kahvasta käyttääksesi 
sammutinta. Jos vapautat kahvan, 
sammutusaineen tulo lakkaa. 

4. Liikuta suutinta edestakaisin palon 
lähteessä. Tulipalon sammumisen 
jälkeen tarkkaile sitä, ettei se syty 
uudelleen. 

Ensiapupakkaus 
Tämä pakkaus sisältää tarvikkei-
ta, kuten sakset, siteen, teippiä jne. 
antamaan ensiapua loukkaantuneel-
le henkilölle. 

Varoituskolmio 
Aseta varoituskolmio tien varteen 
varoittamaan tulevaa liikennettä 
hätätilanteissa, joissa ajoneuvo on 
esimerkiksi pysäköity pientareelle 
ongelman vuoksi. 

Rengaspainemittari 
(jos varusteena)
Renkaat menettävät hieman ilmaa 
jokapäiväisessä ajossa, jolloin sinun 
tulee lisätä sitä säännöllisesti. Tämä 
ei yleensä ole merkki vuotavasta 
renkaasta, vaan normaalista kulumi-
sesta. Tarkasta rengaspaineet aina 
renkaiden ollessa kylmänä, koska 
lämpötilan nousu nostaa painetta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, nou-
data seuraavia vaiheita: 
1.  Avaa täyttöventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.  
2. Paina mittaria rengasventtiiliä 

vasten. Renkaasta poistuu jonkin 
verran ilmaa, kun asetat mittarin 
suuttimen paikalleen. Paina suu-
tin tiukemmin venttiiliä vasten, jos 
vuoto ei lakkaa.  

3. Mittari antaa lukeman, kun painat 
sitä tiukasti. 

4. Lue rengaspaine mittarista ottaak-
sesi selvää, onko paine alhainen 
vai korkea. 

5. Säädä rengaspaineet määritettyyn 
paineeseen. Ks. ”Renkaat ja van-
teet” luvussa 8.

6.  Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takai-
sin paikoilleen.
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MOOTTORITILA

OUM076100L/OUM076101L

 ■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 l) – GDI  

  ❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 ■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 l) – MPI  

1. Jäähdytysnesteen säiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö (jos varusteena)

4. Ilmansuodatin

5. Sulakerasia

6. Akun negatiivinen napa

7. Akun positiivinen napa

8. Jäähdyttimen korkki

9. Moottoriöljyn mittatikku

10. Tuulilasin pesunestesäiliö
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OUM076105L/OUM076201L

 ■ Bensiinimoottori (Lambda II 3,5 l) – MPI  

  ❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 ■ Dieselmoottori (R2.0/R2.2)

1. Jäähdytysnesteen säiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3.  Jarru/kytkinnestesäiliö
(jos varusteena)

4. Ilmansuodatin

5. Sulakerasia

6. Akun negatiivinen napa

7. Akun positiivinen napa

8. Jäähdyttimen korkki

9. Moottoriöljyn mittatikku

10.  Tuulilasin pesunestesäiliö

11. Polttoaineensuodatin (jos varusteena)
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HUOLTO
Sinun tulee olla erityisen varovainen 
suorittaessasi mitä tahansa huol-
to- tai tarkastustoimenpiteitä, ettet 
vahingoita itseäsi tai autoasi.
Sopimaton, viimeistelemätön tai 
puutteellinen huolto saattaa aiheut-
taa autoosi käyttöongelmia, jotka 
voivat johtaa auton vahingoittumi-
seen, onnettomuuteen tai henkilöva-
hinkoon.

Omistajan vastuu 

✽ HUOMAUTUS
Auton omistaja vastaa huoltotöihin 
liittyvien tietojen säilyttämisestä.

Huollata autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista 
ilmenee, että autosi oikea huolto on 
suoritettu huolto-ohjelman vaatimus-
ten mukaisesti (ks. huoltokirja). 
Tarvitset näitä tietoja tositteena 
oikeasta, vaatimukset täyttäväs-
tä huollosta mahdollisissa takuuta-
pauksissa.
Yksityiskohtaiset takuuehdot on esi-
tetty takuu- ja huoltokirjassa.
Takuu ei korvaa väärin, huolto-ohjel-
man vastaisesti suoritettujen tai lai-
minlyötyjen huoltotöiden aiheuttamia 
vaurioita.

Omistajan huoltojen 
varotoimenpiteet
Sopimaton tai viimeistelemätön huol-
to saattaa johtaa ongelmiin. Tämä 
luku antaa ohjeita ainoastaan huol-
totöille, jotka ovat helposti suoritet-
tavissa.  

✽ HUOMAUTUS
Sopimaton omistajan suoritta-
ma huolto takuun aikana saattaa 
vaikuttaa takuun voimassaoloon. 
Lisätietoja löydät erillisestä Takuu- 
ja huoltokirjasta, joka on toimitet-
tu auton mukana. Suosittelemme, 
että huollatat järjestelmän ammat-
tihuollossa, jos olet epävarma 
huolto- tai korjaustyön suoritta-
miseen liittyvistä toimenpiteistä. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
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Moottoritilan varotoimenpiteet 
(Dieselmoottorit)
• Pietso-suuttimet toimivat korkeal-

la jännitteellä (enintään 200V). 
Tämän vuoksi seuraavanlaisia 
onnettomuuksia voi sattua.

 -  Suora kosketus suuttimeen tai 
sen johdotukseen voi aiheuttaa 
sähköiskun, josta voi seurata 
lihas- tai hermostovaurioita.

 -  Toiminnassa olevasta suuttimes-
ta vapautuva sähkömagneettinen 
aalto voi aiheuttaa sydämentah-
distimen toimintahäiriötä.

• Noudata seuraavia turvaohjeita 
työskennellessäsi moottoritilassa, 
moottorin ollessa käynnissä.

 -  Älä koske ruiskutuspumppuun, 
sen johtosarjaan tai moottorinoh-
jausyksikköön, kun moottori on 
käynnissä.

 -  Älä irrota suuttimen liitintä, kun 
moottori on käynnissä.

 -  Sydämentahdistinta käyttävä 
henkilö ei saa oleskella moottorin 
läheisyydessä, kun se käynniste-
tään tai on käynnissä. 

 VAROITUS –  Huoltotyöt
• Huoltotöiden tekeminen saat-

taa olla vaarallista. Joidenkin 
huoltotoimenpiteiden suo-
rittamiseen sisältyy vaka-
van loukkaantumisen riski. 
Suosittelemme, että huolla-
tat auton ammattihuollos-
sa, jos et hallitse huoltoon 
liittyviä työvaiheita tai sinul-
la ei ole tarvittavia työkaluja. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Moottoritilassa työskentele-

minen on vaarallista moot-
torin ollessa käynnissä. Se 
on vielä vaarallisempaa, jos 
päälläsi on löysät vaatteet tai 
koruja. Nämä voivat takertua 
liikkuviin osiin aiheuttaen 
vammoja. Tämän vuoksi, jos 
sinun on pakko pitää moottori 
käynnissä työskennellessäsi 
moottoritilassa, poista kaik-
ki korut (erityisesti sormuk-
set, rannekorut, rannekellot 
ja kaulaketjut) sekä solmiot, 
kaulaliinat ja vastaavat vaate-
kappaleet ennen kuin menet 
moottorin tai jäähdytintuulet-
timen lähettyville.
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VAROITUS 
–  Dieselmoottori 

Älä koskaan suorita toimen-
piteitä ruiskutusjärjestel-
mään, kun moottori on käyn-
nissä tai 30 sekunnin sisäl-
lä sen sammuttamisesta. 
Korkeapainepumpussa, jako-
putkessa, suuttimissa ja kor-
keapaineputkissa vallitsee 
korkea paine moottorin sam-
muttamisenkin jälkeen. Vuodon 
aiheuttama polttoainesuihku voi 
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan vartaloon. Tahdistinta 
käyttävien henkilöiden tulisi 
pysyä yli 30 cm päässä moot-
torin ohjausyksiköstä (ECU) 
ja moottoritilan johtosarjois-
ta, kun moottori on käynnissä. 
Moottorin ohjausjärjestelmässä 
vaikuttavat suuret sähkövirrat 
voivat aiheuttaa voimakkaita 
magneettikenttiä.

HUOMIO
• Älä aseta painavia esineitä 

tai kohdista liiallista voimaa 
moottorisuojaan (jos varus-
teena) tai polttoainejärjestel-
mään liittyviin osiin. 

• Kun tarkistat polttoainejär-
jestelmän (polttoainelin-
jat ja ruiskutuslaitteet), ota 
yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä aja pitkiä aikoja moottori-
suojan (jos varusteena) olles-
sa irrotettuna.

• Älä tarkista moottoritilaa 
avotulen läheisyydessä. 
Polttoaine, lasinpesuneste 
jne. ovat herkästi syttyviä ja 
voivat aiheuttaa tulipalon. 

• Kytke irti akun miinusnapa (-) 
ennen akkuun, kaapeleihin tai 
sähköjohtoihin koskemista. 
Voit saada sähköiskun.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun poistat suojakannen lit-

teäpäisellä ruuvitaltalla, varo 
vaurioittamasta kantta.

• Varo palovammoja ja sähköis-
kuja, kun vaihdat ja puhdistat 
polttimoita.
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OMISTAJAN HUOLTO 
Auton omistajan tulee suorittaa oma-
toimisesti seuraavat tarkastus- ja 
huoltotoimenpiteet tai teettää ne val-
tuutetussa KIA-liikkeessä, jotta auton 
luotettava toiminta ja turvallisuus var-
mistetaan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyt-
tä ammattihuoltoon. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
Nämä omistajan huoltotarkastukset 
eivät ole takuun piirissä ja niiden 
vaatimasta työajasta, osista ja nes-
teistä saatetaan veloittaa.  

Omistajan huolto-ohjelma 
Kun pysähdyt tankkaamaan:
• Tarkista moottorin öljytaso.
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista lasinpesunesteen taso.
• Tarkista näyttävätkö renkaat liian 

tyhjiltä.

Kun käytät autoa:
• Kiinnitä huomiota pakosarjan äänen 

muutoksiin ja mahdolliseen pako-
kaasun hajuun matkustamossa.

• Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Kiinnitä huo-
miota, jos ohjauspyörän kääntämi-
seen vaadittava voima vaihtelee tai 
sen keskityskohta muuttuu.

• Kiinnitä huomiota auton suuntava-
kauteen.

• Pysähtyessäsi: Kuuluuko ohjaa-
mossa tavallisesta poikkeavia 
ääniä, puoltaako ohjaus jarrutet-
taessa, täytyykö jarrupoljin painaa 
tavallista syvempään tai onko sen 
painaminen tavallista vaikeampaa?

• Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos 
havaitset että vaihteet eivät kyt-
keydy kunnolla tai jos vaihteiston 
toiminnassa on tapahtuu muita 
muutoksia.

• Tarkasta automaattivaihteiston 
P-asennon (pysäköinti) toiminta.

• Tarkista seisontajarru.
• Tarkista, näkyykö auton alla nes-

tevuotoja (ilmastointijärjestelmästä 
tippuu normaalisti kondenssivettä 
käytön aikana ja sen jälkeen).  

VAROITUS 
Ole varovainen tarkastaessa-
si moottorin jäähdytysnesteen 
määrää moottorin ollessa läm-
min. Tulikuumaa jäähdytysnes-
tettä tai höyryä saattaa suih-
kuta kovalla paineella. Tämä 
voi aiheuttaa palovammoja tai 
muita vakavia loukkaantumisia.
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Vähintään kuukausittain:
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaanlukien jarruvalot, suuntavil-
kut ja hätävilkut.  

• Tarkista kaikkien pyörien (myös 
varapyörän) rengaspaine.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa 
(esim. keväällä ja syksyllä):
• Tarkista, onko jäähdyttimen, läm-

mönvaihtimen ja ilmastointilaitteen 
letkuissa vuotoja.

• Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyh-
kimien toiminta. Puhdista pyyhki-
mien sulat puhtaalla kankaalla, 
joka on kostutettu pesunesteellä.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.
• Tarkista äänenvaimentimen, pako-

putkiston, lämpösuojalevyjen kunto 
ja niiden kiinnittimet.

• Tarkista, että turvavyöt eivät ole 
liian kuluneet ja että ne toimivat 
normaalisti.

• Tarkista renkaiden kuluneisuus ja 
pyöränmutterien tiukkuus.  

Ainakin kerran vuodessa:
• Pese kori ja puhdista ovien veden-

poistoaukot.
• Voitele saranat ja tarkista konepel-

lin saranoiden kunto.
• Voitele ovien ja konepellin lukko-

kielet ja salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet. 
• Tarkista, että ilmastointijärjestelmä 

toimii normaalisti.
• Tarkista ohjaustehostimen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista ja voitele automaattivaih-

teiston vaihteensiirtovivusto ja sii-
hen liitetyt osat.

• Puhdista akun kotelo ja navat.
• Tarkasta jarru-/kytkinnesteen taso.  
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 
Määräaikaishuoltoon 
liittyvät varotoimet
Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, 
jos autoa ei käytetä vaativissa käyt-
töolosuhteissa. Jos jokin seuraavista 
olosuhteista pätee, noudata vaativan 
käytön huolto-ohjelmaa.
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja 

(alle 8 km tai talviaikana alle 16 
km).

• Moottoria käytetään pitkään jouto-
käynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja 
alhaisella ajonopeudella.

• Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, 
päällystämättömällä tai sorapääl-
lysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle 
on levitetty suolaa.

• Ajetaan teillä, joille on levitetty suo-
laa tai muuta korroosiota aiheutta-
vaa ainetta, tai erittäin kylmässä 
ilmastossa.

• Ajetaan hiekalla tai muulla pölyä-
vällä tienpinnalla.

• Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
• Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai 

vuoristoteitä.

• Perävaunun vetäminen tai kuljetus-
laatikko/kattoteline käytössä.

• Käyttö poliisiautona, taksina, jake-
lu- tai hinausautona.

• Ajetaan yli 170 km/h.
• Usein toistuvat pysähdykset ja liik-

keellelähdöt.
Jos ajoneuvoasi käytetään seuraa-
vissa olosuhteissa, sinun tulee tehdä 
tarkastuksia, osien vaihtoja ja neste-
täyttöjä useammin kuin normaalis-
sa huolto-ohjelmassa esitetään (ks. 
huoltokirja). Huolto-ohjelman aika-
jaksojen tai ajomäärien ylityttyä jatka 
määrättyjen huoltovälien noudatta-
mista.  
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Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)
Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden 
suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka 
täyttyy ensin.

NRO OMINAISUUS HUOM.

*1 Moottoriöljy ja öljynsuodatin 
Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää 
ajomatkaa.

*2
Moottoriöljy ja öljynsuodatin 
(dieselmoottori,  Eurooppa)

•  Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km:n tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen 
mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

•  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu 
ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.

•  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos 
käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.

*3 Jäähdytysneste (moottori)
Kun lisäät jäähdytysnestettä ajoneuvoosi, käytä ainoastaan ionivaihdettua tai pehmeää 
vettä äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaan täyttämään jäähdytysnesteeseen. Väärä 
jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.

*4 Käyttöhihnat (moottori)

•  Säädä laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai 
vaihda.

•  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja 
säädä tai vaihda tarvittaessa.

*5 Venttiilivälys
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Tarkistuta 
järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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NRO OMINAISUUS HUOM.

*6 Sytytystulppa
Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä 
muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.

*7 Käsivaihteiston öljy Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden alle.

*8 Tasauspyörästön öljy (taka) Tasauspyörästön öljy tulisi uusia aina, jos tasauspyörästö on joutunut veden alle.

*9 Jakovaihteiston öljy (AWD) Jakovaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos jakovaihteisto on joutunut veden alle.

*10 Polttoaineen lisäaineet (bensiini)

Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach 
Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin 
Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia 
tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen sovel-
tuvaa lisäainetta 15 000 km:n välein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) 
tai 10 000 km:n välein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, 
Brasiliassa) tai 5 000 km:n välein (Kiinassa, Brasiliassa). Lisäaineita ja niiden käyttöön 
liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuollosta. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita lisäaineita keskenään.

*11
Polttoaineensuodattimen 

patruuna (diesel)

Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine 
ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota yhteyttä ammattihuoltoon huolto-ohjel-
masta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee 
äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin 
muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 24 48 72 96 120 144 168 192

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin *1, *2

Bensiini Theta II 2,4 l MPI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Bensiini Theta II 2,4 l GDI R R R R R R R R

Bensiini Lambda II 3,5 l MPI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Diesel R 2,0 l R R R R R R R R

Diesel R 2,2 l R R R R R R R R

Jäähdytysneste 
(moottori) *3 Bensiini, diesel

Ensimmäinen vaihto 210 000 km:n tai 120 kk:n jälkeen, sen jälkeen 
30 000 km:n tai 24 kk:n välein  *5

Käyttöhihnat (moottori) *4

Bensiini - - I I I I I I

Diesel
Ensimmäinen tarkastus 90 000 km:n tai 72 kk:n kuluttua, sen 

jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Venttiilivälys *5

Bensiini Theta II 2,4 l MPI - - I - - I - -

Bensiini Theta II 2,4 l GDI - - I - - I - -

Bensiini Lambda II 3,5 l MPI - - I - - I - -
Alipaineletkut ja 
kampikammion 
ilmanvaihdon letkut

Bensiini I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 24 48 72 96 120 144 168 192

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Sytytystulpat *6

Bensiini Theta II 2,4 l MPI Vaihto 40 000 km:n välein

Bensiini Theta II 2,4 l GDI Vaihto 150 000 km:n välein

Bensiini Lambda II 3,5 l MPI Vaihto 150 000 km:n välein

Automaattivaihteiston öljy Bensiini, diesel Ei tarkistusta, huoltovapaa
Manuaalivaihteiston 
vaihteistoöljy *7 Bensiini, diesel - I - I - I - I

Vetoakselit ja suojakumit Bensiini, diesel I I I I I I I I

Nivelakseli Bensiini, diesel I I I I I I I I

Tasauspyörästön öljy 
(taka) (AWD) *8 Bensiini, diesel - I - I - I - I

Jakovaihteiston öljy 
(AWD) *9 Bensiini, diesel - I - I - I - I

Polttoaineen lisäaineet 
(bensiini) *10 Bensiini Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Polttoaineputket, -letkut ja 
liitokset

Bensiini - I - I - I - I

Diesel I I I I I I I I

Polttoainesäiliön suodatin 
(bensiini)

Bensiini - I - I - I - I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 24 48 72 96 120 144 168 192

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Polttoainehöyryputki ja 
polttoaineen täyttöau-
kon korkki (bensiini)

Bensiini - I - I - I - I

Polttoainesäiliön korkki 
(diesel)

Diesel - I - I - I - I

Polttoaineensuodatti-
men patruuna 
(diesel) *11

Diesel I R I R I R I R

Ilmansuodatin Bensiini, diesel I R I R I R I R

Pakojärjestelmä Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jäähdytysjärjestelmä Bensiini, diesel - I I I I I I I

Ilmastointilaitteen 
kompressori/kylmäaine

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin Bensiini, diesel R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja 
liitokset

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jarruneste Bensiini, diesel R R R R R R R R

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTOVÄLIT

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 24 48 72 96 120 144 168 192

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Seisontajarru 
(jalka-/käsikäyttöinen)

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Ohjausvaihde/hammastanko, 
nivelet ja suojakumit

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I I I I I I I I

Renkaat (rengaspaineet ja 
kulutuspinta)

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Akun (12 V) kunto Bensiini, diesel I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.



Huolto

188

Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin

Bensiini
Theta II 2,4 l 
MPI

R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K

Bensiini
Theta II 2,4 l 
GDI

R 15 000 km tai 12 kk

Bensiini
Lambda II 
3,5 l MPI

R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

Diesel R 2,0 l R 15 000 km tai 12 kk

Diesel R 2,2 l R 15 000 km tai 12 kk

Sytytystulpat Bensiini R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

B, H, I, K

Automaattivaih-
teiston öljy

Bensiini, diesel R 90 000 km
A, C, D, E, F, G, 

H, I, J

Käsivaihteiston 
öljy

Bensiini, diesel R 120 000 km
C, D, E, F,
G, H, I, J

Vetoakselit ja 
suojakumit

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F,
G, H, I, J

Nivelakseli Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Tasauspyörästön 
öljy (oikea) 
(AWD)

Bensiini, diesel R 120 000 km C, E, G, H, I, J 

Jakovaihteiston 
öljy (AWD)

Bensiini, diesel R 120 000 km C, E, G, H, I, J 
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HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Ilmansuodatin Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Raitisilmasuodatin Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G

Jarrulevyt ja -palat, -satulat 
ja -navat

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru 
(jalka-/käsikäyttöinen)

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Ohjausvaihde/hammastan-
ko, nivelet ja suojakumit

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Huoltotoimenpide
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-

lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C).
B :  Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä 

matkoja alhaisella ajonopeudella..
C :  Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai 

sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
F :  Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen 

päällä.
I :  Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
K : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysähtelyjä ja kiihdytyksiä.
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Normaali huolto-ohjelma – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien)
Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden 
suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka 
täyttyy ensin.

NRO OMINAISUUS HUOM.

*1 Moottoriöljy ja öljynsuodatin
Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää 
ajomatkaa.

*2
Moottoriöljy ja öljynsuodatin 
(dieselmoottori,  Eurooppa)

•  Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km:n tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen 
mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

•  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu 
ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.

•  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos 
käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.

*3 Jäähdytysneste (moottori)
Kun lisäät jäähdytysnestettä ajoneuvoosi, käytä ainoastaan ionivaihdettua tai pehmeää 
vettä äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaan täyttämään jäähdytysnesteeseen. Väärä 
jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.

*4 Käyttöhihnat (moottori) 

•  Säädä laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai 
vaihda.

•  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja 
säädä tai vaihda tarvittaessa.

*5 Venttiilivälys
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Tarkistuta 
järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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NRO OMINAISUUS HUOM.

*6 Sytytystulppa
Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä 
muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.

*7 Käsivaihteiston öljy Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden alle.

*8 Tasauspyörästön öljy (taka) Tasauspyörästön öljy tulisi uusia aina, jos tasauspyörästö on joutunut veden alle.

*9 Jakovaihteiston öljy (AWD) Jakovaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos jaokvaihteisto on joutunut veden alle.

*10 Polttoaineen lisäaineet (bensiini)

Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach 
Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin 
Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia 
tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen sovel-
tuvaa lisäainetta 15 000 km:n välein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) 
tai 10 000 km:n välein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, 
Brasiliassa) tai 5 000 km:n välein (Kiinassa, Brasiliassa). Lisäaineita ja niiden käyttöön 
liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuollosta. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita lisäaineita keskenään.

*11
Polttoaineensuodattimen 

patruuna (diesel)

Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine 
ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota yhteyttä ammattihuoltoon huolto-ohjel-
masta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee 
äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin 
muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin *1

Bensiini
Theta 
II 2,4 l 
MPI

Ei koske Lähi-itää, Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa 

Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Koskee Lähi-itää, Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa

Vaihda 10 000 km tai 12 kk välein

Koskee Kiinaa Vaihda 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Bensiini
Theta 
II 2,4 l 
GDI

Ei koske Lähi-itää, Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa 

Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Koskee Lähi-itää, Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa

Vaihda 10 000 km tai 12 kk välein

Koskee Kiinaa Vaihda 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Bensiini
Lambda 
II 3,5 l 
MPI

Ei koske Lähi-itää, Irania, Intiaa, 
Marokkoa, Algeriaa, Tunisiaa, 
Libyaa, Egyptiä, Sudania, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa 

Vaihda 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Koskee Lähi-itää, Irania, Intiaa, 
Marokkoa, Algeriaa, Tunisiaa, 
Libyaa, Egyptiä, Sudania, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-Amerikkaa

Vaihda 10 000 km:m tai 12 kk:n välein

Koskee Kiinaa Vaihda 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin *1

Diesel R 2,0 l

Koskee Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa

Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Ei koske Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa 

Vaihda 10 000 km tai 12 kk välein

Diesel R 2,2 l

Koskee Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa

Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Ei koske Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa 

Vaihda 10 000 km tai 12 kk välein

Jäähdytysneste 
(moottori) *3 Bensiini, diesel

Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 120 kk, sen jälkeen 
30 000 km tai 24 kk välein

Käyttöhihnat 
(moottori) *4

Bensiini - I - I - I - I

Diesel 

Koskee Venäjää, Australiaa 
ja Uutta-Seelantia 

Ensimmäinen tarkastus 90 000 km:n tai 48 kk:n kuluttua, 
sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein

Ei koske Venäjää, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia 

Ensimmäinen tarkastus 80 000 km:n tai 48 kk:n jälkeen, 
tämän jälkeen 20 000 km:n tai 12 kk:n välein

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Venttiilivälys *5

Bensiini Theta II 2,4 l MPI - - - - - I - -

Bensiini Theta II 2,4 l GDI - - - - - I - -

Bensiini Lambda II 3,5 l MPI - - - - - I - -

Alipaineletkut ja kam-
pikammion ilmanvaih-
don letkut

Bensiini - I - I - I - I

Sytytystulpat *6

Bensiini
Theta II 2,4 l 
MPI

Lyijytön Vaihto 40 000 km:n välein

Bensiini
Theta II 2,4 l 
GDI

Lyijytön Vaihto 150 000 km:n välein

Bensiini
Lambda II 
3,5 l MPI

Lyijytön Vaihto 150 000 km:n välein

Bensiini
Theta II 2,4 l 
MPI

Lyijyllinen Vaihto 30 000 km:n välein

Bensiini
Lambda II 
3,5 l MPI

Lyijyllinen Vaihto 30 000 km:n välein

Automaattivaihteiston 
öljy

Bensiini, diesel Ei tarkistusta, huoltovapaa

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
Manuaalivaihteiston 
vaihteistoöljy *7 Bensiini, diesel - - - I - - - I

Vetoakselit ja suojakumit Bensiini, diesel - I - I - I - I

Nivelakseli Bensiini, diesel - I - I - I - I
Tasauspyörästön öljy (taka) 
(AWD) *8 Bensiini, diesel - - - I - - - I

Jakovaihteiston öljy (AWD) *9 Bensiini, diesel - - - I - - - I

Polttoaineen lisäaineet 
(bensiini) *10 Bensiini

Koskee Australiaa 
ja Uutta-Seelantia

Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Ei koske Australiaa 
ja Uutta-Seelantia, 
Kiinaa, Brasiliaa

Lisää 10 000 km:n tai 6 kk:n välein

Kiina, Brasilia Lisää 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Polttoainesuodatin (bensiini) Bensiini Kiina, Brasilia - I - R - I - R

Polttoaineputket, -letkut ja 
liitokset

Bensiini - - - I - - - I

Diesel - I - I - I - I

Polttoainesäiliön suodatin 
(bensiini)

Bensiini
Ei koske Kiinaa - I - R - I - R

Koskee Kiinaa I I R I I R I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
Polttoainehöyryputki ja 
polttoaineen täyttöaukon 
korkki  (bensiini)

Bensiini - - - I - - - I

Polttoainesäiliön korkki 
(diesel)

Diesel - - - I - - - I

Polttoaineensuodattimen 
patruuna (diesel) *11 Diesel - I - R - I - R

Ilmansuodatin
Bensiini, 
diesel

Ei koske Kiinaa, 
Intiaa, Lähi-itää

I I R I I R I I

Koskee Kiinaa, 
Intiaa, Lähi-itää

R R R R R R R R

Pakojärjestelmä Bensiini, diesel - I - I - I - I

Jäähdytysjärjestelmä Bensiini, diesel - - - I - I - I

Ilmastointilaitteen 
kompressori/kylmäaine

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin
Bensiini, 
diesel

Ei koske Australiaa 
ja Uutta-Seelantia

R R R R R R R R

Koskee Australiaa 
ja Uutta-Seelantia

I R I R I R I R

Jarrulevyt ja -palat Bensiini, diesel - I - I - I - I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO-
VÄLI

KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Kk 12 24 36 48 60 72 84 96

Mailit×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Jarruputket, -letkut ja liitokset Bensiini, diesel - I - I - I - I

Jarruneste Bensiini, diesel I R I R I R I R

Seisontajarru 
(jalka-/käsikäyttöinen)

Bensiini, diesel - I - I - I - I

Ohjausvaihde/hammastanko, 
nivelet ja suojakumit

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I I I I I I I I
Renkaat (rengaspaineet ja 
kulutuspinta)

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Akun (12 V) kunto
Bensiini, 
diesel

Lähi-Idän 
ulkopuolella

- I - I - I - I

Lähi-Idässä Tarkasta 10 000 km:n tai 6 kuukauden välein

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien)

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Moottoriöljy 
ja öljynsuo-
datin

Bensiini
Theta II 
2,4 l MPI

Ei koske Lähi-itää, 
Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-
Amerikkaa, Kiinaa 

R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K

Koskee Lähi-itää, 
Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-
Amerikkaa

R 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Koskee Kiinaa R 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Bensiini
Theta II 
2,4 l GDI

Ei koske Lähi-itää, 
Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-
Amerikkaa, Kiinaa 

R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

Koskee Lähi-itää, 
Libyaa, Brasiliaa, 
Keski- ja Etelä-
Amerikkaa

R 5 000 km:n tai 6 kk:n välein

Koskee Kiinaa R 5 000 km:n tai 6 kk:n välein
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HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Moottoriöljy 
ja öljynsuo-
datin

Bensiini
Lambda II 
3,5 l MPI

Ei koske Lähi-itää, 
Irania, Intiaa, Marokkoa, 
Algeriaa, Tunisiaa, 
Libyaa, Egyptiä, Sudania, 
Brasiliaa, Keski- ja Etelä-
Amerikkaa, Kiinaa 

R
7 500 km:n 

tai 6 kk:n välein

A, B, C, D,
E, F, G, H,

I, J, K

Koskee Lähi-itää, 
Irania, Intiaa, Marokkoa, 
Algeriaa, Tunisiaa, 
Libyaa, Egyptiä, Sudania, 
Brasiliaa, Keski- ja Etelä-
Amerikkaa

R
5 000 km:n 

tai 6 kk:n välein

Koskee Kiinaa R
5 000 km:n 

tai 6 kk:n välein

Diesel R 2,0 l

Koskee Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa

R
7 500 km:n tai 
6 kk:n välein

Ei koske Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa 

R
5 000 km:n 

tai 6 kk:n välein

Diesel R 2,2 l

Koskee Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa

R
7 500 km:n tai 
6 kk:n välein

Ei koske Venäjää, 
Australiaa, Uutta-Seelantia 
ja Etelä-Afrikkaa 

R
5 000 km:n 

tai 6 kk:n välein
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HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Sytytystulpat Bensiini R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

B, H, I, K

Automaattivaihteiston öljy Bensiini, diesel R 90 000 km
A, C, D, E, F, G, 

H, I, J

Vetoakselit ja suojakumit Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Nivelakseli Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Tasauspyörästön öljy (oikea) 
(AWD)

Bensiini, diesel R 120 000 km C, E, G, H, I, J

Jakovaihteiston öljy (AWD) Bensiini, diesel R 120 000 km C, E, G, H, I, J

Ilmansuodatin Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Raitisilmasuodatin Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G

Jarrulevyt ja -palat, -satulat ja 
-navat

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru 
(jalkakäyttöinen)

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Ohjausvaihde/hammastanko, 
nivelet ja suojakumit

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G
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Huoltotoimenpide
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET
A :   Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali 

ulkolämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 
0 °C).

B :  Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pit-
kiä matkoja alhaisella ajonopeudella..

C :  Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai 
sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosio-
ta aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
F :  Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen 

päällä.
I :  Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
K : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysähtelyjä ja kiihdytyksiä.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET
Moottoriöljy ja -suodatin
Moottoriöljy ja -suodatin on vaih-
dettava huolto-ohjelman mukaisin 
väliajoin. Jos autoa käytetään ras-
kaissa olosuhteissa, öljy ja suodatin 
on vaihdettava useammin.

Käyttöhihnat
Tarkasta kaikki käyttöhihnat mah-
dollisilta leikkautumisilta, murtumil-
ta, kulumisilta tai öljyn vaikutuksilta. 
Vaihda tarvittaessa. Käyttöhihnojen 
oikean kireyden tarkastus on suori-
tettava säännöllisesti ja tarpeen vaa-
tiessa säätö.

Polttoainesuodatin
(dieselmoottorit)
Tukkeutunut suodatin voi heikentää 
auton tehoa, vahingoittaa päästö-
järjestelmää ja aiheuttaa erilaisia 
ongelmia, kuten vaikeaa käynnis-
tyvyyttä. Jos polttoainesäiliöön 
kerääntyy liikaa vierasperäistä ainet-
ta, suodatin on vaihdettava useam-
min. Uuden suodattimen asentami-
sen jälkeen anna moottorin käydä 
useita minuutteja ja tarkasta liitokset 
mahdollisista vuodoista. Vaihdata 
polttoainesuodatin ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Polttoaineensuodatin 
(bensiinimoottori)
Kia-bensiiniautoissa on elinikäinen 
polttoainesuodatin, joka on integroi-
tu polttoainesäiliöön. Säännöllistä 
huoltoa tai vaihtoa ei tarvita, mutta 
se riippuu polttoaineen laadusta. 
Tarkista tai vaihda polttoainesuoda-
tin, jos polttoaineen virtaus heiken-
tyy, moottorin käyntinopeus vaihte-
lee äkillisesti, moottorin teho heikke-
nee, käynnistäminen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuu-
teen vaikuttavan vian. Tarkistuta tai 
vaihdata polttoainesuodatin ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Polttoaineletkut ja -liittimet
Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja 
-liittimet mahdollisista vuodoista ja 
vahingoista. Vaihdatat polttoaineput-
ket ja -letkut sekä niiden liitokset 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

HUOMIO
Kun tarkistat hihnan, aseta 
virtalukko LOCK/OFF- tai ACC-
asentoon.
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Huohotinputki ja polttoaineen 
täyttöaukon korkki
Huohotinputki ja polttoaineen täyttö-
aukon korkki on tarkastettava huol-
to-ohjelman määräämin väliajoin. 
Varmista, että uusi huohotinputki tai 
polttoainekorkki vaihdetaan oikein.

Kampikammion ilmanvaihdon 
letkut (mikäli varusteena)
Tarkasta letkujen pinnat mahdolli-
sista lämpö- ja/tai mekaanisista 
vahingoista. Kova ja hauras kumi, 
murtumat, halkeamat, leikkaumat, 
kulumat ja pullistumat ovat merkkejä 
kulumisesta. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden putkien pintoihin, 
jotka sijaitsevat lähimpänä lämmön 
lähteitä, kuten pakosarjaa.
Tarkasta letkujen reititys, jotta var-
mistuisit siitä, etteivät ne tulisi kos-
ketuksiin lämpölähteiden, terävien 
kulmien tai liikkuvien osien kans-
sa. Nämä voivat aiheuttaa lämpö-
vahinkoja tai mekaanista kulumista. 
Tarkasta kaikki letkuliitokset, kuten 
puristimet ja liittimet: niiden on oltava 
oikein kiinnittyneet ja niissä ei saa 
esiintyä vuotoja. Letkut tulee vaihtaa 
välittömästi, jos niissä on vahingon 
tai kulumisen merkkejä.

  VAROITUS –  Ainoastaan 
diesel

Älä koskaan suorita toimen-
piteitä ruiskutusjärjestel-
mään, kun moottori on käyn-
nissä tai 30 sekunnin sisäl-
lä sen sammuttamisesta. 
Korkeapainepumpussa, jako-
putkessa, suuttimissa ja kor-
keapaineputkissa vallitsee 
korkea paine moottorin sam-
muttamisenkin jälkeen. Vuodon 
aiheuttama polttoainesuihku voi 
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan vartaloon. Tahdistinta 
käyttävien henkilöiden tulisi 
pysyä vähintään 30 cm pääs-
sä moottorin ohjausyksiköstä 
(ECU) ja moottoritilan johtosar-
joista, kun moottori on käynnis-
sä. Common Rail -järjestelmäs-
sä vaikuttavat suuret sähkövir-
rat voivat aiheuttaa voimakkaita 
magneettikenttiä.
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Ilmansuodatin
Vaihdata ilmansuodatin ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Sytytystulpat 
(bensiinimoottorit)
Varmista uusia sytytystulppia asen-
taessasi, että niiden lämpöarvo on 
oikea.

Venttiilivälys 
(bensiinimoottorit) 
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai 
moottorin värinät ja säädä tarpeen 
vaatiessa. Huollata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat, 
kuten jäähdytin, jäähdytysnestesäi-
liö, letkut ja liittimet, mahdollisista 
vuodoista ja vahingoista. Vaihdata 
vahingoittuneet osat uusiin.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste pitää vaihtaa huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteiston 
vaihteistoöljy (jos varusteena)
Tarkasta käsivaihteiston öljy huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteistoöljy 
(jos varusteena)
Automaattivaihteiston öljyä ei tar-
vitse vaihtaa, jos autoa käytetään 
normaaleissa olosuhteissa.
Vaihdata automaattivaihteistoöljy 
huolto-ohjelman mukaisesti ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

 VAROITUS
Älä tarkasta sytytystulp-
pia äläkä irrota niitä mootto-
rin ollessa kuuma. Ne voivat 
aiheuttaa palovammoja. 
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✽ HUOMAUTUS
Automaattivaihteistoöljy on yleensä 
väriltään punaista. 
Kun autolla ajetaan, automaatti-
vaihteistoöljy alkaa tummua. Tämä 
on normaalia, eikä värin tummumi-
nen osoita, että öljy tulisi vaihtaa.

Jarruletkut ja kulutuspinnat
Tarkasta silmämääräisesti asennuk-
sen virheettömyys, mahdollinen han-
kaaminen, kuluneisuus ja vuodot. 
Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet 
osat uusiin välittömästi.

Jarru-/kytkinneste 
(varustelun mukaan)
Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön nes-
tetaso. Tason tulee olla säiliön sivun 
”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä. 
Käytä ainoastaan jarru-/kytkinnes-
tettä, joka täyttää DOT 3 tai DOT 4 
-määräyksen.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien seisontajarruvipu (tai 
poljin) ja johdot. 

Jarrulevyt, -palat, -satulat ja 
-navat
Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen 
kuluneisuus sekä satulat mahdolli-
sista nestevuodoista.

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkasta jousituksen kiinnitykset 
mahdollisilta löystymisiltä tai vahin-
goilta. Kiristä määritettyyn kiristys-
momenttiin.

HUOMIO
Väärän tyyppisen nesteen käyt-
täminen saattaa johtaa vaihteis-
ton toimintahäiriöihin ja vioittu-
miseen.
Käytä ainoastaan määrät-
tyä automaattivaihteistoöljyä. 
(Noudata luvun 9 kappaletta 
”Tilavuudet ja suositellut voite-
luaineet”).
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Ohjausvaihde, vivusto ja suo-
jakumit/pallonivelet
Kun auto on paikoillaan ja moottori 
sammutettu, tarkasta ohjauspyörän 
liiallinen vapaaliike.
Tarkasta vivusto taipumilta ja vahin-
goilta. Tarkasta suojakumit ja pal-
lonivelet kulumisilta, murtumilta tai 
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet 
osat uusiin.

Ohjaustehostimen pumppu, 
hihna ja letkut
Tarkasta ohjaustehostimen pumppu 
ja letkut mahdollisista vuodoista ja 
vahingoista. Vaihdata vahingoittu-
neet tai vuotavat osat uusiin välit-
tömästi. Tarkasta ohjaustehostimen 
hihna (tai käyttöhihna) mahdollisista 
leikkaumista ja murtumista. Tarkasta 
myös sen kuluneisuus, mahdollinen 
öljyyntyminen sekä oikea kireys. 
Vaihda se uuteen tai säädä tarpeen 
vaatiessa.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja 
kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja 
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet 
osat uusiin ja lisää tarpeen vaatiessa 
rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmäaine 
(mikäli varusteena)
Tarkasta ilmastointijärjestelmän let-
kut ja liittimet mahdollisista vuodoista 
ja vahingoista. 
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MOOTTORIÖLJY (BENSIINI)
Moottoriöljyn määrän tarkasta-
minen 

1.  Varmista, että auto on tasaisella 
pinnalla.

2.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

3.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta se kokonaan 
takaisin paikoilleen.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi 
olla ”F” ja ”L” -merkkien välissä.

VAROITUS 
–  Jäähdyttimen putki

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen 
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se 
saattaa olla riittävän kuumaa 
aiheuttaakseen palovammoja.

HUOMIO
• Älä lisää liikaa moottoriöljyä. 

Se saattaa vahingoittaa moot-
toria ja pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmää.

• Varo ettei öljyä läiky mootto-
ritilaan, kun vaihdat tai lisäät 
moottoriöljyä. Jos moottori-
öljyä putoaa moottoritilaan, 
pyyhi se pois välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaal-
la rievulla. Likainen mittatikku 
voi vaurioittaa moottoria.

ODMEMC2003
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Jos se on lähellä ”L”-merkkiä, lisää 
sen verran öljyä, että pinnan taso 
asettuu ”F”-merkin kohdalle. Älä 
täytä liikaa.  

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läik-
kyisi moottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä mootto-
riöljyjä. (Noudata luvun 9 kappaletta 
”Tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).

Moottoriöljyn ja -suodattimen 
vaihtaminen
Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

  VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa 
aiheuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty 
moottoriöljy sisältää kemikaa-
leja, jotka ovat aiheuttaneet 
syöpää koe-eläimille laborato-
rio-olosuhteissa. Suojaa aina 
ihosi pesemällä kädet huolel-
lisesti saippualla ja lämpimäl-
lä vedellä välittömästi käytetyn 
öljyn käsittelemisen jälkeen.

ODMNMC2018
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MOOTTORIÖLJY (DIESEL)
Moottoriöljyn määrän 
tarkastaminen 

1.  Varmista, että auto on tasaisella 
pinnalla.

2.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

3.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta se kokonaan 
takaisin paikoilleen.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso.

6.  Tason tulisi olla C-alueella. Jos 
taso on D-alueella, lisää sen ver-
ran moottoriöljyä, että taso on 
C-alueella.

VAROITUS 
–  Jäähdyttimen putki

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen 
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se 
saattaa olla riittävän kuumaa 
aiheuttaakseen palovammoja.

HUOMIO
• Varo ettei öljyä läiky mootto-

ritilaan, kun vaihdat tai lisäät 
moottoriöljyä. Jos moottori-
öljyä putoaa moottoritilaan, 
pyyhi se pois välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaal-
la rievulla. Likainen mittatikku 
voi vaurioittaa moottoria.

OUM078251L

Kuva
Vaadittu toimenpide moo-
toriöljyn tasoon nähden

Alue (A)

Ota yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai 

huollon yhteistyökumppa-
niin.

Alue (B) Älä täytä öljyä.

Alue (C)
Normaali.

Voit lisätä öljyä, kunhan 
öljyn taso ei ylitä C-aluetta.

Alue (D) Lisää öljyä ja varmista, että 
öljyn taso on C-alueella.
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Jos se on lähellä ”L”-merkkiä, lisää 
sen verran öljyä, että pinnan taso 
asettuu ”F”-merkin kohdalle. Älä 
täytä liikaa.  

Käytä ainoastaan määrättyjä mootto-
riöljyjä. (Noudata luvun 9 kappaletta 
”Tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).  

Moottoriöljyn ja -suodattimen 
vaihtaminen
Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

  VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa 
aiheuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty 
moottoriöljy sisältää kemikaa-
leja, jotka ovat aiheuttaneet 
syöpää koe-eläimille laborato-
rio-olosuhteissa. Suojaa aina 
ihosi pesemällä kädet huolel-
lisesti saippualla ja lämpimäl-
lä vedellä välittömästi käytetyn 
öljyn käsittelemisen jälkeen.

OXM079005
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MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE
Auton paineistettu jäähdytysjärjes-
telmä on täytetty jäähdytysnesteellä, 
joka soveltuu ympärivuotiseen käyt-
töön. Säiliö on täytetty tehtaalla.
Tarkasta nesteen pakkaskestävyys 
ja sen taso vähintään kerran vuodes-
sa, ennen talvikauden alkamista ja 
ennen kylmempään ilmastoon mat-
kustamista.  

Jäähdytysnesteen määrän 
tarkastaminen

 VAROITUS 
Jäähdyttimen kan-
nen irrottaminen

 • Älä koskaan yritä irrottaa jääh-
dyttimen kantta, kun moottori 
on käynnissä tai kuuma. Näin 
toimimalla jäähdytysjärjestel-
mä ja moottori voivat vahin-
goittua. Lisäksi kuuma jääh-
dytysneste ja höyryt voivat 
aiheuttaa vakavia henkilöva-
hinkoja.

• Sammuta moottori ja odota, 
että se jäähtyy. Ole erittäin 
huolellinen avatessasi jääh-
dyttimen korkkia. Aseta paksu 
pyyhe sen ympärille ja kään-
nä sitä hitaasti vastapäivään 
ensimmäiseen rajoittimeen. 
Poistu kauemmaksi paineen 
vapautuessa jäähdytysjärjes-
telmästä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Kun olet varma, että kaikki 

paine on vapautunut, paina 
korkkia alaspäin käyttämällä 
paksua pyyhettä ja jatka kään-
tämistä vastapäivään avatak-
sesi sen.

• Älä irrota jäähdyttimen kantta 
tai tyhjennystulppaa, vaikka 
moottori ei olisi käynnissä, 
jos moottori tai jäähdytin on 
kuuma. Kuumaa jäähdytys-
nestettä tai höyryä saattaa 
silti suihkuta paineella aiheut-
taen vakavia vammoja.

HUOMIO
• Jos moottori ylikuumenee 

liian matalan jäähdytysneste-
tason vuoksi, jäähdytysnes-
teen lisääminen liian nopeasti 
voi aiheuttaa halkeamia moot-
toriin. Lisää jäähdytysnestettä 
hitaasti ja pieni määrä kerral-
laan, jotta moottori ei vaurioi-
du.

• Jos jäähdytysnestettä ei ole 
tarpeeksi, autolla ei saa ajaa. 
Seurauksena voi olla mm. 
vesipumpun vaurioituminen, 
tai moottori voi leikata kiinni. 
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Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja läm-
mitysjärjestelmän letkujen kunto ja 
liitos. Vaihda turvonneet tai kuluneet 
letkut uusiin.
Jäähdytysnesteen taso tulee täyttää 
jäähdytysnestesäiliön sivun ”F” ja 
”L” -merkkien väliin, kun moottori on 
viileä.
Jos jäähdytysnesteen taso on alhai-
nen, lisää määrättyä jäähdytysnestet-
tä, jotta saavutettaisiin riittävä suoja 
pakkaselta ja korroosiolta. Täytä taso 
”F”-merkkiin asti, mutta älä täytä sen 
yli. Jos nestettä pitää lisätä usein, 
tarkastuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Suositeltu jäähdytysneste
• Lisää jäähdytysnesteeseen aino-

astaan tislattua tai pehmeää vettä, 
äläkä koskaan sekoita kovaa vettä 
tehtaalla lisättyyn jäähdytysnes-
teeseen. Väärä jäähdytysnestese-
os voi johtaa vakaviin toimintahäi-
riöihin ja moottoririkkoon.

• Jäähdytysjärjestelmässä tulee 
käyttää etyleenliglykolipohjais-
ta jäähdytysnestettä, joka suojaa 
moottorin alumiiniosia korroosiolta 
ja jäätymiseltä.

• Älä käytä jäähdytysnestettä, joka 
sisältää etanolia tai metanolia, 
äläkä sekoita sitä suosituksen 
mukaiseen jäähdytysnesteeseen.

• Älä käytä jäähdytysnesteseosta, 
joka sisältää yli 60% tai alle 35% 
jäähdytysnestettä, koska sen läm-
mönsiirtokyky on normaalia hei-
kompi.  

  VAROITUS

Sähkömoottori (jäähdyttimen 
tuuletin) ohjautuu moottorin 
jäähdytysnesteen lämpötilan, 
jäähdytysaineen paineen ja 
ajoneuvon nopeuden mukaan. 
Joissain tilanteissa se saattaa 
toimia, vaikka moottori ei olisi 
käynnissä. Ole äärimmäisen 
varovainen työskennellessäsi 
jäähdytintuulettimen lähettyvil-
lä, ettet loukkaa itseäsi pyöri-
viin tuuletinsiipiin. Kun mootto-
rin jäähdytysnesteen lämpötila 
laskee, sähkömoottori sammuu 
automaattisesti. Tämä on nor-
maali ilmiö. 
Jos autossasi on bensiinin suo-
rasuihkutus (GDI), jäähdyttimen 
tuuletin saattaa toimia, kunnes 
irrotat akun negatiivisen kaa-
pelin.

OUM074102L
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Seossuhteet selviävät seuraavasta 
taulukosta.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Vaihdata jäähdytysneste ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
Jäähdyttimen 
korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia, 
kun moottori ja jäähdytin ovat 
lämpimiä. Tulikuumaa jäähdy-
tysnestettä tai höyryä saattaa 
suihkuta paineella aiheuttaen 
vakavia vammoja.

HUOMIO
Aseta paksu kangas jäähdyt-
timen korkin ympärille ennen 
jäähdytysnesteen lisäämistä 
estääksesi jäähdytysnesteen 
läikkymisen moottorin osiin, 
kuten laturiin.

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 
pakkasnestettä lasinpesunes-
tesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää 
näkyvyyttä, kun sitä suihku-
tetaan tuulilasille, jolloin seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 

Ulkoilman 
lämpötila

Seossuhde 
(tilavuus)

Pakkasneste Vesi
-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40

OUM074048L
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JARRU-/KYTKINNESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Jarru-/kytkinnesteen määrän 
tarkastaminen 

Tarkasta säiliön nestemäärä sään-
nöllisesti. Nestetason tulee olla säili-
ön sivun MAX (1)  ja MIN (2) -merk-
kien välissä.
Ennen säiliön korkin poistamista ja 
jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puh-
dista säiliön korkin ympäröimä alue 
huolellisesti, jotta neste ei likaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisää nestettä 
”MAX”-merkintään asti. Taso laskee 
ajokilometrien myötä. Tämä on nor-
maali ilmiö, joka liittyy jarrupintojen 
kulumiseen. 

Jos nestetaso on erittäin alhainen, 
tarkastuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Käytä ainoastaan määrättyjä jarru-
nesteitä. (Noudata luvun 9 kappa-
letta ”Tilavuudet ja suositellut voite-
luaineet”).

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nes-
teitä keskenään.  

VAROITUS – 
Jarru-/kytkinneste

Käsittele jarru-/kytkinnestettä 
varovaisesti sitä vaihtaessasi 
tai lisätessäsi. Varo, ettei sitä 
joudu silmiin. Huuhtele silmät 
välittömästi runsaalla määräl-
lä puhdasta vesijohtovettä, jos 
jarru-/kytkinnestettä joutuu sil-
miin. Tarkastuta silmäsi lääkäril-
lä mahdollisimman pian.

 VAROITUS – 
Jarru-/kytkinnestevuoto

Jos järjestelmään täytyy lisä-
tä usein jarru-/kytkinnestettä, 
tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM076203L HUOMIO
Varo, ettei jarru-/kytkinnestet-
tä läiky auton maalipinnoille, 
sillä se vaurioittaa niitä. Ilmalle 
pidempään altistuneena ollut-
ta jarru-/kytkinnestettä ei tuli-
si koskaan käyttää, koska sen 
laatu voi olla heikentynyt. Tämä 
tulee hävittää asianmukaisesti. 
Älä lisää säiliöön vääräntyyp-
pistä nestettä. Jarrujärjestelmän 
tai kytkimen osat saattavat vau-
rioitua, jos järjestelmässä on 
esimerkiksi muutama pisara 
mineraaliöljyä (kuten moottori-
öljyä). 
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PESUNESTE
Pesunesteen määrän 
tarkastaminen

Säiliö on läpinäkyvä, jotta pystyi-
sit tarkastamaan tason nopealla sil-
mäyksellä.

Tarkasta nesteen määrä pesuneste-
säiliössä ja lisää nestettä tarvittaes-
sa. Jos pesunestettä ei ole saata-
villa, korvikkeena voidaan käyttää 
puhdasta vettä. Kuitenkin kylmissä 
ilmastoissa on käytettävä pesunes-
teliuosta, jossa on jäätymisenesto-
ainetta, jotta jäätyminen estettäisiin.  

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 
pakkasnestettä lasinpesunes-
tesäiliöön.

• Jäähdytysnesteen suihkutta-
minen tuulilasiin saattaa hei-
kentää näkyvyyttä huomat-
tavasti ja kuljettaja voi sen 
seurauksena menettää auton 
hallinnan tai se saattaa vahin-
goittaa maalipintaa. 

• Tuulilasin pesuneste sisältää 
alkoholia, jonka seurauksena 
se voi syttyä joissain olosuh-
teissa Älä päästä kipinäläh-
teitä tai avotulta pesunesteen 
tai pesunestesäiliön lähelle. 
Auto saattaa vahingoittua tai 
matkustajat loukkaantua.

• Lasinpesuneste on myrkyllis-
tä ihmisille ja eläimille. Älä 
koske pesunesteeseen, äläkä 
päästä sitä suuhusi. Tämä voi 
olla terveydelle hengenvaaral-
lista. 

ODMNMC2019

ODM072010

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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SEISONTAJARRU 
Seisontajarrun tarkastaminen
Tyyppi A

Tarkista seisontajarrupolkimen liike 
painamalla seisontajarrupoljinta 30 
kg:n (294 N) voimalla. Lisäksi sei-
sontajarrun tulisi yksinään pystyä 
pitämään auto paikallaan kohtalai-
sen jyrkässä mäessä. Jos vivun liike 
on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, 
huollata järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Liikemäärä : 8–9 pykälää

Tyyppi B

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla kuuluvien napsahdusäänten 
määrä, kun nostat vivun kokonaan 
ylös vapautetusta asennosta. Lisäksi 
seisontajarrun tulisi yksinään pystyä 
pitämään auto paikallaan kohtalai-
sen jyrkässä mäessä. Jos vivun liike 
on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, 
huollata järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Liikemäärä : 5–6 naksahdusta, 
kun vipua vedetään 20 kg:n (44 
lbs, 196 N) voimalla.

OCM050015

OUM054057L
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POLTTOAINESUODATIN (DIESELMOOTTORIT)
Veden poistaminen 
polttoainesuodattimesta
Dieselmoottorin polttoainesuodatin 
on tärkeässä asemassa, kun polt-
toaineesta erotellaan vesi, jolloin yli-
määräinen vesi kerääntyy suodatti-
men pohjalle.
Jos vettä kerääntyy polttoainesuo-
dattimeen, varoitusvalo syttyy, kun 
virta kytketään ON-asentoon. 

 Jos varoitusvalo syttyy, 
vie autosi ammattihuol-
toon, jossa vesi poiste-
taan ja järjestelmä tar-
kastetaan. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Polttoainesuodattimen 
vaihtaminen

✽ HUOMAUTUS
Kun vaihdat polttoaineensuodatti-
men patruunan, käytä ammattihuol-
losta saatavia osia. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

HUOMIO
Jos polttoainesuodattimeen 
kerääntynyttä vettä ei tyhjen-
netä sopivin väliajoin, sen kul-
keutuminen saattaa aiheuttaa 
keskeisten osien, kuten poltto-
ainejärjestelmän, vahinkoja. 

OUM074106L
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ILMANSUODATIN
Suodattimen vaihtaminen 

Tämä tulee vaihtaa tarpeen vaaties-
sa, ei pestä.
Voit puhdistaa suodattimen tarkas-
taessasi ilmansuodatinelementtiä.
Puhdista suodatin käyttämällä pai-
neilmaa.  

1.  Vedä ilmansuodattimen kansi ulos 2.  Avaa lukitus kiertämällä vipuja 
alaspäin.

3.   Vedä ilmansuodatin ulos vaihtoa 
varten.

4.  Lukitse kansi käänteisessä järjes-
tyksessä.

OUM074007

OUM074008 OUM074009
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Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti.
Jos ajoneuvoa käytetään erittäin 
pölyisillä tai hiekkaisilla alueilla, vaih-
da elementti suositeltuja vaihtovälejä 
useammin. (ks. huoltokirja). 

HUOMIO
• Älä aja autoa, kun ilmansuo-

datin on irrotettu, sillä mootto-
ri rasittuu tavanomaista enem-
män.

• Varmista ettei ilmanottoon 
pääse pölyä tai likaa, jossa se 
saattaa aiheuttaa vaurioita. 

• Käytä ammattihuollon vara-
osia. Suositte lemme käyn-
tiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
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RAITISILMASUODATIN
Suodattimen tarkastaminen
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin 
tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukai-
sesti. Jos autoa käytetään jatkuvasti 
hyvin saastuneissa kaupungeissa 
tai pölyisillä, vaikeakulkuisilla teillä, 
tulee se tarkastaa useammin ja vaih-
taa aikaisemmin. Noudata seuraavia 
ohjeita, jos haluat vaihtaa raitisilma-
suodattimen itse. Toimi varoen, jotta 
et vaurioita auton muita osia. 

1.  Avaa hansikaslokero ja poista 
pysäyttimet molemmilta puolilta.

2. Kun hansikaslokero on auki, vedä 
tukikiinnikettä (1).

OUM074011OUM074012
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 3.  Poista raitisilmansuodattimen 
kotelo vetämällä kuoren kummal-
takin puolelta.

4.  Vaihda raitisilmasuodatin.
5.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

✽ HUOMAUTUS
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen rai-
tisilmasuodatinta huolehdi, että 
asennat sen oikein. Muuten järjes-
telmästä saattaa kuulua melua ja 
suodattimen teho saattaa heikentyä.

OUM074013 OQL075021 
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PYYHKIJÄN SULAT 
Sulan tarkastaminen

✽ HUOMAUTUS
Kaupallisten kuumavahojen, joita 
käytetään automaattisissa autopesu-
loissa, tiedetään tekevän tuulilasin 
vaikeaksi puhdistaa. 

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan 
likaantuminen vieraalla aineella 
voi heikentää tuulilasin pyyhkimien 
tehokkuutta. Likaantumista voivat 
aiheuttaa hyönteiset, mahla ja kau-
pallisissa autopesuloissa käytettävät 
kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhi 
kunnolla, puhdista sekä ikkuna että 
sulat hyvällä puhdistusaineella tai 
miedolla liuoksella ja huuhtele huo-
lellisesti puhtaalla vedellä.  

Sulan vaihtaminen 
Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittä-
vän hyvin, sulat ovat ehkä kuluneet 
tai murtuneet, jolloin ne on vaihdet-
tava. 

1JBA5122
HUOMIO

Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensii-
niä, kerosiinia, maalitinneriä tai 
muuta liuotinta niissä tai niiden 
lähellä. 

HUOMIO
Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin, 
sillä pyyhkijän varsi tai muut 
osat voivat vahingoittua. 

HUOMIO
Vääräntyyppisen pyyhkijäsu-
lan käyttäminen saattaa johtaa 
pyyhkijöiden toimintahäiriöihin 
ja vioittumisiin.
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Tuulilasin pyyhkijän sulka

Tyyppi A
1.  Nosta pyyhkijän varsi ja käännä 

pyyhkijän sulka siten, että muovi-
nen lukitsin tulee esiin.

2.  Purista lukitsinta ja liu’uta sulkaa 
alaspäin.

3. Nosta se irti varresta.
4.  Asenna uusi sulka irrotukseen 

nähden käänteisessä järjestyk-
sessä.

Tyyppi B
1.  Nosta pyyhkijän varsi.

1LDA5023

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.

1JBA7037

1JBA7038

OHM078059

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.
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2.  Käännä pyyhkijän lukitsinta. Nosta 
pyyhkijän lukitsin sitten ylös.

3.  Paina lukitsinta (1) ja nosta pyyhki-
jän varsi (2) ylös. 

4.  Laske pyyhkijän varsi (3) alas ja 
asenna uusi sulka asennuksen 
suhteen käänteisessä järjestyk-
sessä.

5.  Palauta pyyhkijän varsi tuulilasiin.

Takalasin pyyhkijän sulka 

1.  Nosta pyyhkijän vartta ja vedä 
sulka irti.

OHM078062

OSBL071002

OSBL071001

OSBL071003
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2.  Asenna uusi pyyhkimen sulka 
työntämällä sen keskiosa pyyhki-
men varren kiinnityskohtaan niin, 
että se napsahtaa paikalleen.

3.  Varmista, että sulka on kiinnitty-
nyt kunnolla yrittämällä vetää sitä 
kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän 
osien vaurioitumisen välttämisek-
si pyyhkimien sulat on suositelta-
vaa vaihdattaa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OHM078063
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AKKU
Akun käyttöiän parantaminen

• Varmista, että akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

• Pidä akun kansi kuivana ja puhtaa-
na.

• Pidä akun navat ja liitokset puhtai-
na, asianmukaisesti kiristettyinä ja 
voideltuna vaseliinilla tai akkuna-
parasvalla.

• Huuhtele akusta vuotanut akku-
neste pois kotelon pinnalta, veden 
ja ruokasoodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lähiaikoina.  

✽ HUOMAUTUS
Perusakku on huoltovapaa. Jos 
akun sivuun on merkitty ala- ja 
ylärajat (LOWER, UPPER), voi tar-
kastaa sen nestetason. Nestetason 
tulisi olla ala- ja ylärajan (LOWER, 
UPPER) välissä. Jos akkuhappoa 
on liian vähän, akkuun on lisättävä 
tislattua (mineraalitonta) vettä. (Älä 
koskaan lisää rikkihappoa tai muita 
elektrolyyttiä.) Kun täytät akkua, 
varo ettei nestettä roisku akkuun tai 
sen vieressä oleviin osiin. Älä täytä 
akun kennoja liian täyteen. Se voi 
aiheuttaa korroosiota muissa osissa. 
Muita myös sulkea akkukennojen 
tulpat. Ota yhteyttä ammattihuol-
toon. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.

OUM074014

VAROITUS – 
Akkuun liittyvät vaarat

Lue ohjeet ja noudata 
niitä huolellisesti aina 
akkua käsitellessäsi.

 

Pidä sytytetyt savukkeet, 
avotulet ja kipinälähteet 
kaukana akusta. 

 

Akkukennoissa on räjäh-
dysherkkää vetykaasua, 
joka voi räjähtää syttyes-
sään.

 

Pidä akut lasten ulottu-
mattomissa, koska ne 
sisältävät hyvin syövyt-
tävää rikkihappoa. Älä 
anna akkuhapon kulkeu-
tua iholle, silmiin, vaat-
teisiin tai maalipinnalle.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)

 

 

Väärin hävitetty akku voi 
olla ympäristöllisesti ja 
terveydellisesti haitalli-
nen. Hävitä akku maan 
lain ja määräysten 
mukaisesti.

• Muovikoteloisen akun kotelo 
saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa 
vammoja, jos koteloa nostetta-
essa siihen kohdistetaan liikaa 
voimaa. Nosta akku erityisellä 
nostolaitteella tai pidä kätesi 
vastakkaisissa kulmissa.

• Älä koskaan lataa akkua, kun 
siihen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii 
suurjännitteellä. Älä koskaan 
koske näihin osiin moottorin 
käydessä tai virran ollessa 
päällä. 

Jos et noudata yllä esitettyjä 
varoituksia, vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia ruumiinvam-
moja voi seurata.

HUOMIO
Jos liität hyväksymättömiä säh-
kölaitteita akkuun, se saattaa 
tyhjentyä. Älä koskaan käytä 
hyväksymättömiä laitteita.

(Jatkuu)

 

Jos akkunestettä joutuu 
silmiin, pese silmiä puh-
taalla vedellä vähintään 
15 minuuttia ja ota heti 
yhteys lääkäriin. 

            Jos akkunestettä joutuu 
iholle, pese altistuneet 
kohdat huolellisesti. Jos 
tunnet kipua tai poltta-
vaa tunnetta, ota välit-
tömästi yhteys lääkäriin.

 

Käytä suojalaseja, kun 
lataat akkua tai toimit 
sen lähellä. Huolehdi 
ilmanvaihdosta työsken-
nellessäsi suljetuissa 
tiloissa.

(Jatkuu)
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Akun tietotarra 

❈  Todellinen akkutarra voi poiketa kuvassa 

näkyvästä.

1.  AGM90L-DIN :  Kian mallinimi akulle
2.  90Ah(20HR) : nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina)
3.  170RC : nimellinen varastointika-

pasiteetti (minuutteina)
4.  12V : nimellisjännite
5.  850CCA (SAE) : SAE:n mukaisen 

kylmätestin virta ampeereina
6.  680A : EN:n mukaisen kylmätestin 

virta ampeereina

Akun lataaminen 
Autossasi on kalsium-pohjainen, 
huoltovapaa akku.
• Lataa akkua pienellä virralla (yllä-

pitolataus) 10 tunnin ajan, jos se 
on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi 
ajovalojen jäätyä päälle.

• Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen 
takia, käytä 20–30 A latausvirtaa 
kahden tunnin ajan.  

OUM074113L

 ■ Esimerkki HUOMIO – 
 Suljettu lyijyakku (AGM) 
(jos varusteena)

• Suljetut lyijyakut ovat huol-
tovapaita. Huollata suljettu 
lyijyakku ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanil-
la. Käytä täysin automaattista 
akkulaturia, joka on erityises-
ti suunniteltu AGM-akkujen 
lataamiseen.

• Kun vaihdat AGM-akkua, 
käytä ammattihuollosta saa-
tavia osia. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Älä avaa tai poista akun päällä 
olevaa kantta. Tämä voi aiheut-
taa sisällä olevan elektrolyy-
tin vuodon, josta voi seurata 
vakavia vammoja.
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Kohteiden ohjelmoiminen 
uudelleen
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudel-
leen toimintaan akun tyhjentymisen 
tai irrottamisen jälkeen.
• kertapainalluksella sulkeutuva/

avautuva ikkuna 
• kattoluukku
• ajotietokone
• ilmastointilaite 
• integrointu muistijärjestelmä
• audiojärjestelmä

VAROITUS
• Ennen kuin aloitat huoltotoi-

menpiteitä tai akun lataamis-
ta, kytke kaikki sähkölaitteet 
pois päältä ja sammuta moot-
tori.

• Akun irrotuksessa negatii-
vinen kaapeli on irrotettava 
ensin ja asennuksessa se on 
kiinnitettävä viimeisenä. 

(Jatkuu)
• Irrota akkulaturi seuraavassa 

järjestyksessä.
 1.  Sammuta akkulaturin pää-

kytkin.
 2.  Irrota negatiivinen liitin 

akun negatiivisesta navas-
ta.

 3.  Irrota positiivinen liitin akun 
positiivisesta navasta.

VAROITUS – 
Akun lataaminen

Kun lataat akkua, noudata seu-
raavia varotoimenpiteitä:
• Irrota akku autosta ja sijoita 

se hyvin tuuletettuun tilaan.
• Älä päästä savukkeita, kipinä- 

tai avotulilähteitä akun lähelle.
• Valvo akkua sen latautuessa 

ja pysäytä lataus tai pienennä 
latausvirtaa, jos akku alkaa 
rajusti kaasuuntua (kiehua) 
tai jos akkunesteen lämpötila 
ylittää 49 °C.

• Käytä suojalaseja, kun tarkas-
tat akkua sen latauksen aikana.

(Jatkuu)
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huolenpito 
Renkaat on pidettävä suositelluissa 
rengaspaineissa, niiden kuormara-
joituksia ei saa ylittää ja auton pai-
nojakauman on oltava määräysten 
mukainen, jotta renkaiden ikä, turval-
lisuus ja polttoainetalous säilyisivät 
hyvinä.  

Suositellut rengaspaineet 
kylminä 
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien 
vararengas) tulee tarkastaa renkai-
den ollessa kylminä. Kylmillä renkail-
la tarkoitetaan, että ajoneuvolla ei 
ole ajettu vähintään 3 tuntiin tai sillä 
on ajettu alle 1,5 km.
Suositeltuja paineita tulee ylläpitää, 
jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä ajomukavuus ja ajettavuus 
sekä mahdollisimman alhainen ren-
kaiden kuluminen.
Suositellut rengaspaineet löydät 
luvun 9 kappaleesta ”Renkaat ja 
vanteet”.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja pai-
neet) voit löytää autoon kiinnitetystä 
tarrasta.

VAROITUS – Renkaan 
liian alhainen paine

Liiallinen paineen putoaminen 
(0,7 baria tai enemmän) voi 
johtaa voimakkaaseen lämmön 
muodostumiseen. Seurauksena 
voi olla renkaan irtoaminen van-
teelta, pintakuvioinnin vahin-
goittuminen tai muu rengasva-
hinko, joka voi johtaa auton hal-
linnan menettämiseen, josta voi 
seurata vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja. Tämä riski on 
suurempi helteillä ja ajettaessa 
jatkuvasti kovalla nopeudella.

OUM074049L
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Rengaspaineiden 
tarkastaminen
Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai 
useammin.
Tarkasta myös vararenkaan rengas-
paine.

VAROITUS – Renkaan 
täyttäminen

Liiallinen tai liian vähäinen täyt-
täminen lyhentää renkaan käyt-
töikää, huonontaa auton käyt-
täytymistä ja voi johtaa renkaan 
odottamattomaan rikkoutumi-
seen. Tästä voi seurata auton 
hallinnan menetys ja mahdolli-
sia henkilövahinkoja.

HUOMIO – Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:
• Tarkista rengaspaineet kyl-

mistä renkaista. (kun auto on 
ollut pysäköitynä vähintään 3 
tuntia tai sillä ei ole ajettu yli 
1,5 km käynnistämisestä).

• Tarkasta varapyörän rengas-
paine aina, kun tarkastat mui-
den pyörien rengaspaineet.

• Älä ylitä auton painorajoi-
tuksia. Varo, ettet ylikuormita 
autosi tavaratelinettä, mikäli 
sellainen on varusteena. 

• Vanhojen ja kuluneiden ren-
kaiden käyttö saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Jos kulutus-
pinta on kulunut epätasaisesti 
tai renkaasi ovat vahingoittu-
neet, vaihda ne uusiin.

HUOMIO
• Lämpimien renkaiden rengas-

paine on yleensä 0,28–0,41 
baaria (28–41 kPa, 4–6 psi) 
korkeampi kuin kylmiä renkai-
ta koskeva ohjearvo. Älä pääs-
tä ilmaa lämpimistä renkaista 
säätääksesi renkaiden painet-
ta. Muuten renkaista tulee ali-
paineiset.

• Asenna venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Jos venttiilikork-
kia ei ole kiinnitetty, likaa tai 
kosteutta saattaa kulkeutua 
venttiilin sisään aiheuttaen 
ilmavuotoa. Jos venttiilikork-
ki on kadonnut, asenna uusi 
mahdollisimman pian.

HUOMIO
• Renkaat saattavat kulua 

ennenaikaisesti, auton ohjat-
tavuus saattaa heikentyä ja 
polttoaineenkulutus kasvaa, 
jos rengaspaineet ovat liian 
matalat. Vannerikot ovat myös 
mahdollisia. Pidä aina oikeat 
rengaspaineet. Jos johonkin 
renkaaseen on usein lisät-
tävä ilmaa, tarkistuta järjes-
telmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Liiallinen täyttäminen aiheut-
taa ajossa värinää ja liiallista 
renkaan kulutuspinnan keski-
osan kulumista sekä lisää lii-
kenneonnettomuuksien riskiä. 
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Tarkastaminen
Käytä hyvälaatuista mittaria rengas-
paineiden tarkastamiseen. Et kyke-
ne näkemään oikeaa rengaspainet-
ta ainoastaan katsomalla renkaita. 
Vyörenkaat saattavat näyttää täysil-
tä, vaikka niiden rengaspaine olisi 
matala.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat 
ovat kylmät. – Rengas on kylmä, 
kun autolla ei ole ajettu ollenkaan 
viimeisten 3 tunnin aikana tai sillä on 
ajettu korkeintaan 1,6 km.
Poista venttiilikorkki renkaan venttii-
lin päästä. Paina painemittari tiukasti 
kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan 
lukeman. Jos kylmän renkaan paine 
on suositellun paineen mukainen 
sopivalla kuormalla, täyttäminen ei 
ole tarpeen. Jos paine on alhainen, 
lisää ilmaa, kunnes saavutat suosi-
tellun lukeman.
Jos täytät rengasta liikaa, päästä 
ilmaa painamalla renkaan venttiilin 
keskiosan metallista pinnaa. Tarkasta 
rengaspaine uudelleen painemitta-
rilla. Muista kiinnittää venttiilikorkit 
takaisin venttiilien päihin. Ne estävät 
lian ja kosteuden aiheuttamat ilma-
vuodot.

Renkaan kiertovaihto 
Tasoittaaksesi kulumista, on suosi-
teltua kiertovaihtaa renkaita 10 000 
km:n välein tai aikaisemmin, jos epä-
tasaista kulumista voidaan havaita.
Kiertovaihdon yhteydessä tarkasta 
renkaiden oikea tasapainotus.
Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta 
ne epätasaisista kulumisista ja vau-
rioista. Epätavallinen kuluminen joh-
tuu usein vääristä rengaspaineista, 
virheellisistä pyöräkulmista, tasapai-
nottomista pyöristä, äkkijarrutuksista 
tai kovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja 
tai pullistumia renkaan kulutuspinnal-
ta tai sivulta. Jos löydät näitä, vaihda 
rengas uuteen. Vaihda rengas, jos 
kangasta tai kudosta on näkyvissä. 
Kiertovaihdon jälkeen varmista etu- 
ja takarenkaiden oikeat rengaspai-
neet ja tarkasta pulttien kireys.  
Ks. ”Renkaat ja vanteet” luvussa 9.

VAROITUS
• Tarkista renkaiden kunto ja 

rengaspaineet säännöllisesti. 
Käytä aina rengaspainemittaria. 

• Liian matalasta tai korkeasta 
rengaspaineesta johtuva ren-
gasrikko saattaa johtaa auton 
hallinnan vaikeutumiseen tai 
menettämiseen ja liikenneon-
nettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia ja hengenvaarallisia 
vammoja. Rengaspaineiden 
ohjearvot löytyvät tästä käsi-
kirjasta ja kuljettajan puolei-
sen keskipilarin alaosaan kiin-
nitetystä tarrasta.

• Vanhojen ja kuluneiden ren-
kaiden käyttö saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Vaihda ren-
kaat uusiin, jos ne ovat kulu-
neet epätasaisesti tai liikaa tai 
ne ovat vahingoittuneet.

• Tarkista myös varapyörän ren-
gaspaine. KIA suosittelee, että 
tarkastat varapyörän aina, kun 
tarkastat auton muiden ren-
kaiden paineita. 
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Levyjarrujen jarrupalojen kulunei-
suus tulee tarkastaa aina kiertovaih-
tojen yhteydessä. 

✽ HUOMAUTUS
Kiertovaihda epäsymmetrisesti 
kuvioidut renkaat ainoastaan edestä 
taakse, älä oikealta vasemmalle.

Pyöränkulmat ja renkaan 
tasapainotus 
Autosi vanteet ovat huolellisesti 
suunnatut ja tasapainotetut tehtaal-
la, jotta renkaiden kulutuskestävyys 
ja suorituskyky olisi mahdollisimman 
hyvä.
Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitse 
säätää uudelleen. Kuitenkin jos epä-
tasaista renkaan kulumista ilmenee 
tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen, 
pyöränkulmien säätö saattaa olla tar-
peen. 
Jos havaitset värinää ajaessasi tasai-
sella tiellä, vanteidesi tasapainotus 
on ehkä suoritettava uudelleen.

VAROITUS
• Älä käytä pienikokoista vara-

pyörää (mikäli varusteena) 
pyörän kiertovaihdossa.

• Älä sekoita missään tapauk-
sessa keskenään vyö- ja ris-
tikudosrenkaita. Tämä voi 
aiheuttaa auton epätavallista 
käyttäytymistä, joka voi johtaa 
ainevahinkoihin tai vakaviin ja 
jopa hengenvaarallisiin louk-
kaantumisiin.

HUOMIO
Vääränlaisten tasapainotus-
painojen käyttäminen saattaa 
vahingoittaa kevytmetallivantei-
ta. Käytä hyväksyttyjä vanne-
painoja. 

CBGQ0706

Käytettäessä normaalikokoista varapyörää (jos 
varusteena)

 Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuunta (jos 
varusteena)

S2BLA790A

 Ilman varapyörää

CBGQ0707A
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Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisilmaisin (A) ilmestyy yhtenäi-
senä nauhana kulutuspinnan poikki. 
Tämä näyttää, että renkaassa on 
jäljellä alle 1,6 mm kulutuspintaa. 
Kun näin tapahtuu, vaihda rengas 
uuteen.
Älä odota, että nauha ilmestyy koko 
kulutuspinnan poikki ennen renkaan 
vaihtamista.  

✽ HUOMAUTUS
Kun vaihdat renkaita, suosittelem-
me käyttämään ajoneuvon alkupe-
räisrenkaita. 
Jos näin ei ole, se heikentää suori-
tuskykyä ja ajettavuutta.

OUM076204L

VAROITUS –  Renkaiden 
vaihtaminen

Pienentääksesi rengasrikon tai 
auton hallinnan menetyksen 
aiheuttaman onnettomuuden 
vakavan tai hengenvaarallisen 
loukkaantumisen riskiä, toimi 
seuraavasti:
• Vaihda renkaat uusiin, jos ne 

ovat kuluneet epätasaisesti tai 
liikaa tai ne ovat vahingoit-
tuneet. Kuluneet renkaat voi-
vat heikentää jarrutustehoa, 
ohjattavuutta ja pito-ominai-
suuksia. 

• Älä aja autoa liian suurilla tai 
pienillä rengaspaineilla. Tämä 
voi johtaa renkaan epätasai-
seen kulumiseen tai rengas-
rikkoon.

• Kun vaihdat renkaita, älä kos-
kaan asenna sekä vyö- että 
ristikudosrenkaita samaan 
autoon. Sinun on vaihdettava 
kaikki renkaat (myös vararen-
gas), jos siirryt käyttämään 
ristikudosrenkaita vyören-
kaista.

(Jatkuu)

HUOMIO
Pyöränvaihdon jälkeen muis-
ta tarkistaa ja jälkikiristää 
pyöränpultit noin 1 000 km:n 
ajon jälkeen. Jos ohjauspyörä 
ravistaa tai auto tärisee ajon 
aikana, renkaat ovat epätasa-
painossa. Rengas pitää tasapai-
nottaa. Jos ongelma ei ratkea, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Tilapäiskäyttöön tarkoitetun vara-
pyörän renkaan vaihtaminen (jos 
varusteena)
Pienellä vararenkaalla on lyhyem-
pi käyttöikä kuin normaalikokoisella 
renkaalla. Vaihda se, kun näet kulu-
misilmaisimen palkit renkaan kulu-
tuspinnalla. Pienen vararenkaan on 
oltava samankokoinen ja -laatuinen 
kuin alkuperäinen ja se tulisi asentaa 
samalle pienen varapyörän vanteelle. 
Pientä vararengasta ei ole tarkoitettu 
asennettavaksi normaalikokoiselle 

vanteelle, eikä pienen varapyörän 
vannetta ole suunniteltu normaaliko-
koisen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen 
Jos jostain syystä vaihdat metalliset 
vanteet, varmista, että uudet vanteet 
ovat läpimitaltaan, leveydeltään ja 
vanteen keskiösyvyydeltään saman-
laiset kuin alkuperäiset tehdasvan-
teet.  

(Jatkuu)
• Kaikkien pyörien renkaat kan-

nattaa vaihtaa samanaikaisesti. 
Jos tämä ei ole mahdollista tai 
tarpeen, vaihda renkaat pareit-
tain joko eteen tai taakse. 

 Yksittäisen renkaan vaihtami-
nen saattaa vaikuttaa ajetta-
vuuteen huomattavasti.

• Muiden kuin suositeltu-
jen rengas- ja pyöräkokojen 
käyttäminen saattaa vaikut-
taa ajo-ominaisuuksiin ja 
huonontaa auton hallintaa, 
mikä saattaa johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

• Vanteet, jotka eivät täytä Kian 
määräyksiä, eivät välttämättä 
kiinnity hyvin ja voivat vahin-
goittaa ajoneuvoa tai aiheut-
taa ajoneuvon epätavallista 
käyttäytymistä ja huonoa hal-
littavuutta.

(Jatkuu)

VAROITUS
Pyörä, joka ei ole oikean kokoi-
nen, voi vaikuttaa heikentäväs-
ti vanteen/renkaan ja laakerin 
käyttöikään, jarrutus- ja pysäh-
tymiskykyyn, ajo-ominaisuuk-
siin, maavaraan, renkaan ja 
lokasuojan väliseen etäisyy-
teen, lumiketjun liikkumava-
raan, nopeus- ja matkamittarin 
kalibrointiin, ajovalojen korke-
ussäätöön ja puskurin korkeu-
teen. 

(Jatkuu)
• Lukkiutumattoman jarru-

järjestelmän (ABS) toimin-
ta perustuu pyörien pyörin-
tänopeuksien vertailuun. 
Renkaan koko vaikuttaa pyö-
rän pyörimisnopeuteen. Kun 
vaihdat renkaita, kaikkien nel-
jän renkaan on oltava samaa 
kokoa kuin auton alkuperäis-
renkaat. Erikokoisten renkai-
den käyttäminen voi aiheuttaa 
ABS- ja ESC-järjestelmän epä-
säännöllistä toimivuutta.
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Renkaan pito
Renkaan pito saattaa heikentyä 
kuluneilla tai vääräpaineisilla renkail-
la ajettaessa tai liukkaiden olosuhtei-
den vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, 
kun kulumisilmaisimet ilmestyvät 
kulutuspinnalle. Hidasta vauhtia, jos 
tiellä on vettä, lunta tai jäätä, pienen-
tääksesi auton hallinnan menettämi-
sen riskiä.

Renkaan huolto 
Oikean rengaspaineen lisäksi vir-
heettömät pyöränkulmat auttavat 
ehkäisemään renkaan kulumista. 
Jos havaitset epätasaista renkaan 
kulumista, tarkastuta pyöränkulmat 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, var-
mista niiden tasapainotus. Tämä 
parantaa ajomukavuutta ja renkaan 
kulutuskestävyyttä. Lisäksi rengas 
tulisi aina tasapainottaa uudelleen, 
jos se poistetaan vanteelta.

Renkaan sivupinnan 
merkinnät

Näiden tietojen avulla rengas voi-
daan tunnistaa ja siitä saadaan sel-
ville renkaan keskeiset ominaisuudet 
sekä turvastandardin mukainen val-
mistenumero (TIN). Valmistenumeron 
avulla rengas voidaan tunnistaa 
mahdollisen takaisinkutsun varalta.

1. Valmistajan tai tuotteen nimi
Tästä ilmenee renkaan valmistajan 
tai tuotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä 
Renkaan sivuun on merkitty renkaan 
kokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa, 
kun valitset autoosi uusia renkai-
ta. Seuraavassa opastetaan, mitä 
renkaan kokomerkinnän kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Nämä numerot ovat ainoastaan 
esimerkkinä, kokomerkintä saattaa 
vaihdella ajoneuvosta riippuen).

OUM066036L
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P235/55R19 108T
P -  Ajoneuvotyyppi, johon rengas 

soveltuu (P-merkinnällä varuste-
tut renkaat soveltuvat henkilö- ja 
pakettiautoihin; kaikissa renkais-
sa ei kuitenkaan ole tätä mer-
kintää).

235 - Renkaan leveys millimetreinä.
55 -  Profiilisuhde Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-
destä.

R -  Renkaan valmistuskoodi (vyö-
rengas).

19 - Vanteen halkaisija tuumina.
108 -  Kantavuustunnus; numerokoo-

di, joka osoittaa suurimman 
sallitun kuorman, jonka rengas 
kantaa.

T -  Nopeusluokka. Katso tämän 
osion nopeusluokitustaulukko 
saadaksesi lisätietoa.  

Vanteen kokomerkinnät 
Vanteissa on myös tärkeitä mer-
kintöjä, joita tarvitset aina vanteita 
vaihtaessasi. Seuraavassa opaste-
taan, mitä vanteen kokomerkinnän 
kirjaimet ja numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
7.5JX19

7.5 - Vanteen leveys (tuumaa)
J - Vanteen muotomerkintä.
19 - Vanteen halkaisija tuumina.  

Renkaan nopeusluokat 
Alla oleva taulukko erittelee erilai-
sia, nykyisin käytössä olevia hen-
kilöautorenkaiden nopeusluokkia. 
Nopeusluokka on osa renkaan sivus-
sa olevaa kokomerkintää. Se ilmai-
see renkaan suurimman turvallisen 
käyttönopeuden. 

Nopeus-
luokitus

Enimmäisnopeus

S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
Z Yli 240 km/h
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3.  Renkaan iän tarkastaminen 
(valmistenumero) 

Rengas , joka on yli 6 vuotta vanha 
valmistuspäivästä, tulee korvata 
uudella (myös vararengas). Voit löy-
tää valmistuspäivämäärän renkaan 
sivun (mahdollisesti sisäpuolelta) 
DOT-merkinnästä. Renkaan DOT-
merkintä sisältää numerosarjan, 
jossa on sekä numeroita että kir-
jaimia. Valmistuspäivämäärä selviää 
neljästä viimeisestä DOT-merkinnän 
numerosta.

DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaa 
tehtaan koodinumeroa, renkaan 
kokoa ja kulutuspinnan kuviointia. 
Neljä viimeistä numeroa osoittaa val-
mistusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi: 
”DOT XXXX XXXX 1617” -merkinnän 
mukaan rengas on valmistettu 16. 
viikolla vuonna 2017.

4.  Renkaan kerrosrakenne ja 
materiaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten 
määrä renkaassa. Rengasvalmistajan 
on myös ilmoitettava renkaassa käy-
tetyt materiaalit, kuten teräs, nailon, 
polyesteri yms. ”R” tarkoittaa vyöku-
dosrakennetta, ”D” tarkoittaa diago-
naalista eli ristikudosrakennetta ja 
”B” ristikudosvyörengasta.

5.  Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku kertoo suurimman ilman-
paineen, joka renkaaseen voidaan 
laittaa. Älä ylitä suurimpia sallittu-
ja rengaspaineita. Katso rengas- ja 
kuormatietojen tarrasta suositellut 
rengaspaineet.

VAROITUS – Renkaan ikä
Renkaiden toiminta heikkenee 
ajan myötä, vaikka niitä ei edes 
käytettäisi.
Riippumatta jäljellä olevasta 
kulutuspinnasta suosittelem-
me, että renkaat vaihdetaan 6 
vuoden välein normaalikäytös-
sä. Helteiden aiheuttama läm-
mön nousu tai jatkuva auton 
kuormittaminen voi kiihdyttää 
ikääntymistä. Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa äkillisiä rengasrik-
koja, jotka voivat johtaa hallin-
nan menettämisiin ja vakaviin 
onnettomuuksiin, joihin voi liit-
tyä vakavia tai hengenvaaralli-
sia loukkaantumisia.
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6. Suurin kantavuusluokka
Tämä luku kertoo suurimman kanta-
vuuden kilogrammoina, jonka rengas 
kykenee kantamaan. Kun vaihdat 
auton renkaat, käytä aina renkaita, 
joilla on samat kantavuusluokitukset 
kuin alkuperäisillä renkailla.

7.  Yhdenmukainen renkaan laatu-
luokitus

Laatuluokitukset voidaan löytää ren-
kaan sivulta (mikäli on). 
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200    
TRACTION AA    
TEMPERATURE A 

Tread wear – kulutuspinnan kestä-
vyys
Kulutuspinnan kestävyysarvo ver-
tailuarvo renkaan kulumiselle, joka 
on testattu valvotuissa olosuhteissa 
hyväksytyllä testiradalla. Esimerkiksi 
rengas jonka kulutuksenkestävyys-
arvo on 150, kestää testiolosuhteis-
sa kulutusta 1,5 kertaa paremmin, 
kuin rengas jonka arvo on 100.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen 
suorituskyky riippuu varsinaisista 
käyttöolosuhteista. Ne saattavat poi-
keta merkittävästi testimallista ajo-
tottumusten, huoltokäytäntöjen, tie-
tyyppien ja ilmastojen vaihteluiden 
seurauksena.
Nämä arvot on merkitty henkilöauton 
renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla 
olevien vakio- tai lisävarusterenkai-
den arvot saattavat poiketa toisis-
taan.  

Traction – Pito (AA, A, B ja C) 
Pitokykyluokitukset parhaasta 
heikoimpaan ovat AA, A, B ja C. 
Luokitus kuvaa testattavilla renkailla 
varustetun auton pysähtymiskykyä 
valvotuissa olosuhteissa asfaltti- ja 
betonipäällysteisellä tiellä. C:llä mer-
kityssä renkaassa on huono pitokyky.

Lämpötila – A, B ja C 
Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), 
B ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä 
estää lämmön kehittymistä ja kykyä 
vapauttaa sitä. Mittaukset on suori-
tettu valvotuissa olosuhteissa mää-
rätyllä sisälaboratorion testivanteella. 
Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat 
aiheuttaa renkaan materiaalin rap-
peutumista ja käyttöiän alenemista. 
Liian suuret lämpötilat voivat myös 
johtaa renkaan äkilliseen rikkoutu-
miseen. Arvot B ja A kuvaavat kor-
keampaa suorituskykytasoa kuin lain 
vaatimat laboratorion testivanteella. 



Huolto

708

Matalan profiilisuhteen rengas 
(jos varusteena) 
Matalan profiilisuhteen renkaat, joi-
den profiilisuhde on alle 50, on tar-
koitettu antamaan autolle urheilulli-
nen ulkonäkö.
Koska matalan profiilisuhteen ren-
kaat on optimoitu käsittely- ja jar-
rutusominaisuuksia varten, niillä 
ajaminen voi olla epämukavampaa 
ja meluisampaa kuin tavallisilla ren-
kailla.

VAROITUS – 
Renkaan lämpötila

Tämän auton renkaille annetut 
lämpötila-arvot koskevat oikein 
täytettyjä ja kuormitettuja ren-
kaita. Liiallinen nopeus, alhai-
nen rengaspaine tai liiallinen 
kuormaus (yhteensä tai erik-
seen) voi lisätä lämmöntuottoa 
ja äkillisen rengasrikon riskiä. 
Tästä voi aiheutua auton hal-
linnan menettäminen ja vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia louk-
kaantumisia.

VAROITUS 
Tämän auton renkaille myönne-
tyt pitoarvot pohjautuvat suoran 
ajon jarrutuskokeisiin, joihin ei 
sisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa, 
vesiliirtoa tai maksimipidon tes-
tejä.

HUOMIO
Koska matalan profiilisuhteen 
renkaan sivupinta on renkaan 
on tavallista matalampi, pyörät 
ja renkaat vaurioituvat helpom-
min. Noudata seuraavia ohjeita:
- Kun ajat hiekkatiellä tai maas-

tossa, aja varovasti, sillä 
renkaat ja pyörät saattavat 
vaurioi tua. Tarkasta renkaat ja 
pyörät ajon jälkeen. 

- Kun ajat kuopan, ajohidas-
teen, viemäriaukon tai katuki-
vetyksen yli, aja hitaasti, jotta 
pyörät ja renkaat eivät vaurioi-
du.

- Jos renkaaseen kohdistuu 
isku, tarkasta renkaan kunto tai 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

- Estääksesi renkaiden vaurioi-
tumisen, tarkasta niiden kunto 
ja paineet 3 000 km:n välein.
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HUOMIO
• Rengasvauriota ei ole help-

po huomata silmämääräises-
ti. Jos vähänkin epäilet, että 
rengas on vaurioitunut, vaikka 
et löydäkään vaurioitunutta 
kohtaa, tarkastuta tai vaihdata 
rengas, sillä se saattaa vuo-
taa. 

• Jos rengas on vaurioitunut 
ajettaessa epätasaisella tiellä 
tai maastossa, taikka kuopan, 
viemäriaukon tai katukivetyk-
sen yli ajettaessa, takuu ei 
kata vahinkoa.

• Voit tarkistaa renkaiden tiedot 
renkaan sivupinnalta. 



Huolto

728

SULAKKEET

❈  Vasen puoli: Normaali
Oikea puoli: palanut

Ajoneuvon sähköjärjestelmä on suo-
jattu sulakkeiden avulla mahdollisen 
sähköisen ylikuormituksen aiheutta-
milta vahingoilta.
Tässä ajoneuvossa on 2 (tai 3) sula-
kerasiaa, jotka sijaitsevat kuljettajan 
kojelaudan sivussa ja moottoritilassa 
akun lähettyvillä.
Jos ajoneuvon valot, sähkölaitteet 
tai hallintanäppäimet tai -säätimet 
eivät toimi, tarkasta vastaavan pii-
rin sulake. Jos sulake laukeaa, sen 
suojaama sähköjärjestelmä ei toimi 
asianmukaisesti. Vaihda sulake.
Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, 
tarkasta ensin kuljettajan puolen 
sulakerasia.
Sammuta moottori ja kytke kaikki 
sähköjärjestelmät pois päältä ennen 
sulakkeen vaihtamista. Kytke sen jäl-
keen irti sulakkeen akun negatiivinen 
kaapeli ja vaihda tasaisessa ja tur-
vallisessa paikassa.
Korvaa aina palanut sulake saman-
arvoiseen. Jos tämäkin sulake 
palaa, on kyseessä sähköjärjestel-
män toimintahäiriö. Vältä kyseisen 
järjestelmän käyttöä ja ota välittö-
mästi yhteyttä ammattihuoltoon. 

Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Käytössä on neljäntyyppisiä sulak-
keita: lattasulakkeita, joilla on pieni 
ampeeriluku, putkisulakkeita ja mak-
sisulakkeita suuremmille ampeerilu-
vuille.

VAROITUS – 
Sulakkeen vaihtaminen

• Älä koskaan korvaa sulaketta 
millään muulla kuin toisella 
samanarvoisella sulakkeella.

• Suuremman virran kestävä 
sulake voi aiheuttaa laitevau-
rion ja mahdollisesti tulipalon.

• Älä koskaan laita johdinta tai 
alumiinifoliopalaa sulakkeen 
tilalle, ei edes tilapäisesti. 
Tämä voi aiheuttaa laajamit-
taisia sähkövahinkoja ja mah-
dollisen tulipalon.

• Älä tee auton sähköjohdotuk-
siin muutoksia tai lisää niitä. 

OUM076043L

 ■ Lattasulake

 ■ Putkisulake

 ■ Maksisulake

 ■ BFT
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✽ HUOMAUTUS
Varsinainen sulakerasian tarra 
saattaa poiketa varusteena olevista 
sulakkeista. 

HUOMIO
• Kun vaihdat palaneen sulak-

keen tai releen tilalle uuden, 
varmista, että uusi sulake tai 
rele asettuu tiukasti pidikkei-
siinsä. Jos sulake tai rele ei 
ole kunnolla kiinni, seurauk-
sena voi olla johtosarjan ja 
sähköjärjestelmän vaurioitu-
minen sekä tulipalo.

• Älä irrota pulteilla tai mutte-
reilla kiinnitettyjä sulakkeita, 
releitä tai liittimiä. Jos tällaisia 
sulakkeita, releitä ja liittimiä 
ei kiinnitetä kunnolla, seu-
rauksena voi olla tulipalo. Ota 
yhteyttä ammattihuoltoon, jos 
pulteilla tai muttereilla kiin-
nitetty sulake tai rele palaa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä laita sulakkeiden/releiden 

liittimiin mitään muita esineitä, 
kuten ruuvitalttoja tai johtoja. 
Seurauksena voisi olla koske-
tusvika ja järjestelmän toimin-
tahäiriö.

• Älä työnnä vain sulakkeille ja 
releille tarkoitettuun liitäntään 
ruuvimeisseleitä tai johdotuk-
sia. Auton sisätilojen sähkö-
järjestelmä ja johdotus saat-
taa vaurioitua tai palaa kytken-
tähäiriön vuoksi.

HUOMIO
Älä koskaan käytä ruuvitalttaa 
tai muuta metalliesinettä sulak-
keen poistamiseen, koska se 
saattaa aiheuttaa oikosulun ja 
vahingoittaa järjestelmää.
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Sisäpaneelin sulakkeen 
vaihtaminen

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

2.  Avaa sulakerasian kansi kojetau-
lun päästä. 

Jos pääkytkin on OFF-asennossa, 
varoitus näytetään mittaristossa.

3.  Vedä vialliseksi epäilty sulake suo-
raan irti. Käytä varusteena ole-
vaa irrotustyökalua, joka sijaitsee 
moottoritilan pääsulakerasiassa.

4.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on 
palanut, vaihda uuteen.

  Mittariston (tai moottoritilan) sula-
kerasiassa on varasulakkeita.

5.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos sulake on löysästi paikallaan, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Jos sinulla ei ole varasulaketta, käytä 
samanarvoista sulaketta jostain 
muusta piiristä, jota sinun ei ehkä 
tarvitse käyttää, kuten savukkeen 
sytyttimen sulaketta.
Jos ajovalot, jarruvalot, ovivalo tai 
päivävalot eivät toimi ja sulakkeet 
ovat kunnossa, tarkasta moottoritilan 
sulakerasia. Jos sulake on palanut, 
se on vaihdettava uuteen.  
Vaikka valoissa ei olisi vikaa, 
teetä tarkistus ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä lähimmällä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

OUM074015

OUM074016
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Sulakkeiden kytkin

Aseta pääkytkin aina ON-asen toon.
Jos käännät pääkytkimen OFF-
asentoon, tietyt laitteet (esim. audio-
järjestelmä ja digitaalinen kello) täy-
tyy asettaa uudelleen ja kauko-oh-
jain (tai älyavain) ei mahdollisesti 
toimi oikein.
Jos pääkytkin on OFF-asennossa, 
mittaristoon syttyy varoitusmerkki. 

Moottoritilan sulakkeen 
vaihtaminen

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

OUM074017

HUOMIO
• Aseta pääkytkin ON-asentoon 

ajamista varten.
• Jos autolla ei ajeta yli kuu-

kauteen, aseta pääkytkin OFF-
asentoon akun purkautumi-
sen estämiseksi.

• Pitkäaikainen yli kuukauden 
pysäköinti poislukien kytkin-
ten kontaktipisteet saattavat 
kulua liiallisesta käytöstä. 
Vältä kytkimen turhaa käyttöä. OUM074018

OUM074019

Vain Diesel
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2.  Poista sulakerasian kansi pai-
namalla kielekettä ja nostamalla 
kantta. Kun lattasulake on kytketty 
irti, poista se käyttämällä moot-
toritilan sulakerasiassa olevaa 
sulakkeiden vaihtamiseen tarkoi-
tettua kiinnikettä. Laita poistetun 
sulakkeen tilalle saman kokoinen 
varasulake. 

3.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se 
on palanut, vaihda uuteen. Käytä 
moottoritilan sulakerasiassa sijait-
sevaa sulaketyökalua sulakkeen 
poistamiseen ja kiinnittämiseen.

4.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että 
se asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. 
Jos sulake on löysästi paikallaan, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Pitkä sulake

Jos pitkä sulake on palanut, on se 
irrotettava seuraavasti:
1.  Irrota akun negatiivinen kaapeli.
2.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
3.  Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella.
4.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.  

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian tar-
kastamisen jälkeen sulje sulake-
rasian kansi kunnolla. Kannesta 
kuuluu napsahdus. Jos vettä 
pääsee sulakerasiaan, saattaa 
ilmetä sähköhäiriöitä.

OUM074020
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✽ HUOMAUTUS
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
jos maksisulake on palanut. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Pääsulake

Jos pääsulake on palanut, on se irro-
tettava seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2.  Irrota akun negatiivinen kaapeli.
3.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
4.  Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella.
5.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä

✽ HUOMAUTUS
Sähköjärjestelmä ei ehkä toimi 
asianmukaisesti vaikka moottoriti-
lan ja matkustamon sulakerasian 
yksittäiset sulakkeet eivät ole lauen-
neet. Tässä tapauksessa ongelman 
voi aiheuttaa (BFT-tyyppisen) pää-
sulakkeen irtoaminen. Sulake sijait-
see akun (+) -navan suojakannen 
sisäpuolella. 
Koska sulakkeen rakenne on muita 
sulakkeita monimutkaisempi, käy 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä lähimmällä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Katso, että akun korkit ovat kun-
nolla kiinni. Jos korkit eivät ole 
kunnolla kiinni, sähköjärjestel-
mä saattaa vaurioitua jos järjes-
telmään pääsee kosteutta.

OUMA074044
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Sulake-/relerasian kuvaus

Sulake-/relerasian sisältä löydät 
sulaketaulukon, josta ilmenee sulak-
keen tai releen nimi ja koko.  

✽ HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sula-
kerasian kuvaukset eivät ehkä ole 
sovellettavissa autoosi. Tiedot ovat 
olleet tarkkoja painatushetkellä. 
Kun tarkastelet autosi sulakerasiaa, 
noudata sen omaa sulaketaulukkoa.

OUM074021

OUM078215L
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

AIR BAG IND. 10A Turvatyynyjärjestelmän ohjausmoduuli, ilmastoinnin ohjausmoduuli

A/CON 3 30A Sulake (F3), puhaltimen moottori

A/CON 2 7,5A Sulake (F2), ilmastoinnin ohjausmoduuli (Auto)

START-asento 7,5A
ICM-relerasia (murtohälyttimen rele), PCB-yksikkö, (RLY. 4), ECM, älyavaimen 
ohjausmoduuli, vaihdealueen kytkin, kytkimen ja virtalukon suojakytkin

TURVATYYNYT 15A SRS-ohjausyksikkö

MODUULI 2 10A

Törmäyssuojan kytkin, rengaspaineen valvontamoduuli, AWD ECM, kaistavahti, 
automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen asentonäyttö, pysäköintiavustin-
kulmittainen, pysäköintiavustin-taskupysäköinti, pysäköintiavustin-kohtisuora 
eteenpäin, pysäköintiavustin-kohtisuora taaksepäin, kuolleen kulman 
tunnistusjärjestelmä, konsolin kytkin, sähkötoimisen seisontajarrun moduuli

ACC 
(lisälaitteiden 
virransyöttö)

10A

PCB-yksikkö (PDM (ACC) rele, pistorasian rele), BCM, Audio, A/V- ja 
navigointijärjestelmän pääyksikkö, Around View Monitor ja Parking Guidance, 
älyavaimen ohjausmoduuli, DC-DC-muunnin (heikkovirta) (Audio), DC-DC-muunnin 
(heikkovirta) (AMP), AMP, USB-laturi #1/#2, langaton laturi

MODUULI 4 10A
Ajovalojen korkeussäädön kytkin, ajovalo oik/vas, automaattisen ajovalojen säädön 
moduuli, kaarrevalojärjestelmän moduuli, ajovalojen korkeussäädön toimilaite oik/vas

BRAKE SWITCH 7,5A Älyavaimen ohjausmoduuli, ECM (D4HA/D4HB), jarruvalokytkin

MODUULI 3 10A

Ilmastoinnin ohjausmoduuli, A/V ja navigoinnin pääyksikkö, DC-DC-muunnin 
(heikkovirta) (Audio), DC-DC-muunnin (AMP), automaattisesti himmenevä 
taustapeili, kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, takaistuimen istuinlämmitys vas, etuosan 
ilmastoinnin ohjausmoduuli, etu-/takaistuimen istuinlämmityksen ohjausmoduuli
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

MODUULI 1 10A BCM, jarruvalokytkin (paitsi D4HA/D4HB), kuljettajan/matkustajan ovimoduuli

MODUULI 8 MODULE
8

15A Älyavaimen ohjausmoduuli, käynnistyksenestoyksikkö

A/CON RR 15A ICM-relerasia (takaistuimen puhaltimen moottorin rele)

SUNROOF 2 20A Kattoluukun ohjausyksikkö (rulla)

SUNROOF 1 20A Kattoluukun ohjausyksikkö (lasi)

CLUSTER 10A Mittaristo

GATEWAY 10A Gateway (MCU IG1)

IMMO. 10A Älyavaimen ohjausmoduuli, ajonestojärjestelmän moduuli

IG1 15A
Moottoritilan liitäntärasia (sulake – F34/F36/F37/F38), PCB-yksikkö (sulake – F40/
F41/F44/F46)

MULTIMEDIA 10A
USB-laturi #1/#2, Audio, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, DC/DC-muuntaja 
(heikkovirta) (Audio)

MEMORY 2 10A

Mittaristo, diagnoosiliitin, ilmastoinnin ohjausmoduuli, takaosan ilmastoinnin 
ohjausmoduuli, liukurengas, sireenin ohjausyksikkö, UIP-anturi, sadetunnistin, 
kuljettajan/matkustajan ovimoduuli, matkustajan sähkötoimisten ikkunannostimien 
käyttökytkin, kuljettajan IMS-ohjausmoduuli

OVILUKITUS 20A
Ovilukituksen rele, ovilukituksen avausrele, takaluukun rele, ICM-relerasia 
(turvalukituksen rele), kuljettajan ovimoduuli
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

MODUULI 9 MODULE
9

10A Käynnistyspainikkeen kytkin, älyavaimen ohjausmoduuli, virtalukko

WASHER 15A BCM, monitoimikytkin

MDPS 7,5A MDPS-yksikkö

MEMORY 1 10A BCM

HTD STRG 15A BCM

WIPER RR 15A Takalasinpyyhkimen rele, takalasin pyyhinmoottori

A/CON 1 7,5A
Ilmastoinnin ohjausyksikkö, Ionisaattori, moottoritilan liitäntärasia (RLY. 1),
Sub-liitäntärasia (RLY. 3/RLY. 4), ICM-relerasia (takaistuimen puhaltimen moottorin 
rele)

HTD MIRR 10A Ilmastoinnin ohjausmoduuli, kuljettajan/etumatkustajan sähkötoiminen sivupeili

MODUULI 5 7,5A BCM, Älyavaimen ohjausmoduuli

MODUULI 6 7,5A
Surround View -yksikkö, takaosan ilmastoinnin ohjausmoduuli, takaistuimen 
istuinlämmitys vas, etuosan ilmastoinnin ohjausmoduuli, etu-/takaistuimien 
istuinlämmityksen ohjausmoduuli, ICM-relerasia (kaarrevalojen rele vas/oik)

S/HEATER RR 15A Takaistuimen istuinlämmitys vas, takaistuimien istuinlämmityksen ohjausmoduuli

S/HEATER FRT 20A Etuistuimen istuinilmastoinnin ohjausyksikkö, etuistuimen lämmityksen ohjausyksikkö
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

P/WDW RH 25A

Takalasinnostimet oik, takalasinnostimien kytkin oik, 
[LHD]  Etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli, 

matkustajan ovimoduuli, matkustajan lasinnostimen kytkin [RHD] kuljettajan 
sähkötoimisen lasinnostimen moduuli, kuljettajan ovimoduuli

AMP 1 25A AMP, DC/DC- muunnin (heikkovirta) (AMP)

MODUULI 7 7,5A
Gateway (MCU B+), käsivalintatilan kytkin, avainsolenoidi, rengaspaineiden 
valvonnan moduuli

MATKUSTAMON 
VALO

10A
Hansikaslokeron valo, virta-avain Ill. & ovien varoituskytkin, kuljettajan jalkatilan valo, 
ehostuspeilin valo vas/oik, tavaratilan valo, kattovalo, kattokonsolin valo, vasen/oikea 
lukuvalo takana

FOG LAMP RR 10A ICM-relerasia (takasumuvalon rele)

FUEL LID 10A Polttoainesäiliön ja takaluukun kytkin

P/SEAT DRV 30A Kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, kuljettajan istuimen käsikäyttöinen kytkin

P/SEAT PASS 30A Etumatkustajan istuimen käsikäyttöinen kytkin

AMP 2 25A AMP, DC/DC- muunnin (heikkovirta) (AMP)

P/WDW LH 25A

Takaosan lasinnostimet vas, takaosan lasinnostimen kytkin vas,
[LHD]  kuljettajan sähköikkunan turvatoiminnon ohjausyksikkö, kuljettajan ovimoduuli 
[RHD]  matkustajan lasinnostinmoduuli, matkustajan ovimoduuli matkustajan 

lasinnostimien  kytkin
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Moottoritilan sulakerasia 

OUM074023

OUM078216L
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

DIESEL 150A Sub-liitäntärasia (sulake – F1/F2/F3/F4)

GLOW 60A [D4HA/D4HB] Hehkutusreleyksikkö

MDPS 1 100A MDPS-yksikkö (Hammas-tyyppinen)

MDPS 2 80A MDPS-yksikkö (pylväs-tyyppinen)

C/FAN 1 80A Jäähdytyspuhaltimen moottori [A/T & Eurooppa – D4HA/D4HB/G4KJ]

C/FAN 3 80A Jäähdytyspuhallin (vastustyyppinen)

B+1 60A IGPM (sulake – F42/F52/F53/F55)

B+2 60A IGPM (sulake – F43/F44/F45/F50/F51/F54)

B+3 60A
IGPM (IPS 1, sulake – F48, vuotavirran automaattisen katkaisutoiminnon sulake – 
F23/F24/F32)

B+5 50A IGPM (IPS 0/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/IPS 8, sulake – F18)

C/FAN 2 30A
RLY. 3 (jäähdytyspuhaltimen #1 rele) [(M/T & muut kuin Eurooppa – D4HA/D4HB/
G4KJ), (G4KH/G4KE/G6DF)]

POWER TAIL 
GATE

30A Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

ABS 1 40A ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli, diagnoosiliitin

ABS 2 20A ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

B+4 40A IGPM (sulake – F11/F14/F16/F17/F25/F27)

BLOWER 40A RLY. 1 (puhallinrele)

AMS 10A Akkutunnistin

TYHJÖPUMPPU 20A [G4KH] Alipainepumppu

TCU 2 15A [D4HA/D4HB] TCM, [G4KJ/G4KH/G4KE] PCM

EPB 1 15A Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli

EPB 2 15A Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli

Neliveto 20A AWD ECM

ECU 2 15A [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM

ACTIVE HOOD 7,5A Aktiivisen konepellin nostojärjestelmän ohjausmoduuli

MDPS 3 7,5A MDPS-yksikkö (Hammas-tyyppinen)

TCU 1 10A Vaihdealueen kytkin, [D4HA/D4HB] TCM

PERUUTUS-
VALO

7,5A
[M/T] Peruutusvalokytkin
[A/T] Estokytkin

ABS 3 7,5A ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

ECU 1 10A [D4HA/D4HB] ECM, [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM

IG 2 40A RLY. 4 (käynnistysrele), PDM (IG2) rele, virtalukko

PISTORASIA 1 20A Pistorasia edessä ja savukkeensytytin

ANTURI 6 7,5A
Diagnoosiliitin, [D4HA/D4HB] Sub-liitäntärasia (RLY. 1), 
Hehkutusreleyksikkö, dieselsuodatin, [G4KH] jarrujen alipainekytkin, alipainepumppu

PISTORASIA 2 20A Pistorasia edessä

MODULE MODULE 7,5A Sopeutuva vakionopeudensäädin, törmäysvaroitin

H/LAMP 
WASHER

20A Ajovalojen pesulaitteen rele

ECU 4 20A [G4KH] PCM (E-CVVT -rele)

WIPER FRT 1
1

25A Pyyhkimien rele (hidas)

WIPER FRT 2
2

7,5A Pyyhkimen sulan asentokytkin

A/CON 10A Ilmastointikompressorin kytkin

DEICER 15A Tuulilasin lämmittimen rele

ECU 5 20A [G4KH] PCM (E-CVVT -rele)

IG 1 40A PDM (IG1) -rele, PDM (ACC) -rele, virtalukko
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

ANTURI 4 10A
[D4HA/D4HB] Sub-liitäntärasia (RLY. 2), ilmamassa-anturi
[G4KJ/G4KH/G4KE] happianturi (ylös/alas)
[G6DF] PCM, happianturi #1/#2/#3/#4

ANTURI 5 15A
[D4HA/D4HB] PM (hiukkas) anturi, EGR-jäähdyttimen ohivirtauksen 
magneettiventtiili [G4KJ/G4KH/G4KE] PCM

PISTORASIA 3 20A Takaosan sähköpistoke

ANTURI 1 20A

[D4HA/D4HB] ECM
[G4KJ/G4KH] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4
[G4KE] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4, Kondensaattori
[G6DF] Sytytyspuola #1/#2/#3/#4/#5/#6, Kondensaattori #1/#2

ANTURI 3 10A

[D4HA/D4HB]  Polttoainepumpun rele, jarruvalojen kytkin, öljyn lämpötila-anturi ja 
painekytkin (Eurooppa & Euro VI), Öljyntason anturi ja painekytkin 
(Venäjä, Eurooppa & Paitsi Euro VI)

[G4KJ/G4KE] Polttoainepumpun rele, öljytason anturi (G4KJ)
[G6DF] polttoainepumpun rele, PCM, ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4/#5/#6

DEFOGGER 40A Takalasin huurteenpoiston rele

ANTURI 2 10A

[D4HA/D4HB]  Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 2/RLY. 3), Lambda-anturi #1/#2, kam-
piakselin asentoanturi, VGT:n elektroninen toimilaite, polttoainepai-
neen säätöventtiili, jakoputken paineen säätöventtiili

[G4KJ/G4KH]  Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 2/RLY. 3), Öljyn ohjausventtiili (pako), 
tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-ohjausmagneettiventtiili, muuttuvan 
imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili (G4KJ)

[G4KE]  Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 2/RLY. 3), Öljyn ohjausventtiili #1/#2 (imu/
pako), tyhjennysmagneettiventtiili, ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4, muuttuvan 
imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, kampiakselin asentoanturi, nok-
ka-akselin asentoanturi #1/#2 (imu/pako)

[G6DF]  Moottoritilan liitäntärasia (RLY. 2/RLY. 3), Muuttuvan imuventtiilin ajoituksen 
magneettiventtiili #1/#2, tyhjennysventtiili, öljyn ohjausventtiili #1/#2/#3/#4 
(imu/pako)



Huolto

888

Releen nro Symboli Releen nimi Tyyppi

E33 KÄYNNISTYSRELE MICRO

E34 Puhaltimen rele (RLY. 1) MICRO

E35
Jäähdytyspuhaltimen #2 rele

 (RLY. 2)
MICRO

E36
Jäähdytyspuhaltimen #1 rele 

(RLY. 3)
MINI

Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

POLTTOAINE-
PUMPPU

20A Polttoainepumpun rele

HORN 15A Äänimerkki

B/A HORN 10A Murtohälyttimen äänitorven rele
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Moottoritilan sulakerasia (ainoas-
taan dieselmoottorit)

OUM074024

OUM076061L
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Virtapiiri

Releen tyyppi
Symboli Releen nimi Releen tyyppi

RLY. 1 (Polttoaineensuodattimen 
lämmittimen rele)

MIKRORELE

RLY. 2 (PTC-lämmittimen rele #1) MIKRORELE

RLY. 3 (PTC-lämmittimen rele #2) MIKRORELE

RLY. 4 (PTC-lämmittimen rele #3) MIKRORELE

Symboli Sulakkeen koko Suojattu komponentti

30A
RLY. 1 (Polttoaineensuodattimen 

lämmittimen rele)

50A RLY. 2 (PTC-lämmittimen rele #1)

50A RLY. 3 (PTC-lämmittimen rele #2)

50A RLY. 4 (PTC-lämmittimen rele #3)
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POLTTIMOT
Pidä autossa hätätilanteiden varal-
ta asianmukaisia polttimoita. (Katso 
lisätietoja luvusta 9)
Kun vaihdat polttimoita, sammuta 
ensin moottori turvallisessa paikas-
sa, kytke seisontajarru ja irrota akun 
miinusnapa (-).
Käytä ainoastaan teholtaan määrä-
tyn tyyppisiä polttimoita.

VAROITUS – 
Valoihin liittyvät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liit-
tyviin toimiin, kytke seisonta-
jarru kunnolla, varmista, että 
virtalukko on käännetty LOCK-
asentoon ja sammuta ajovalot 
estääksesi auton liikkumisen ja 
välttyäksesi palovammoilta ja 
sähköiskuilta.

VAROITUS
Varmista, että vaihdat palaneen 
polttimon samantehoiseen 
uuteen. Muussa tapauksessa 
tämä voi aiheuttaa laajamittaisia 
sähkövahinkoja ja mahdollisen 
tulipalon.

HUOMIO
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
ellet osaa suorittaa huoltotyö-
tä tai jos sinulla ei ole tarvit-
tavia polttimoita tai työkaluja. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanil-
la. Monissa tapauksissa auton 
polttimoiden vaihtaminen on 
vaikeaa, koska muita osia on 
poistettava ennen kuin pääs-
tään käsiksi vaihdettavaan 
polttimoon. Tämä on erityisen 
tyypillistä, kun sinun on pois-
tettava ajovaloumpio päästäk-
sesi sen lamppuihin käsiksi. 
Ajovaloumpion irrotuksesta/
asennuksesta saattaa aiheutua 
vahinkoa ajoneuvolle.

HUOMIO
• Jos valoja vaihdettaessa käy-

tetään epäaitoja osia tai heik-
kolaatuisia valoja, se saattaa 
aiheuttaa sulakkeiden pala-
mista, toimintahäiriöitä ja 
muita johdinvaurioita. 

• Älä asenna autoon ylimää-
räisiä valoja tai LED-valoja. 
Ylimääräisten valojen asenta-
minen saattaa aiheuttaa valo-
jen toimintahäiriöitä ja vilkku-
mista. Lisäksi sulakerasia ja 
johdotukset saattavat vaurioi-
tua.
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■  Sähköverkon viasta johtuva 
lampun osan toimintahäiriö

Ajovalo, takavalo ja sumuvalo saat-
taa syttyä, kun ajovalokytkin kään-
netään ON-asentoon ja jäädä syt-
tymättä, kun takavalon tai etuvalon 
kytkin käännetään ON-asentoon. 
Tämä voi johtua sähköverkon viasta 
tai sähköjärjestelmän toimintahäiri-
östä. Jos ongelmia ilmenee, huol-
lata järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

■  Sähköisen ohjausjärjestelmän 
stabilisoinnista johtuva lampun 
osan toimintahäiriö

Normaalisti toimiva lamppu saattaa 
välillä vilkkua. Tämä hetkellinen vika 
johtuu auton sähköisen ohjausjärjes-
telmän stabilisoinnista. Jos lamppu 
pian palaa normaalisti, ei autoa tar-
vitse huoltaa. Huollata auto kuitenkin 
ammattihuollossa, jos lamppu sam-
muu vilkkumisen jälkeen tai jos vilkku-
minen jatkuu. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
• Jos polttimo tai valoumpion lii-

tin poistetaan toiminnassa olevas-
ta sähköllä toimivasta lampusta, 
sulakerasian sähkölaite saattaa 
tunnistaa sen toimintahäiriöksi. 
Siksi sulakerasiaan saattaa tallen-
tua lampun toimintahäiriöhistori-
an DTC-vikakoodi. 

• On normaalia, että toimiva lamp-
pu vilkkuu hetkellisesti. Tämä 
johtuu auton sähköjärjestelmän 
stabilisaatiotoiminnosta, joten 
lamppu syttyy normaalisti het-
kellisen vilkkumisen jälkeen, jos 
autossa ei ole vikaa. 

 Jos lampun vilkkuminen jatkuu 
useita kertoja tai se sammuu koko-
naan, on auton sähköjärjestelmäs-
sä vikaa. Tarkistuta auto tässä 
tapauksessa välittömästi ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Anna ammattihuollon säätää ajo-
valojen kohdistus törmäyksen tai 
ajovaloumpion asennuksen jälkeen. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

✽ HUOMAUTUS
Ajo- ja takavalojen lasin sisäpuo-
li saattaa näyttää olevan huurussa, 
kun autolla on ajettu kovassa vesi-
sateessa tai kun se on pesty. Tämän 
aiheuttaa umpion sisäosan ja ulko-
puolen välinen lämpötilaero. Tämä 
on samantyyppinen ilmiö kuin mat-
kustamon ikkunoiden huurtuminen 
sadeajon aikana, eikä merkitse ajo-
neuvon ongelmaa. Tarkastuta auto 
ammattihuollossa, jos vettä pääsee 
vuotamaan valoumpion johtosarjan 
liitoksiin. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.
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Polttimon sijainti (edessä) (1)  Ajovalo (lähivalo) (polttimotyyp-
pinen)

(2)  Ajovalo (kaukovalo) (polttimo-
tyyppinen)

(3)  Etusuuntavalon polttimo (poltti-
motyyppinen)

(4)  Seisontavalo / päiväajovalo (LED-
tyyppinen) 

(5)  Ajovalo (lähi-/kaukovalo) (LED-
tyyppinen) 

(6)  Ajovalo (lähi-kaarre) (LED-
tyyppinen) 

(7)  Etusuuntavalon polttimo (LED-
tyyppinen) 

(8)  Seisontavalo / päiväajovalo (LED-
tyyppinen) 

(9 ) Etusumuvalo (polttimotyyppinen) 
(10) Etusumuvalo (LED-tyyppinen) 

OUM078217L

OUM078218L

■ Ajovalo – tyyppi B

■ Ajovalo – tyyppi A

OUM078219L

OUM078220L

■ Sumuvalo – tyyppi B

■ Sumuvalo – tyyppi A
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Polttimon sijainti (takana) (1)  Jarru- ja takavalo (polttimotyyp-
pinen)

(2) Takavalo (polttimotyyppinen)
(3)  Takasuuntavalon polttimo (poltti-

motyyppinen)
(4) Peruutusvalo (polttimotyyppinen)
(5) Takavalo (LED-tyyppinen)
(6) Jarru- ja takavalo (LED-tyyppinen)
(7)  Takasumuvalo (polttimotyyppi-

nen) 
(8) Rekisterikilven valo
(9) Lisäjarruvalo

OUM078221L

OUM078222L

■ Takavaloumpio – tyyppi B

■ Takavaloumpio – tyyppi A

OUM078223L

OUM078224L

OUM078225L

■ Takasumuvalo

■ Rekisterikilven valo

■ Lisäjarruvalo
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Polttimon sijainti (sivussa)

(1) Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)
(2)  Sivusuuntavilkku (polttimotyyp-

pinen)

Ajovalon (lähivalot) polttimon 
vaihto (ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista ajovalopolttimon kansi 

kääntämällä sitä vastapäivään.
3.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta ajovaloumpioon 

kohdistamalla kielekkeet ajova-
loumpion uriin. Paina kanta ajo-
valoumpioon ja käännä sitä myö-
täpäivään.

7.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

OUM078250L

OUM078054L

■ Tyyppi B

■ Tyyppi A

OUM078226L
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Ajovalon polttimo Ajovalon (kaukovalot) 
polttimon vaihto 
(ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista ajovalopolttimon kansi 

kääntämällä sitä vastapäivään.
3.  Irrota polttimon kannan liitosjohto.
4.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

OHD076046

VAROITUS 
–  Halogeenipolttimot

• Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka 
takia polttimon lasikuoresta 
saattaa lentää lasinsirpaleita 
sen hajotessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käsittele polttimoita varoen ja 

vältä niiden naarmuttamista. 
Jos polttimo palaa, älä päästä 
kosketuksiin nesteen kanssa. 
Älä koske lasiin paljain käsin. 
Rasvan jäänteet saattavat yli-
kuumentaa ja rikkoa poltti-
mon.

 Polttimoita ei saa käyttää 
muuten kuin ajovaloumpioon 
kiinnitettyinä.

• Vaihda haljennut tai vaurioi-
tunut polttimo välittömästi ja 
hävitä se asianmukaisesti.

• Käytä suojalaseja käsitelles-
säsi polttimoita. Anna poltti-
mon jäähtyä ennen sen käsit-
telemistä.

OUM078227L
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5.  Asenna kanta ajovaloumpioon 
kohdistamalla kielekkeet ajova-
loumpion uriin. Paina kanta ajo-
valoumpioon ja käännä sitä myö-
täpäivään.

6.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

Ajovalon polttimo

OQL075058

VAROITUS 
–  Halogeenipolttimot

• Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka 
takia polttimon lasikuoresta 
saattaa lentää lasinsirpaleita 
sen hajotessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käsittele polttimoita varoen ja 

vältä niiden naarmuttamista. 
Jos polttimo palaa, älä päästä 
kosketuksiin nesteen kanssa. 
Älä koske lasiin paljain käsin. 
Rasvan jäänteet saattavat yli-
kuumentaa ja rikkoa poltti-
mon.

 Polttimoita ei saa käyttää 
muuten kuin ajovaloumpioon 
kiinnitettyinä.

• Vaihda haljennut tai vaurioi-
tunut polttimo välittömästi ja 
hävitä se asianmukaisesti.

• Käytä suojalaseja käsitelles-
säsi polttimoita. Anna poltti-
mon jäähtyä ennen sen käsit-
telemistä.
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Etusuuntavilkun polttimon 
vaihtaminen (ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

3.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

4.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

5.  Asenna kanta ajovaloumpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. Paina kanta ajovaloumpioon 
ja käännä sitä myötäpäivään.

Seisontavalon / Päiväajovalon 
(LED-tyyppinen) vaihto 
(ajovalotyyppi A)

Jos seisontavalo + päiväajovalo 
(LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata seisontavalo + päiväajovalo 
(LED), sillä työ saattaa vaurioittaa 
valoihin liittyviä muita osia.

OUM078229L
OUM078228L
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Ajovalon (LED-tyyppinen) 
vaihtaminen (ajovalotyyppi B)

Jos lähi-/kaukovalot (1,2), etusuun-
tavilkku (3), päiväajovalot/seisonta-
valo(4) eivät toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.

Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata ajovalo (LED), sillä työ saat-
taa vaurioittaa valoihin liittyviä muita 
osia.

Sivusuuntavalon 
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos sivusuuntavalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata sivusuuntavalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

OUM078230L

OUM078250L
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Sivusuuntavalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota valoyksikkö auton korista 
vääntämällä koteloa ja vetämällä 
yksikkö ulos.

2.  Irrota polttimon sähköliitin.
3.  Irrota polttimon kanta linssistä 

kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
linssin urien kohdilla.

4.  Poista polttimo suoraan vetämällä.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta linssiosaan.
7.  Kiinnitä polttimon sähköliitin pai-

koilleen.
8.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-

kalleen.

Etusumuvalon polttimon 
vaihtaminen

Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM074054L

OUM078231L

OUM078232L

■ Sumuvalo – tyyppi B

■ Sumuvalo – tyyppi A
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Jarru- ja takavalon (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3. Poista mutterit autosta.
4.  Irrota takavaloumpio auton korista.
5.  Irrota takaosan valoumpion liitin.

6.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

7.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

8.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

OUM074031

OUM074032

OUM078033L

OUM078233L
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9.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin.

11. Asenna huoltokansi.

Takasuuntavalon (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3.  Poista mutterit autosta.
4.  Irrota takavaloumpio auton korista.
5.  Irrota takaosan valoumpion liitin.

OUM074031

OUM074032

OUM078033L
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6.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

7.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

8.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

9.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin.

11. Asenna huoltokansi.

Takavalon (sisäpuoli) 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.
2. Poista huoltokansi.

OUM074035

OUM078234L
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3.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

4.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

5.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

6.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

7.  Asenna huoltokansi.

Peruutusvalon (polttimotyyppi-
nen) polttimon vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.
2. Poista huoltokansi.

OUM078235L

OUM074035
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3.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta umpioon kohdis-

tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

7.  Asenna huoltokansi.

Jarru- ja takavalon (LED-
tyyppinen) polttimon vaihtaminen

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1,2) ei 
toimi, tarkistuta autosi ammattihuol-
lossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata jarru- ja takavalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

Takasumuvalon polttimon 
vaihtaminen

Jos takasumuvalo (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM078237L OUM078238L

OUM078236L
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Lisäjarruvalon polttimon 
vaihtaminen

Jos lisäjarruvalo (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota valoumpio käyttämällä ura-
ruuvitalttaa.

2.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

3.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

4.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.

5.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

6.  Asenna valoumpio valokoteloon.

OUM078239L OUM078240L
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Oven kynnysvalopolttimon 
vaihtaminen

Jos ovivalo ei toimi, tarkistuta auto-
si ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

Kartanlukuvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit valoko-

telon loviin ja paina lasi paikalleen.

OUM078039L

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

OUM074057L
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Kartanlukuvalon (LED-
tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos kartanlukuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata kartanlukuvalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

Kattovalon polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit valoko-

telon loviin ja paina lasi paikalleen.

OUM078241L

OUM074040

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.
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Lukuvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

Jos lukuvalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksit-
täin, sillä kyseessä on integroitu 
yksikkö. LED-lamput on vaihdettava 
yksikön kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata lukuvalo (LED), sillä työ saat-
taa vaurioittaa valoihin liittyviä muita 
osia.

Hansikaslokeron valon 
vaihtaminen

1.  Irrota valokotelo varovasti litteäpäi-
sellä ruuvimeisselillä.

2.  Irrota ajovaloyksikön kansi.
3.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
4.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5.  Asenna kansi valokoteloon.
6.  Asenna valoumpio sisäosaan.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

OUM078243LOUM078242L
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Tavaratilan valon polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit valoko-

telon loviin ja paina lasi paikalleen.

Ehostuspeilin valon 
polttimoiden vaihtaminen

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

OXM079041

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

OUM078244L
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1.  Irrota valokotelo varovasti litteäpäi-
sellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4.  Asenna valoumpio sisäosaan.

Ajovalojen ja etusumuvalojen 
suuntaus (Euroopassa)
Ajovalojen suuntaus

1.  Täytä renkaisiin määrätyt rengas-
paineet ja poista kaikki ylimääräi-
nen kuorma ajoneuvosta, paitsi 
kuljettaja, pieni varapyörä ja työ-
kalut.

2.  Ajoneuvon tulisi olla tasaisella 
pinnalla.

3.  Piirrä pystyviivat (kulkee vastaa-
van ajovalon heijastuksen keski-
pisteen kautta) sekä vaakaviiva 
(kulkee ajovalojen heijastuksien 
keskipisteiden kautta) seinälle.

4.  Kun ajovalot ja akku ovat normaa-
litilassa, suuntaa ajovalot siten, 
että kirkkain osa heijastuksesta 
asettuu vaaka- ja pystyviivoille.

5.  Säätääksesi kaukovaloa ylös- tai 
alaspäin, käännä ruuvimeisse-
liä (1) myötä- tai vastapäivään. 
Säätääksesi lähivaloa ylös- tai 
alaspäin, käännä ruuvimeisseliä 
(2) myötä- tai vastapäivään. Kierrä 
ruuvimeisseliä (3) myötäpäivään, 
kun haluat suunnata lähivaloa 
vasemmalle, ja vastapäivään, kun 
haluat suunnata sitä vasemmalle.

OUM078245L

OUM078246L

■ Ajovalo – tyyppi B

■ Ajovalo – tyyppi A

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.
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Etusumuvalon suuntaus

Etusumuvalon polttimoa voidaan 
suunnata samalla tavalla kuin ajova-
lojen polttimoa.

Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun 
etusumuvalot ja akku ovat normaali-
tilassa. Kierrä ruuvimeisseliä myötä-
päivään, kun haluat suunnata etusu-
muvaloa ylöspäin, ja vastapäivään, 
kun haluat suunnata sitä alaspäin.

OUM078247L

OUM078248L

■ Sumuvalo – tyyppi B

■ Sumuvalo – tyyppi A
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<Korkeus maantasosta> <Valojen välinen etäisyys>

H1 : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (lähivalo)
H2 : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (kaukovalo)
H3 : Sumuvalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus
W1 : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (lähivalo)
W2 : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (kaukovalo)
W3 : Kahden sumuvalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys
A : Näyttö

Suuntauspiste 

OUM078107L
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auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo

H1 H2 W1 W2 H1’ H2’ W1’ W2’

Kuljettaja ei ole autossa

[mm (in)]
905 (35,6) 871 (34,3) 1 425 (56,1) 1 204 (47,4) 912 (35,9) 912 (35,9) 1 554 (61,2) 1 554 (61,2)

Kuljettaja autossa 

[mm (in)]
898 (35,4) 864 (34,0) 1 425 (56,1) 1 204 (47,4) 905 (35,6) 905 (35,6) 1 554 (61,2) 1 554 (61,2)

auton tila

Etusumuvalo (polttimotyyppinen) Etusumuvalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

H3 W3 H3’ W3’

Kuljettaja ei ole autossa

[mm (in)]
562 (22,1) 1 571 (61,9) 562 (22,1) 1 571 (61,9)

Kuljettaja autossa 

[mm (in)]
555 (21,9) 1 571 (61,9) 555 (21,9) 1 571 (61,9)

Yksikkö: mm (tuumaa)

Yksikkö: mm (tuumaa)
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H
1W1

OJF075107L

Lähivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valokuvion yläreunan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

A : Auton keskikohta
B :  Vasemman ajovalopolttimon 

keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan 

läpi kulkeva pystyviiva
D :  Ajovalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva 

vaakaviiva
E : Maa
F : Leikkauslinja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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H
1W1

OJF075108L

Lähivalot (oikeanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valokuvion yläreunan pitää kohdistua kuvan osoittamaan leikkauslinjaan.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä on ajovalojen suuntauslaite, säädä suuntauslaitteen kytkin 0-asentoon.

A : Auton keskikohta
B :  Vasemman ajovalopolttimon 

keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan 

läpi kulkeva pystyviiva
D :  Ajovalopolttimon keskikohdan läpi 

kulkeva vaakaviiva
E : Maa
F: Leikkauslinja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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W3

H
3

OYB076080 

Sumuvalo 
1. Sytytä etusumuvalo niin, että kuljettaja ei ole autossa.
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

A : Auton keskikohta
B :  Vasemman sumuvalopolttimon 

keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean sumuvalopolttimon keskikohdan

läpi kulkeva pystyviiva
D :  Sumuvalopolttimon keskikohdan läpi 

kulkeva vaakaviiva
E : Maa
F : Leikkauslinja
G : Yläraja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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Korin hoito
Korin yleisvaroitukset 
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiil-
lotusaineita käytetään, on tärkeää 
noudattaa niissä annettuja ohjeita. 
Lue kaikki näissä ohjeissa esiintyvät 
varoitukset.  

Maalipinnan hoito
Peseminen 
Suojataksesi ajoneuvosi maalipin-
nan ruostumiselta ja ikääntymiseltä, 
pese se säännöllisesti ja huolellisesti 
vähintään kerran kuukaudessa haa-
lealla tai viileällä vedellä.
Jos käytät autoa maastoajoon, sinun 
tulisi pestä se jokaisen maastomat-
kan jälkeen. Kiinnitä erityistä huo-
miota suola- ja likakertymien sekä 
muiden vieraiden aineiden puhdista-
miseen. Varmista, että ovien alareu-
nojen ja kynnysten tyhjennyskanavat 
ovat puhtaat ja avoimet.
Hyönteiset, terva, mahla, lintujen 
jätökset, teollisuussaasteet ja vas-
taavat epäpuhtaudet voivat vahin-
goittaa ajoneuvosi maalipintaa, jos 
niitä ei poisteta välittömästi. 
Edes huolellinen pesu puhtaalla 
vedellä ei välttämättä poista kaikkia 
näitä epäpuhtauksia. Mietoa, maali-
pinnalle sopivaa pesuliuosta voidaan 
käyttää.
Pesun jälkeen huuhtele auto huolel-
lisesti haalealla tai viileällä vedellä. 
Älä anna pesuaineen kuivua maali-
pinnalle.

ULKOPUOLEN HOITO

HUOMIO
• Älä pese autoa väkevällä saip-

pualiuoksella, kemiallisella 
puhdistusaineella, kuumalla 
vedellä, suorassa auringonva-
lossa tai kun auton kori on 
lämmin. 

• Kiinnitä erityistä huomiota 
auton sivuikkunoiden pesemi-
seen. 

 Erityisesti korkeapainesuih-
kua käytettäessä vettä saat-
taa vuotaa ikkunoista, jolloin 
sisustus kastuu.

• Älä puhdista muoviosia tai 
valaisimia voimakkailla puh-
distusaineilla tai kemiallisilla 
liuottimilla, jotta ne eivät vau-
rioidu. 
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Painepesurin käyttö
• Pidä painepesuri riittävän kaukana 

autosta.
 Liian läheltä tai liian kovalla pai-

neella suihkutettu vesi voi vaurioit-
taa osia ja niihin voi päästä vettä.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niitä 
ympäröivälle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriöitä.

• Älä vie vesisuutinta liian lähelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiä, koska korkeapainesuihku 
voi vaurioittaa niitä.

Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroi-
du maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahaamista. Käytä hyvälaatuis-
ta nestemäistä tai kiinteää vahaa 
ja noudata sen valmistajan ohjeita. 
Vahaa kaikki metallisomisteet suo-
jataksesi ne ja säilyttääksesi niiden 
hohdon.
Öljyn, tervan tai vastaavan aineen 
poistaminen tahranpoistoaineella 
poistaa myös vahan maalipinnalta. 
Muista vahata nämä kohdat uudel-
leen, jos muu osa autosta ei tarvitse 
enää vahausta.
Älä levitä vahaa kohokuvioituihin 
maalaamattomiin osiin, se saattaa 
tahria osat. 

HUOMIO
• Moottoritilan vesipesu (erityi-

sesti painepesurilla) saattaa 
vaurioittaa moottoritilassa 
sijaitsevia sähköjärjestelmän 
osia.

• Varmista, että auton sähkö-
järjestelmän osat eivät altis-
tu vedelle tai muille nesteille, 
sillä ne saattavat vaurioitua.

OUM078249L

VAROITUS – Kastuneet 
jarrut

Auton pesemisen jälkeen kokei-
le jarruja hiljaa ajaen nähdäkse-
si, onko vesi vaikuttanut niiden 
toimintaan. Jos jarrutusteho on 
heikentynyt, kuivaa jarrut pai-
namalla niitä kevyesti samalla 
säilyttäen hitaan etenemisno-
peuden.
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Maalipinnan korjausmaalaus 
Syvät naarmut ja kivenhakkaumat 
maalipinnalla tulee korjata välittö-
mästi. Paljastunut metalli ruostuu 
nopeasti ja saattaa aiheuttaa merkit-
täviä korjauskustannuksia. 

✽ HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja vaa-
tii metalliosan korjausta tai vaihtoa, 
varmista, että korikorjaamo huo-
lehtii korjauksen tai uuden osan 
korroosiokestävyydestä. 

Kiiltävien metalliosien hoito
• Poista hyönteisten ja bitumin jään-

teet metallipinnoista tervanpoisto-
aineella, äläkä irrota niitä hankaa-
malla pintaa raapalla tai muulla 
terävällä esineellä.

• Suojaa metalliosat, levittämällä 
niille vahaa tai krominsuoja-ainetta 
ja kiillottamalla ne kiiltäväksi.

• Suojaa metallipinnat paksummal-
la vaha- tai suoja-ainekerroksella, 
kun autoa käytetään rannikkoalu-
eilla tai talvella. Tarpeen vaatiessa 
levitä osiin syövyttämätöntä suoja-
rasvaa tai muuta suoja-ainetta.  

HUOMIO
• Auton maalipinta naarmuun-

tuu, jos pyyhit siihen tarttu-
nutta pölyä tai likaa pois kui-
valla liinalla.

• Älä käytä teräsvillaa, hankaa-
via puhdistusaineita, happoa 
sisältävää puhdistusainetta 
tai vahvoja, emäksisiä pesuai-
neita tai syövyttäviä aineita 
kromipintaisiin tai eloksoitui-
hin alumiiniosiin. Tämä voi 
aiheuttaa suojaavan kerrok-
sen vahingoittumista, värin 
haalistumista tai maalin huo-
nonemista. 
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Alustan hoito
Syövyttäviä aineita, kuten tiesuo-
laa ja pölyn sitomisaineita, saattaa 
kerääntyä alustaan. Jos näitä ainei-
ta ei poisteta, alustan osiin, kuten 
polttoainelinjoihin, alustaan ja pako-
kaasujärjestelmään, saattaa ilmes-
tyä nopeasti muodostuvaa ruostetta, 
vaikka ne olisivat suojattu ruostee-
nestoaineella.
Huuhtele auton alusta ja lokasuo-
jat huolellisesti haalealla tai viileällä 
vedellä kerran kuukaudessa sekä 
maastoajon ja talven jälkeen. Kiinnitä 
näihin kohtiin erityistä huomiota, 
koska kaiken mudan ja lian näke-
minen on vaikeaa. Kurakerroksen 
kastelemisella ilman sen poistamista 
on haittaava vaikutus. Ovien alareu-
noissa, kynnyksissä ja runkopalkeis-
sa on tyhjennyskanavat, jotka tulee 
pitää auki. Näihin kerääntynyt vesi 
voi aiheuttaa ruostumista. 

Alumiinivanteiden hoito  
Alumiinivanteet on viimeistelty läpi-
näkyvällä suojakerroksella.
• Älä käytä niiden puhdistamiseen 

hankaavaa puhdistus- tai kiillotus-
ainetta, liuotinta tai metalliharjaa. 
Ne saattavat naarmuttaa tai vahin-
goittaa viimeistelyä.

• Puhdista vanteet, kun ne ovat jääh-
tyneet.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia puhdistusainetta ja 
huuhtele vanteet pesun jälkeen 
huolellisesti vedellä. Muista pestä 
vanteet myös suolatuilla teillä ajon 
jälkeen. Tämä estää korroosion 
muodostumista.

• Vältä vanteiden pesemistä harja-
pesussa. 

• Älä käytä mitään emästä tai hap-
poa sisältävää puhdistusainetta. 
Se saattaa vahingoittaa ja syö-
vyttää alumiinivanteiden kirkasta 
suojalakkakerrosta.

VAROITUS
Auton pesemisen jälkeen kokei-
le jarruja hiljaa ajaen nähdäkse-
si, onko vesi vaikuttanut niiden 
toimintaan. Jos jarrutusteho on 
heikentynyt, kuivaa jarrut pai-
namalla niitä kevyesti samalla 
säilyttäen hitaan etenemisno-
peuden.
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Korroosiosuojaus
Autosi suojaaminen korroosiolta
Käyttämällä kehittyneintä teknolo-
giaa ja tehokkaita valmistusmenetel-
miä korroosiota vastaan, pystymme 
valmistamaan yhä korkealaatuisem-
pia ajoneuvoja. Kuitenkaan tämä ei 
aina vielä riitä. Jotta auton korroo-
siosuojaus säilyy mahdollisimman 
pitkään, auton omistajan tulee huo-
lehtia osaltaan auton suojaamisesta.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Korroosion yleisimmät aiheuttajat 
autolle ovat seuraavat:
• Auton alustaan kertynyt tiesuola, 

lika ja kosteus, jota ei ole poistettu.
• Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joi-
den takia metallin pinta jää suojaa-
mattomaksi.

Korroosiota kiihdyttävät alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altis-
tuu jatkuvasti syövyttäville aineille, 
korroosiosuojaus on erityisen tär-
keää. Tiesuolat, pölyn sidonta-ai-
neet, merellinen ilmasto ja teollisuus-
saasteet ovat kiihtyneen korroosion 
yleisiä aiheuttajia.

Kosteus lisää korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, 
jossa sen muodostuminen on toden-
näköisempää. Korroosion muodostu-
mista kiihdyttää esimerkiksi korkea 
ilmankosteus erityisesti, jos lämpöti-
la on juuri jäätymisrajan yläpuolella. 
Tämänlaisissa olosuhteissa syövyt-
täviä aineita auton pinnalla sitoo kos-
teus, joka haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syövyttävää, koska 
se kuivuu hitaasti ja pitää kosteuden 
kosketuksissa auton kanssa. Vaikka 
muta näyttäisi kuivalta, se saattaa 
olla sisältä kosteaa helpottaen ruos-
teen muodostumista.
Korkeat lämpötilat saattavat myös 
kiihdyttää korroosion muodostumista 
osissa, joissa ilmanvaihto on heik-
koa, jolloin kosteus ei pääse katoa-
maan. 

Näiden syiden johdosta on hyvin tär-
keää pitää auto puhtaana mudasta 
ja muista vieraista aineista. Tämä 
ei koske ainoastaan auton näkyviä 
pintoja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen
Voit auttaa estämään korroosion 
muodostumista noudattamalla seu-
raavia ohjeita:
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Pidä ajoneuvosi puhtaana
Paras tapa estää ruosteen muodos-
tumista on pitää auto puhtaana syö-
vyttävistä aineista. Huomion kiinnit-
täminen auton alustaan on erityisen 
tärkeää.

•  Kiinnitä erityistä huolta korroo-
siosuojaukseen, jos asut alueel-
la, jossa on korroosiolle altistava 
ilmasto, kuten alueella, jossa käy-
tetään tiesuolaa, rannikkoalueel-
la tai alueella, jonka ilmanlaatu 
on huono ilmansaasteiden takia. 
Talvella huuhtele auton alusta 
vähintään kerran kuukaudessa, ja 
muista puhdistaa se huolellisesti 
talvikauden päätyttyä.

•  Puhdista alusta erityisen huolelli-
sesti puskurien alta ja alueilta, joilta 
likaa on vaikea havaita. Suorita työ 
huolellisesti: kerääntyneen mudan 
kostuttaminen ilman sen poistamis-
ta ainoastaan kiihdyttää korroosion 
muodostumista. Korkeapaineinen 
vesisuihku ja -höyry ovat erittäin 
tehokkaita kerääntyneen mudan 
ja syövyttävien aineiden poistami-
seen.

• Varmista että rungossa sekä ovien 
ja helmapeltien alareunoissa sijait-
sevat vedenpoistoreiät eivät ole 
tukkeutuneet, jotta osiin kertyvä 
vesi ei aiheuta korroosiota.

Pidä talli kuivana
Älä säilytä autoa kosteassa, huo-
nosti tuuletetussa autotallissa. Tämä 
on suotuisa ympäristö ruostumiselle. 
Tämä pätee erityisesti, jos peset 
auton tallissa tai ajat sen talliin, kun 
talli on vielä kostea, luminen, jäinen 
tai mutainen. Myös lämmitetty talli 
voi kiihdyttää ruostumista, ellei se 
ole hyvin ilmastoitu.

Pidä maalipinta ja somisteet 
hyvässä kunnossa
Korjaa kiveniskemät ja muut maali-
pinnan vauriot korjausmaalilla viipy-
mättä. Jos paljas metalli on näkyvillä, 
on suositeltua kääntyä ammattikori-
korjaamon puoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat 
hyvin syövyttäviä ja voivat vahingoit-
taa maalipintaa muutamassa tunnis-
sa. Poista lintujen jätökset mahdolli-
simman nopeasti.

Huolehdi myös sisätilojen puhtau-
desta
Kosteutta voi kerääntyä lattiamatto-
jen alle lattiaan, jolloin ruostumisris-
ki lisääntyy. Tarkasta mattojen alle 
säännöllisesti varmistaaksesi, että 
lattia on kuiva. Ole hyvin huolellinen 
kuljettaessasi lannoitteita, puhdistus-
aineita tai kemikaaleja autossa.
Näitä tulee säilyttää asianmukai-
sissa säiliöissä. Mahdolliset vuodot 
tulee puhdistaa, huuhdella puhtaalla 
vedellä ja kuivata huolellisesti.
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Sisustuksen hoito
Sisustuksen yleiset 
varotoimenpiteet 
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyy-
mit, kosmetiikkaöljyt, aurinkovoiteet, 
käsien puhdistusaineet ja ilmanrai-
kasteet pääse kosketuksiin matkus-
tamon osien kanssa, sillä ne saat-
tavat aiheuttaa vahinkoa ja värien 
haalenemista. Jos niitä läikkyy mat-
kustamon osiin, pyyhi ne pois välit-
tömästi. Käytä tarvittaessa vinyylin 
puhdistusainetta. Tutustu ensin käyt-
töohjeisiin.

Nahkaistuimista huolehtiminen 
• Imuroi istuimet säännöllises-

ti pölystä ja hiekasta. Se estää 
nahan hankautumisen tai vaurioi-
tumisen ja pitää sen paremmassa 
kunnossa.

• Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
päälliset usein kuivalla tai pehme-
ällä liinalla.

• Riittävä nahansuoja-aineeen käyt-
tö voi estää pinnan kulumista ja 
auttaa säilyttämään värin. 

 Lue käyttöohjeet ja pyydä asian-
tuntijalta neuvoa, jos käytät pääl-
lyste- tai suoja-ainetta.

• Kirkkaan värinen nahka (beige, 
vaalean beige) tahriintuu helposti. 
Puhdista istuimet usein.

• Vältä niiden pyyhkimistä märällä lii-
nalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan 
halkeilua. 

HUOMIO
Älä koskaan päästä vettä tai 
muita nesteitä kosketuksiin 
auton sisällä olevien sähköis-
ten/elektronisten komponent-
tien kanssa estääksesi vahin-
got.

HUOMIO
Kun puhdistat nahkapintoja 
(ohjauspyörä, istuimet jne.), 
käytä neutraaleja pesuaineita tai 
alkoholipitoisuudeltaan matalia 
liuottimia. Jos käytät alkoholi-
pitoisuudeltaan korkeaa liuosta 
tai hapanta/emäksistä pesuai-
netta, nahan väri saattaa haalis-
tua tai sen pinta saattaa repey-
tyä.
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Nahkaistuinten puhdistaminen
• Irrota kaikki lika välittömästi. Katso 

alta ohjeet erilaisten likatyyppien 
poistamisesta. 

• Kosmetiikkavalmisteet (aurinkovoi-
de, meikkivoide jne.)

 -  Levitä puhdistusainetta liinalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaal-
la ja poista vesi kuivalla liinalla.

• Juomat (kahvi, virvoitusjuomien 
jne.)

 -  Levitä pieni määrä neutraalia 
puhdistusainetta ja pyyhi kunnes 
lika ei leviä. 

• Öljy
 -  Poista öljy välittömästi imevällä 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

• Purukumi 
 -  Koveta purukumi jäällä ja poista 

se osa kerrallaan.  

Kankaiset istuinpäälliset 
(jos varusteena)
Puhdista kangasistuimet säännölli-
sesti pölynimurilla kankaan ominai-
suudet huomioiden. Jos istuimissa 
on runsaasti esim. juomatahroja, 
käytä sopivaa sisätilojen puhdis-
tusainetta. Jotta istuinpäälliset eivät 
vaurioidu, pyyhi ne kevyellä otteella 
ja laajoilla liikkeillä. Käytä pehmeää 
sientä tai mikrokuituliinaa. 
Vaatteiden tarranauhat tai terävät 
esineet saattavat tarttua istuimiin ja 
naarmuttaa niiden pintaa. Katso, että 
tällaiset esineet eivät hankaa istui-
mia.

Sisäverhouksen ja 
sisäsomisteiden puhdistaminen 
Vinyyli 
Poista pöly ja irtonainen lika vinyyliltä 
harjalla tai pölynimurilla. Puhdista 
vinyylipinnat vinyylin puhdistusai-
neella.  

Kangas 
Poista pöly ja irtonainen lika kankaal-
ta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista 
verhouksen tai mattojen puhdista-
miseen suositellulla, miedolla pesu-
liuoksella. Poista tuoreet tahrat välit-
tömästi kankaan tahranpoistoaineel-
la. Jos tuoreita tahroja ei heti huoma-
ta, kankaaseen saattaa jäädä tahra 
tai sen väri voi muuttua. Lisäksi sen 
paloturvallisuusominaisuudet saat-
tavat heikentyä, jos materiaalia ei 
hoideta oikein.  
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Lantio-/olkavyön puhdistaminen 
Puhdista vyö miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouksen 
ja mattojen puhdistukseen. Noudata 
puhdistusaineen ohjeita. Älä valkaise 
tai värjää vyötä, sillä kudos saattaa 
heikentyä.  

Ikkunoiden puhdistaminen 
sisäpuolelta 
Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko 
(esim. öljy-, rasva- tai vahakerrok-
sen johdosta), tulee niiden sisäpin-
nat puhdistaa ikkunanpesuaineella. 
Noudata ikkunanpesuaineen säiliös-
sä esitettyjä ohjeita. 

HUOMIO
Vääränlaiset menetelmät ja mui-
den kuin suositeltujen puhdis-
tusaineiden käyttö saattaa vai-
kuttaa kankaan ulkonäköön ja 
tulipalonsietokykyyn.

HUOMIO
Älä raaputa tai hankaa takalasin 
sisäpintaa. Tämä voi vahingoit-
taa takalasin lämmittimen vas-
tuslankoja.   
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PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)
Autosi päästöjen hallintajärjestel-
mälle on myönnetty määräaikainen 
takuu. Tutustu auton takuu- ja huol-
tokirjassa esitettyihin takuuehtoihin.
Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää 
kaikki päästöihin liittyvät määräykset.
Päästöjen hallintajärjestelmiä on kol-
mea eri tyyppiä.

(1)  Kampikammion päästöjen hallin-
tajärjestelmä

(2)  EVAP-järjestelmä (polttoainehöy-
ryjen talteenotto)

(3)  Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Varmista päästöjen hallintajärjestel-
mien virheetön toiminta, huollatta-
malla autosi ammattihuollossa tästä 
käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman 
mukaisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 

Tarkastus- ja huoltotoimenpitei-
siin liittyvää testausta koskevat 
huomautukset (kun auto on varus-
tettu ajonvakautusjärjestelmällä 
(ESC))
• Poista ajonvakautusjärjestelmä 

käytöstä painamalla ajonvakau-
tusjärjestelmän OFF-painiketta, 
jotta dynamometriajon aikana ei 
esiintyisi käyntihäiriöitä.

• Ota järjestelmä käyttöön dyna-
mometriajon jälkeen painamalla 
painiketta uudelleen.

1.  Kampikammion päästöjen 
hallintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituk-
sen mukainen ilmanvaihtojärjestel-
mä, joka estää huohotuskaasujen 
vapautumisen ilmaan kampikam-
miosta. Tämä järjestelmä välittää 
raikasta, suodatettua ilmaa kampi-
kammioon ilman imuputken kautta. 
Kampikammion sisällä raikas ilma 
sekoittuu palamattoman polttoaineen 
aiheuttamien kaasujen kanssa, jonka 
jälkeen se kulkee PCV-venttiilin läpi 
induktiojärjestelmään.

2.  Haihtumiskaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallinta-
järjestelmä on suunniteltu estämään 
polttoainekaasujen karkaaminen 
ilmakehään.

Säiliö
Polttoainesäiliön polttoainehöyryt 
kerätään talteen ja varastoidaan inte-
groituun säiliöön. Kun moottori on 
käynnissä, säiliöön kerätyt polttoai-
nehöyryt siirtyvät hiilivetysäiliöön sitä 
ohjaavan solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili (Purge 
Control Solenoid Valve )
Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa 
tätä venttiiliä, kun moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötila on alhainen 
joutokäynnin aikana. PCSV-venttiili 
sulkeutuu siten, että haihtunutta polt-
toainetta ei kulkeudu moottoriin. Kun 
moottori on lämmennyt normaalissa 
ajossa, PCSV-venttiili avautuu, jolloin 
polttoainehöyryt kulkeutuvat jälleen 
moottoriin.
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3.  Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjes-
telmä on hyvin tehokas järjestelmä, 
joka ohjaa pakokaasupäästöjä yllä-
pitäen samalla auton hyvää suori-
tuskykyä.

Auton muutostyöt 
Tähän autoon ei tulisi suorittaa 
mitään muutostöitä. Muutostyöt saat-
tavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, 
turvallisuuteen ja kestävyyteen ja 
voivat jopa rikkoa maan turvallisuus- 
ja päästömääräyksiä.
Lisäksi minkä tahansa muutoksen 
aiheuttama vahinko tai ongelma 
saattaa vaikuttaa takuun voimassa-
oloon.  
• Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset 

laitteet saattavat aiheuttaa tulipa-
lon, vaurioittaa johtosarjoja, tyh-
jentää akun tai aiheuttaa muita 
toimintahäiriöitä. Turvallisuussyistä 
älä käytä hyväksymättömiä elekt-
ronisia laitteita.

Pakokaasuihin liittyvät 
varotoimenpiteet (häkä) 
• Pakokaasu sisältää häkää (hiili-

monoksidia). Tämän vuoksi, jos 
haistat pakokaasuja matkusta-
mossa, tarkastuta ja korjauta auto 
välittömästi Jos epäilet, että pako-
kaasuja kulkeutuu matkustamoon, 
aja ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kokonaan auki. Vie autosi tarkas-
tettavaksi ja korjattavaksi välittö-
mästi.

• Käynnistä moottori auton olles-
sa ahtaassa tai suljetussa tilassa 
(kuten autotalli), vasta kun olet 
valmis siirtämään sen ulos.

• Poista sisäilmankierto käytöstä ja 
varmista että matkustamoon tulee 
riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit 
auton ja jätät moottorin käyntiin 
(ulkotiloissa).

• Älä oleskele pysäköidyssä autossa 
pitkään, kun moottori on käynnis-
sä.  

• Päästöjenrajoitusjärjestelmä saat-
taa vaurioitua, jos moottori ei käyn-
nisty ja yrität käynnistää sen liian 
monta kertaa.

VAROITUS – Pakokaasut
Moottorin pakokaasut sisältävät 
häkää (hiilimonoksidia – CO). 
Vaikka se on näkymätöntä ja 
hajutonta, se on vaarallista ja 
jopa tappavaa sisäänhengitet-
täessä. Noudata tämän sivun 
ohjeita välttyäksesi häkämyrky-
tyksiltä.
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Katalysaattoriin liittyviä 
käyttövaroituksia (mikäli 
varusteena)

Autossasi on päästöjä hallitseva 
katalysaattori.
Tämän seurauksena seuraavia varo-
toimenpiteitä on noudatettava:
• Käytä bensiinimoottorilla varus-

tetussa autossa ainoastaan 
LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.

• Älä aja autolla, jos havaitset moot-
torivikaan liittyviä vikaoireita, kuten 
käyntihäiriön tai jos auton suori-
tuskyky heikkenee huomattavasti.

• Älä väärinkäytä moottoria. 
Väärinkäyttöä on mm. auton liikut-
taminen virta pois päältä ja mäkien 
laskeminen vaihde kytkettynä, kun 
virta on pois päältä.

• Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
minuuttia) korkealla joutokäyntino-
peudella.

• Älä muokkaa moottorinohjaus- 
tai päästöjenrajoitusjärjestelmää. 
Kaikki tarkastukset ja säädöt on 
suoritettava ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä/huollossa.

• Vältä ajamista polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoainesäiliön 
ajaminen loppuun aiheuttaa epä-
täydellistä palamista vahingoittaen 
katalysaattoria.

Varoituksien noudattamatta jättämi-
nen voi aiheuttaa vahinkoa kata-
lysaattorille ja autolle. 
Lisäksi tämänlaiset toimenpiteet voi-
vat mitätöidä takuun voimassaolon.  

VAROITUS –  Tulipalo
• Kuuma pakokaasujärjestel-

mä voi sytyttää ajoneuvosi 
alla olevat, helposti syttyvät 
kohteet tuleen. Älä pysäköi 
ajoneuvoa helposti syttyvien 
kohteiden (esim. ruoho, kas-
villisuus, paperi, lehdet jne.) 
päälle tai niiden viereen.

• Pakokaasu- ja katalysaatto-
rijärjestelmät toimivat hyvin 
kuumina moottorin käydes-
sä ja jonkun aikaa mootto-
rin sammuttamisen jälkeen. 
Pysy kaukana pakokaau- ja 
katalysaattorijärjestelmistä. 
Muussa tapauksessa seu-
rauksena voi olla palovammo-
ja. 

 Älä poista pakokaasujärjes-
telmän ympärillä olevaa jääh-
dytysvaippaa, älä tiivistä ajo-
neuvon alustaa äläkä pinnoi-
ta ajoneuvoa itse korroosion 
varalta. Tulipalovaara!
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Dieselhiukkassuodatin 
(mikäli varusteena)
Hiukkassuodatin (DPF) poistaa pien-
hiukkaset pakokaasusta.
Toisin kuin vaihdettava ilmansuo-
datin, DPF-järjestelmä polttaa ja 
poistaa automaattisesti keräänty-
neet hiukkaset ajo-olosuhteiden 
mukaan. Toisin sanoen, moottorin 
ohjausjärjestelmän aiheuttama aktii-
vinen poltto ja normaalien/vaativien 
ajo-olosuhteiden aiheuttama pako-
kaasujen korkea lämpötila polttavat 
ja poistavat kerääntyneet hiukkaset. 
Aktiivisen polttotapahtuman aikana 
auton käytöksessä voi havaita pientä 
tehonlaskua, nykimistä, savuttamista 
ja lisääntynyttä palamismelua.
Automaattinen regenerointi ei mah-
dollisesti toimi, jos autolla ajetaan 
toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään 
hitaalla ajonopeudella, koska pako-
kaasun lämpötila ei nouse riittävästi. 
Jos kertyneiden pienhiukkasten 
määrä ylittää tietyn rajan, toiminta-
häiriön merkkivalo ( ) syttyy.  

Jos tämä toimintahäiriön varoitusva-
lo vilkkuu, sen vilkkuminen voidaan 
lopettaa ajamalla autolla vähintään 
60 km/h tai suuremmalla kuin 2. vaih-
teella moottorin kierrosluvun ollessa 
1500-2500 rpm tietyn ajan (noin 25 
minuuttia).
Jos toimintahäiriön merkkivalo ( ) 
vilkkuu edelleen tai näyttöön 
tulee viesti ”Check exhaust system” 
(Tarkista pakokaasujärjestelmä) toi-
menpiteestä huolimatta, käy ammat-
tihuollossa ja tarkista hiukkassuoda-
tinjärjestelmä. Suosittelemme käyn-
tiä valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.
Jos jatkat ajamista toimintahäiriön 
varoitusvalon vilkkuessa pitkään, 
DPF-järjestelmä voi vahingoittua ja 
polttoaineenkulutus kasvaa. NOx-katalysaattori 

(jos varusteena)
NOx-katalysaattori (LNT) poistaa 
typpioksideja pakokaasusta. Tästä 
voi aiheutua pahaa hajua ja NOx-
katalysaattori voi vaurioitua, jos 
autossa käytetään heikkolaatuista 
polttoainetta. Käytä ajoneuvokäyt-
töön tarkoitettua korkealaatuista die-
seliä.

 HUOMIO – 
Dieselpolttoaine 
(mikäli hiukkassuodatin 
varusteena)

On suositeltua käyttää sään-
nönmukaista autoteollisuuden 
dieselpolttoainetta hiukkassuo-
dattimella varustetuissa diese-
lajoneuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista 
(pitoisuus yli 50 ppm) diesel-
polttoainetta tai määräämättö-
miä lisäaineita, hiukkassuodatin 
saattaa vaurioitua, jonka seu-
rauksena saattaa vapautua vaa-
leaa pakokaasua.
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

MITAT

MOOTTORI

Kohta
Bensiini 

Theta II 2.4
Bensiini 

Lambda II 3.5
Diesel R2.0 Diesel R2.2

Iskutilavuus                            cm3 2 359 (143,95) 3 470 (211,75) 1 995 (121,74) 2 199 (134,19)

Sylinterin halkaisija x iskunpituus
mm

88 x 97
(3,46 X 3,81)

92 x 87
(3,62 X 3,43)

84 x 90
(3,30 X 3,54)

85,4 x 96
(3,34 X 3,77)

Sytytysjärjestys 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylintereitä 4. rivissä 6. V-tyyppi 4. rivissä 4. rivissä 

OMINAISUUS 5 istuinta 7 istuinta

Kokonaispituus 4 800mm 
Kokonaisleveys 1 890 mm 

Kokonaiskorkeus 
Ilman kattokaaria 1 685 mm 

Kattokaarilla 1 690 mm 

Kulutuspinta

Edessä 

235/65 R17 1 633 mm 
235/60 R18 1 628 mm 
235/55 R19 1 628 mm 

Takana

235/65 R17 1 644 mm 
235/60 R18 1 639 mm 
235/55 R19 1 639 mm 

Akseliväli 2 780 mm 



9 3

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

AJONEUVON KOKONAISPAINO 

OMINAISUUS
EUROOPPA

EUROOPAN 
ULKOPUOLELLA

LÄHI-ITÄ AUSTRALIA KIINA

5 istuinta 7 istuinta 5 istuinta 7 istuinta 5 istuinta 7 istuinta 5 istuinta 7 istuinta 5 istuinta 7 istuinta

Theta II 
2.4

MT
FWD

2 510 
(5 533)

2 510 
(5 533) 2 510 

(5 533)

2 510 
(5 533) 2 510 

(5 533)

2 510 
(5 533)

-

- -

Neli-
veto

- -

AT
FWD

2 510 
(5 533)

2 510
(5 533)

Neli-
veto

2 520 
(5 555)

2 520
(5 555)

2 520
(5 555)

2 510 
(5 533)

Lambda II 
3.5

AT
FWD

2 510 
(5 533)

2 510 
(5 533) 2 510 

(5 533)

2 510 
(5 533) 2 510 

(5 533)

2 510 
(5 533)

2 510 
(5 533) 2 630

(5 798)

- -

Neli-
veto

2 560 
(5 643)

2 560
(5 643)

2 560
(5 643)

2 510
(5 533)

- -

R2.0 AT
FWD

2 510 
(5 533)

2 620 
(5 776)

- - - - - -
2 510
(F&A)

2 540
(FWD)

Neli-
veto

2 590
(AWD)

R2.2

MT
FWD

2 510 
(5 533)

2 530 
(5 577)

2 510 
(5 533)

2 530
(5 577)

2 510 
(5 533)

2 530
(5 577)

- -

-
AWD

2 590 
(5 709)

2 590
(5 709)

2 590
(5 709)

- -

AT
FWD

2 560 
(5 643)

2 560
(5 643)

2 560
(5 643)

2 510
(5 533)

2 660
(5 864)

Neli-
veto

2 620 
(5 776)

2 620
(5 776)

2 620
(5 776)

2 510 
(5 533)

2 660 
(5 864)

kg (pauna)
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TAVARATILAN TILAVUUS

Min.: Takaistuimen takaa takaselkänojan yläreunaan.
Maks.: Etuistuimien takaa kattoon.

OMINAISUUS 5 istuinta 7 istuinta

VDA
MIN. 660 L 605 L

MAX. 1,732 L 1,662 L

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos haluat lisätietoja.
Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

OMINAISUUS Tilavuuspaino Luokitus

Kylmäaine

ETU A/CON 700 ± 25g
R134a

ETU + TAKA A/CON 850 ± 25g

ETU A/CON 650 ± 25g
R1234yf

ETU + TAKA A/CON 800 ± 25g

Kompressorivoi-
teluaine

ETU A/CON 120 ± 10g PAG OIL 
(PAG30)ETU + TAKA A/CON 180 ± 10g
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POLTTIMOIDEN TEHOT

* jos varusteena

Valo Teho (W) Polttimotyyppi

Edessä

Ajovalot (lähivalo) 55 H7SPL
Ajovalot (lähi-/kaukovalo) - LED-tyyppinen* LED LED
Ajovalot (kaukovalo) 65 H9
Etusuuntavilkut 21 PY21W
Etusuuntavilkut - LED-tyyppi* LED LED
Seisontavalot edessä LED-tyyppi LED LED
Päivävalo* LED LED

Etusumuvalot 
Polttimotyyppi 55 HB4

LED-tyyppi LED LED

Sivusuuntavalot 
Polttimotyyppi 5 WY5W

LED-tyyppi LED LED

Takana

Jarruvalot/takavalot (ulommat)
Polttimotyyppi

21/5 P21/5
Takavalot (sisemmät) 5 P21/5
Takasumuvalot (PUSKURI) 21 P21W
Jarruvalot/takavalot (ulommat)

LED-tyyppi
LED LED

Jarruvalot/takavalot (sisemmät) LED LED
Takasumuvalot (PUSKURI) 21 P21W
Takasuuntavilkut 21 P21W
Peruutusvalot 16 W16W
Lisäjarruvalo LED LED
Rekisterikilven valot 5 W5W

Sisätilat

Karttavalot 10 (LED*) FESTOON (LED*)
Matkustamon valot 10 (LED*) FESTOON (LED*)
Ehostuspeilien valot LED* LED*
Hansikaslokeron valo 5 FESTOON
Tavaratilan valo 5 FESTOON
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RENKAAT JA VANTEET (EUROOPPA)

*1: Kantavuusindeksi
*2: Nopeusluokka

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperäisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai heikentää niiden toimintaa.

Kohta
Rengasko-

ko
Vanne-
koko

Toimit-
taja

Kantavuus
Nopeus-
luokitus

Rengaspaine [bar(psi, kPa)] Pyöränpultin 
kiristys-

momentti 
[Kgf·m 

(lbf·ft, N·m)]

Normaalikuorma Suurin kuorma

LI *1 Kg SS *2 Km/h Edessä Takana Edessä Takana

Normaali-
kokoinen 
rengas

235/65R17 7.0JX17
Kumho

104 900
V 240 2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
11 ~ 13

(79 ~ 94,
107 ~ 127)

Nexen H 210

235/60R18 7.5JX18
Hankook

103 875
V 240 2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)Nexen H 210

235/55R19 7.5JX19
Hankook

101 825 V 240
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)Kumho

✽ HUOMAUTUS
• Kun vaihdat renkaita, suosittelemme käyttämään ajoneuvon alkuperäisrenkaita. 
 Jos näin ei tehdä, se heikentää suorituskykyä ja ajettavuutta.
• Kun ajetaan korkealla merenpinnasta, on luonnollista, että ilmanpaine laskee. 
 Tarkista siis rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa. 
 Ilmanpaineen lisäystarve per km merenpinnan yläpuolella on: 0,1 bar/km. 
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RENKAAT JA VANTEET (PAITSI EUROOPPA)

Kohta
Rengasko-

ko
Vanne-
koko

Toimit-
taja

Kantavuus
Nopeus-
luokitus

Rengaspaine [bar(psi, kPa)] Pyöränpultin 
kiristys-

momentti 
[Kgf·m 

(lbf·ft, N·m)]

Normaalikuorma Suurin kuorma

LI *1 Kg SS *2 Km/h Edessä Takana Edessä Takana

Normaali-
kokoinen 
rengas

235/65R17 7.0JX17
Kumho

104 900 H 210
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)

11 ~ 13
(79 ~ 94,

107 ~ 127)

Nexen

235/60R18 7.5JX18
Hankook

103 875
V 240 2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)Nexen H 210

235/55R19 7.5JX19
Hankook

101 825
V 240 2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)
2,35 

(34, 235)Kumho H 210
Pieni 

varapyörä
T165/90R17 4.0TX17 Kumho 116 1250 M 130

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

*1: Kantavuusindeksi
*2: Nopeusluokka

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperäisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai heikentää niiden toimintaa.

✽ HUOMAUTUS
• Kun vaihdat renkaita, suosittelemme käyttämään ajoneuvon alkuperäisrenkaita. 
 Jos näin ei tehdä, se heikentää suorituskykyä ja ajettavuutta.
• Kun ajetaan korkealla merenpinnasta, on luonnollista, että ilmanpaine laskee. 
 Tarkista siis rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa. 
 Ilmanpaineen lisäystarve per km merenpinnan yläpuolella on: 0,1 bar/km.
. 
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TILAVUUDET JA SUOSITELLUT POLTTOAINEET
Käytä ainoastaan oikeanlaatuisia voiteluaineita saavuttaaksesi moottorilta ja voimansiirrolta parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn ja kestävyyden.
Oikeat voiteluaineet parantavat myös moottorin hyötysuhdetta, jolloin polttoainetalous paranee.
Seuraavat voiteluaineet ja nesteet ovat suosituksia ajoneuvollesi.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus
Moottoriöljy *1 *2 
(tyhjennys ja täyttö) 

Suositus Bensiini-
moottori 

Theta II 2.4 MPI 4,8 L (5,07 US qt.)
API Service SM tai korkeampi/ILSAC GF-4 tai 
korkeampi/ ACEA A5 tai korkeampi *4

Theta II 2.4 GDI 4,8 L (5,07 US qt.) ACEA A5 tai korkeampi *5

Lambda II 3.5 5,7 L (6,02 US qt.)
API Service SM tai korkeampi/ILSAC GF-4 tai 
korkeampi/ ACEA A5 tai korkeampi *4

Diesel-
moottori

R2.0/R2.2 
DPF:llä *3 6,5 L (6,86 US qt.) ACEA C3 tai C2 

R2.0/R2.2 
Ilman DPF:ää *3 6,5 L (6,86 US qt.) ACEA A3/B4 

Moottorin öljynkulutus
Normaalit ajo-olosuhteet MAX. 1 L /1 500 km -

Vaativat ajo-olosuhteet MAX. 1 L/1 000 km -

Käsivaihteiston öljy

Bensiinimoottori
1,8 L ~ 1,9 L 

(1,90 ~ 2,00 US qt.)

SAE 70W, API GL-4
(Suositus SK HK MTF 70W, 
SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, 
GS CALTEX GS MTF HD 70WDieselmoottori
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Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Automaattivaihteiston öljy

Bensiini-
moottori 

Theta II 2.4 7,1 L (7,50 US qt.)

ATF SP-IV 
(Suositus SK, MICHANG)

Lambda II 3.5 7,8 L (8,24 US qt.)

Diesel-
moottori

R2.0 7,8 L (8,24 US qt.)

R2.2 7,7 L (8,13 US qt.)

Jäähdytysneste

Bensiini-
moottori 

Theta II 2.4 MPI
MT : 7.0 L (7.39 US qt.)
AT : 7,7 L (8,14 US qt.)

Pakkasnesteen ja tislatun veden seos 
(Alumiinijäähdyttimille tarkoitettu 

etyleeniglykoli-pohjainen jäähdytysneste)

Theta II 2.4 GDI
MT : 7.1 L (7.50 US qt.)
AT : 8,0 L (8,45 US qt.)

Lambda II 3.5 9,5 L (10,04 US qt.)

Diesel-
moottori

R2.0/R2.2 MT

Euro 2/3: 8.3 L 
(8.77 US qt.)

Euro 4/5/6 : 8.6 ~ 9.1 L 
(9.08 ~ 9.61 US qt.)

R2.0/R2.2 AT

Euro 2/3: 8.4 L 
(8.87 US qt.)

Euro 4/5/6 : 8.7 ~ 8.9 L 
(9.19 ~ 9.40 US qt.)

Jarru-/kytkinneste
0.41~0.45 L 

(0.445~0.485 US qt.)
FMVSS135 DOT-3 tai DOT-4
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Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Takatasauspyörästön öljy (AWD)
0,53 ~ 0,63 L 

(0,56 ~ 67 US qt.)

HYPOIDIHAMMASPYÖRÄÖLJY API GL-5, 
SAE 75W/90 (Suositus: SHELL HD AXLE 

OIL 75W90 tai vastaava)

Jakovaihteiston öljy (AWD)

Bensiini-
moottori 

Theta II 2.4
0,34 ~ 0,36 L 

(0,36 ~ 0,38 US qt.)

HYPOIDIHAMMASPYÖRÄÖLJY API GL-5,
SAE 75W/90 (suositus: SHELL HD AXLE 

OIL 75W90 tai vastaava)

Lambda II 3.5
0,67 ~ 0,73 L 

(0,70 ~ 0,77 US qt.)

Diesel-
moottori

R2.0 6AT
R2.2 6MT

0,34 ~ 0,36 L 
(0,36 ~ 0,38 US qt.)

R2.2 8AT
0,43 ~ 0,47 L 

(0,45 ~ 0,49 US qt.)

Polttoaine 71 L (75 US qt.)
Katso kappaleen 1 kohta ”Polttoaineen 

laatuvaatimukset”.

*1  : Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.
*2  :  Nykyisin on saatavana energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Muiden hyötyjen lisäksi nämä öljyt parantavat polttoainetaloutta kuluttamalla vähem-

män moottorin kitkan kumoamiseksi tarvittavaa polttoainetta. Näitä parannuksia on vaikea huomata jokapäiväisessä ajossa, mutta vuositasolla 
niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

*3  :  Dieselhiukkassuodatin
*4  :  Jos API service SM, ILSAC GF-4, ACEA A5 -moottoriöljyä ei ole saatavissa maassasi, voit käyttää moottoriöljyä API service SL, ILSAC GF-3, 

ACEA A3.
*5  : Jos ACEA A5 -moottoriöljyä ei ole saatavissa maassasi, voit käyttää moottoriöljyä API service SL, IL SAC GF-3, ACEA A3.
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Suositellut SAE 
-viskositeettiluokitukset   

HUOMIO
Varmista täyttökorkin, tyhjen-
nystulpan tai mittatikun ympä-
röimän alueen puhtaus ennen 
voiteluaineen tarkastamista tai 
tyhjentämistä. Tämä on erittäin 
tärkeää pölyisillä ja hiekkaisil-
la alueilla tai autoa käytettä-
essä päällystämättömillä teillä. 
Korkin ja mittatikun ympäristön 
puhdistamisella estetään lian tai 
pölyn kulkeutuminen moottoriin 
tai muihin vahingoittuviin meka-
nismeihin.  

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C

(°F)
-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

  -10     0     20    40    60    80     100   120

Bensiini- 
moottorin 

öljy
(2,4L MPI)

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 5W-30

Ei koske Lähi-
itää, Libyaa, 

Brasiliaa 
(Keski- ja Etelä-

Amerikkaa)*1

Koskee Lähi-
itää, Libyaa, 

Brasiliaa 
(Keski- ja Etelä-

Amerikkaa)*2

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

*1:  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka 
viskositeettiluokka on SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4 / ACEA A5). Jos kyseistä moottoriöljyä 
ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn 
viskositeettitaulukkoa.

*2:  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka vis-
kositeettiluokka on SAE 5W-30 (ACEA A5). Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saata-
villa maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuudella) on vaikutusta polttoainetalouteen 
ja toimintaan kylmässä (moottorin käynnistys ja moottoriöljyn juoksevuus). 
Alemman viskositeetin moottoriöljyt voivat tarjota parempaa polttoainetaloutta 
ja kylmän sään toimivuutta, korkeamman viskositeetin moottoriöljyt ovat vaati-
mus riittävälle voitelulle kuumalla säällä. 
Suosituksista poikkeavien öljyjen käyttäminen saattaa aiheuttaa moottorivahin-
koja. Kun valitset öljyä, ota huomioon autosi käyttöympäristön tulevat lämpöti-
lan vaihtelut ennen seuraavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öljyn viskositeetti 
taulukosta.
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SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C

(°F)
-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

  -10     0     20    40    60    80     100   120

Bensiinimoottorin öljy
(2.4 GDI) *2

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

Dieselmoottorin öljy
5W-30/40

15W-40

10W-30/40

0W-30/40

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 5W-30

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

Bensiini-
moottorin 

öljy 
(3.5 MPI)

Ei koske Lähi-
itää, Intiaa, 

Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, 
Tunisiaa, 
Sudania, 

Egyptiä, Irania*1

Koskee Lähi-
itää, Intiaa, 

Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, 
Tunisiaa, 
Sudania, 

Egyptiä, Irania*2

*1:  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20 (API SM / ILSAC 
GF-4 / ACEA A5). Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn 
viskositeettitaulukkoa.

*2:  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30 (ACEA A5). Jos 
kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.
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AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN)

Auton valmistenumeroa (VIN) käyte-
tään autoa rekisteröitäessä ja mm. 
omistajuuteen liittyvien asioiden sel-
vittämisessä.
Numero on stanssattu lattialle mat-
kustajan istuimen alle. Saat numeron 
esille poistamalla peitekannen.

VIN-numero löytyy myös kilvestä, 
joka on kiinnitetty kojelaudan pääl-
le. Kilvessä oleva numero voidaan 
lukea helposti ulkopuolelta tuulilasin 
kautta.

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi on kiinni-
tetty kuljettajan (tai etumatkustajan) 
puolen keskipilariin ja se sisältää 
ajoneuvon valmistenumeron (VIN).

OUM084001

  ■ Runkonumero

HYVÄKSYNTÄKILPI

OUM084005

  ■ VIN-merkintä (jos käytössä)

OUM084004
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Uudessa autossa olevat renkaat on 
valittu normaaliajoon vaikuttavien 
ominaisuuksien perusteella.
Rengaspainesuositukset on merkit-
ty kuljettajan puoleiseen keskipilariin 
kiinnitettyyn tarraan. 

RENKAIDEN TIEDOT JA 
RENGASPAINETAULUKKO

MOOTTORINUMERO

OUM084002

Moottorinumero on painettu moottorilohkoon kuvan mukaisesti.

 ■ Dieselmoottori

 ■ Bensiinimoottori (3.5L)

OXM089006L

ODM082003

■ Bensiinimoottori (THETA 2.4L GDI)

■ Bensiinimoottori (THETA 2.4L MPI)

OCM080003

OUM084007
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Kompressoritarrasta ilmenee ajo-
neuvosi kompressorin tiedot, kuten 
malli, toimittajan osanumero, valmis-
tenumero, kylmäaine (1) sekä kylmä-
aineen öljy (2). 

Kylmäainetarra sijaitsee konepellin 
alapuolella. Auton radiotaajuuskomponentit täyt-

tävät 1995/5/EY-direktiivin vaatimuk-
set.

ILMASTOINNIN  
KOMPRESSORIN 
MERKINTÄ

KYLMÄAINETARRA

OUM088006L

VAATIMUSTENMUKAISUUS- 
VAKUUTUS

ODW081001

CE0678

 ■ Esimerkki

7/2018
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Aktiivinen konepelti. .......................................................3-77

Aktiivisen konepeltijärjestelmän toimintahäiriö. .......3-79
Akun säästötoiminto. .................................................. 4-116
Akun vaihtaminen. ..........................................................4-10
Alhaisen rengaspaineen merkkivalo. ...........................7-09
Antenni..............................................................................5-02
Audio (kosketusnäyttö varusteena)
 Audiojärjestelmän toiminnot (tyypit B-1, B-2). ...5-11
Audio(ei kosketusnäyttöä)
 Audiojärjestelmän toiminnot ..........................5-07,5-10
  Puhelin. .........................................................................5-29
Aurinkolasipidike. .......................................................... 4-159
Aurinkoverho. ...................................................................4-40
Auto hold. .........................................................................6-46
Auto light/DBL -asento ............................................... 4-117
Automaattinen ilmastointijärjestelmä. .................... 4-144
 Automaattinen lämmitys ja ilmastointi. ............. 4-145
 Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin 
 voiteluaineen määrien tarkastaminen. ................ 4-153
 Raitisilmasuodatin. .................................................. 4-152
Automaattinen käynnistys - ISG. ................................6-97
Automaattinen lämmitys ja ilmastointi. .................. 4-145
Automaattinen sammutus - ISG. .................................6-96
Automaattinen sammutus. ........................................ 4-128
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Automaattinen taskupysäköintijärjestelmä
 Järjestelmän toiminta (poistumisavustin). ......... 4-109
 Järjestelmän toiminta (pysäköintitila). ................ 4-102
 Järjestelmän toimintahäiriö .......................4-109,4-113
Automaattivaihteisto. ....................................................6-21
 Sports-tila. ...................................................................6-24
 Vaihdelukon ohittaminen. ..........................................6-26
Auton heijaaminen. ...................................................... 6-130
Auton kaatumisvaaran vähentäminen ........... 6-35,6-129 
Aux, USB ja iPod -liitäntä. .............................................5-02
Avaimen asennot. ...........................................................6-07
 Moottorin käynnistäminen. .......................................6-08
 Virtalukon asennot. ....................................................6-07
Avaimen toiminnot. ........................................................4-04
Avaimet. ............................................................................4-04
 Ajonestolaite. ...............................................................4-05
 Avaimen toiminnot. ....................................................4-04
 Kirjoita avaimen numero muistiin. ...........................4-04

CE. ......................................................................................5-39

Ehostuspeilin valo. ....................................................... 4-130
Ennen ajamista. ...............................................................6-05
Erityiset ajo-olosuhteet. ............................................ 6-129
 Ajaminen moottoritiellä. ......................................... 6-133
 Ajaminen tulvivalla alueella. ................................... 6-132
 Ajaminen yöllä. ......................................................... 6-131
 Auton heijaaminen. .................................................. 6-130
 Maastoajo.................................................................. 6-133
 Sateessa ajaminen................................................... 6-132
 Vaaralliset ajo-olosuhteet...................................... 6-129
 Varovainen kaarreajo. ............................................. 6-131
Etuistuimen säätäminen (käsin). .................................3-05
Etuistuimen säätäminen (sähköinen). ........................3-07
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin....3-62
Etutörmäyksen estojärjestelmä (FCA). .......................6-58

FLEX-ohjauspyörä. .........................................................4-47
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Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä. ....... 8-119
Handsfree-takaluukku. ..................................................4-24
Hansikaslokero. ............................................................ 4-158
Hansikaslokeron valo. .................................................. 4-130
Hinaaminen hätätilanteessa. ........................................7-31
Hinaaminen. .....................................................................7-29
 Hinaaminen hätätilanteessa. ....................................7-31
 Hinauspalvelu. ..............................................................7-29
 Irrotettava hinauskoukku. .........................................7-30
Hinauspalvelu. ..................................................................7-29
Hoito
 Korin hoito. ................................................................ 8-113
 SRS-järjestelmän huolto ja ylläpito. ........................3-74
 Renkaiden huolenpito. ...............................................8-60
Huolto
 Huoltopalvelut. ............................................................8-06
 Huoltotoimenpiteiden selitykset..............................8-36
 Määräaikaishuolto. .....................................................8-11
 Renkaan huolto. ..........................................................8-65 
Huoltojen aikavälit. .........................................................8-11
Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) -  
Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta) .......................8-18

Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) - 
Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien). ............8-31
Huoltopalvelut. .................................................................8-06
 Omistajan vastuu. .......................................................8-06
Huoltotoimenpiteiden selitykset. .................................8-36
Huurteenpoisto (tuulilasi). .......................................... 4-155
Hyväksyntäkilpi. ..............................................................9-21
Häikäisysuoja. ............................................................... 4-164
Hätäjarrusignaali (ESS). .................................................6-55
Hätätilanne. ......................................................................7-03
Hätäkäynnistäminen. .....................................................7-05
 Käynnistäminen apuakulla. .......................................7-05

Ikkunat. .............................................................................4-29
 Sähköikkunat. ..............................................................4-29
 Sähköikkunoiden lukituspainike................................4-32
Ilmansuodatin. .................................................................8-50
 Suodattimen vaihtaminen. ........................................8-50
Ilmastointijärjestelmä. ...................................... 4-144,9-07
 Automaattinen ilmastointijärjestelmä. ................ 4-144
Ilmastointijärjestelmän kylmäaine. ..............................8-38
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Aakkosellinen hakemisto

Ilmastointilaitteen kompressorin tarra. ......................9-24
Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin 
voiteluaineen määrien tarkastaminen. .................... 4-153
Ilmastoitu istuin............................................................ 4-166
ISG-järjestelmä. ...............................................................6-96
 Automaattinen käynnistys. ......................................6-97
 Automaattinen sammutus. ......................................6-96
Istuimet. ...........................................................................3-02
 Etuistuimen säätäminen (käsin). .............................3-05
 Etuistuimen säätäminen (sähköinen). ....................3-07
 Pääntuki (etuistuin). ..................................................3-11
 Pääntuki (takaistuin)..................................................3-21
 Takaistuimen säätäminen. ........................................3-14
 Turvavöiden hoito. ......................................................3-37
Istuinlämmittimen katkaisija. .................................... 4-164
Itsetestaus. ......................................................................4-96

Jarru-/kytkinneste. ........................................................8-38
Jarrujärjestelmä. .............................................................6-38
 Ajonvakautusjärjestelmä (ESC). ...............................6-50
 Hätäjarrusignaali (ESS). .............................................6-55
 Jarrutehostin. ..............................................................6-38
 Lukkiutumattomat jarrut (ABS). ..............................6-48
 Mäkipidätin (HAC). ......................................................6-55

 VSM-järjestelmä. ........................................................6-54
Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat. .........................8-38
Jarruneste. .......................................................................8-46
Jarrutehostin....................................................................6-38
Juomapidikkeet, ks. ”Mukipidikkeet”. ........................ 4-162
Jäähdytys, ks. ”Jäähdytysneste”. ................................8-43
Jäähdytysneste. ..............................................................8-43

Kaistanpitoavustin (LKA). ........................................... 6-109
Kaistavahti (LDW) ........................................................ 6-105
Kallistettava ja korkeussäädettävä ohjauspyörä. .....4-45
Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä. ....... 8-119
Karttavalo. ..................................................................... 4-128
Kattoluukku auki -varoitus. ..........................................4-40
Kattoluukun kallistaminen. ............................................4-41
Kattoluukun liu’uttaminen. ............................................4-41
Kattoluukun sulkeminen. ...............................................4-42
Kattoluukun toiminnan alustaminen. ..........................4-43
Kauko-ohjainjärjestelmä. ...............................................4-07
 Kauko-ohjainjärjestelmän toiminnot. ......................4-07
 Varotoimenpiteet kauko-ohjaimen käytössä. .......4-09
Kauko-ohjainjärjestelmän toiminnot. ..........................4-07
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Aakkosellinen hakemisto

Kaukovaloavustin. ........................................................ 4-122
Kaukovalojen käyttäminen. ........................................ 4-118
Keskikonsolin säilytyslokerot. .................................... 4-158
Kierroslukumittari. ..........................................................4-55
Kirjoita avaimen numero muistiin. ...............................4-04
Kojelaudan sulakkeet. .....................................................8-71
Kojelaudan valaistus, ks. ”Mittariston valaistus”. ......4-53
Kojelauta, ks. ”Mittaristo”. .............................................4-53
Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö). ..................................3-27
Konepellin avaaminen. ....................................................4-34
Konepellin sulkeminen. ...................................................4-35
Konepelti. ..........................................................................4-34
 Konepellin avaaminen. ...............................................4-34
 Konepellin sulkeminen. ...............................................4-35
Korin hoito. .................................................................... 8-113
Korin yleissilmäys (edestä). ..........................................2-02
Korin yleissilmäys (takaa). ............................................2-03
Kuinka auton äänentoisto toimii? ................................5-03
Kuljettajan huomiovaroitus. ....................................... 6-123
Kuljettajan istuimen asentomuisti. ..............................3-10
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny. ...............3-60

Kuolleen kulman törmäysvaroitin (BCW)
 Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä 
 (RCCW). ...................................................................... 6-120
Kuolleen kulman tunnistin (BSD). .............................. 6-116
 Kuolleen kulman törmäysvaroitin (BCW). ........... 6-117
Kylmäainetarra. ...............................................................9-25
Käsisäätöinen ilmastointilaite
 Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin 
 voiteluaineen määrien tarkastaminen. ................ 4-153
 Raitisilmasuodatin. .................................................. 4-141
Käsivaihteisto. .................................................................6-17
Käynnistäminen apuakulla. ...........................................7-05
Käynnistysvaikeudet, ks. moottori ei käynnisty. ......7-04

Langaton älypuhelimen latausjärjestelmä. ............. 4-168
Lasten turvaistuinjärjestelmä.............................3-38,3-41
Lattiamattokoukut. ..................................................... 4-171
LCD-näytön säädöt. .......................................................4-54
LCD-näytön tilat. ............................................................4-61
LCD-näyttö
 Ajotietokone. ...............................................................4-64
 Ajotietokoneen tilat. ...................................................4-64

L



I-6

Aakkosellinen hakemisto
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 LCD-näytön tilat. ........................................................4-61
 Merkkivalot. .................................................................4-83
 Mukautettavien asetusten tila.................................4-68
 Varoitusvalot. ..............................................................4-75
 Varoitusviestit. ............................................................4-71
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
 Kuljettajan huomio. ....................................................6-79
 Käyttö. ..........................................................................6-77
 Näyttö. .........................................................................6-78
Lukkiutumattomat jarrut (ABS). ..................................6-48
Lämmitetty ohjauspyörä. ..............................................4-46
Lämmitin. ....................................................................... 4-132
 Takalasin lämmitin. .................................................. 4-132 

Maastoajo. ..................................................................... 6-133
Maavalo. ......................................................................... 4-131
Massat. .......................................................................... 6-147
Matkamittari. ...................................................................4-57
Matkustamon taustapeili. .............................................4-49
Matkustamon valo. ...................................................... 4-129
Merkkivalot. ......................................................................4-83
Mitat. .................................................................................9-02
Mittaristo. .........................................................................4-53

Mittaristo. .........................................................................4-53
 Ajotietokone. ...............................................................4-64
 Ajotietokoneen tilat. ...................................................4-64
 Merkkivalot. .................................................................4-83
 Mittarit. ........................................................................4-54
 Mittariston säädöt. ....................................................4-53
 Mukautettavien asetusten tila.................................4-68
 LCD-näytön säädöt. ...................................................4-54
 LCD-näytön tilat. ........................................................4-61
 Vaihdeilmaisin. .............................................................4-59
 Varoitusvalot. ..............................................................4-75
 Varoitusviestit. ............................................................4-71
Mittariston yleisilme. ......................................................2-05
Mittarit. .............................................................................4-54
Moottori ei käynnisty. ....................................................7-04
Moottorin jäähdytysneste.............................................8-43
 Jäähdytysnesteen vaihtaminen. ..............................8-45
Moottorin käynnistäminen älyavaimella. ...................6-13
Moottorin käynnistäminen virta-avaimella. ..............6-08
Moottorin lämpömittari. ................................................4-56
Moottorin start/stop-painike. ......................................6-11
 Moottorin käynnistäminen. .......................................6-13
 Moottorin start/stop-painikkeen asento. ..............6-11
 Valaistu moottorin start/stop-painike. ..................6-11
Moottorin suojus: ks ”Konepelti”. .................................4-34
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Moottorin tekniset tiedot. .............................................9-03
Moottorin ylikuumeneminen. ........................................7-07
Moottorinumero. .............................................................9-23
Moottoriöljy. .....................................................................8-39
Moottoritila ............................................................2-07,8-04
Mukautettavien asetusten tila. ....................................4-68
Mukautuva vakionopeussäädin
 Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen. ......6-86
. Järjestelmän rajoitukset. ...........................................6-91
 Nopeuden asettaminen. ............................................6-82
 Mukautuvan vakionopeussäätimen 
 herkkyyden säätäminen ............................................6-90
  Siirtyminen tavalliseen vakionopeussäätöön. .......6-90
Mukipidike. ..................................................................... 4-162
Murtohälytin -tila. ..........................................................4-12
Murtohälytin. ...................................................................4-11
Määräaikaishuolto. ..........................................................8-11
Mäkipidätin (HAC). ...........................................................6-55

Nelivetojärjestelmä (AWD). ............................................6-29
Nelivetojärjestelmän (AWD) voimansiirtotilan 
valitseminen. ....................................................................6-30
Nelivetojärjestelmän turvallinen käyttö. ....................6-32

Nesteet
 Jarruneste. ...................................................................8-46
 Pesuneste. ...................................................................8-47
Nopeudenrajoitin
 Nopeudenrajoittimen raja-arvon asettaminen. ....6-74
Nopeusmittari. .................................................................4-54
Normaali huolto-ohjelma - Ei koske Eurooppaa 
(Venäjä mukaan lukien). .................................................8-23
Normaali huolto-ohjelma - Eurooppa 
(Venäjää lukuun ottamatta). .........................................8-14
Nosturi ja työkalut. .........................................................7-14
Näytön valaistus, ks. ”Mittariston valaistus”. ............4-53
Näytöt, ks. ”Mittaristo”. .................................................4-53 

Ohjauspyörä. ....................................................................4-44
 Kallistettava ja korkeussäädettävä ohjauspyörä. .4-45
 Lämmitetty ohjauspyörä. .........................................4-46
 Äänimerkki. ..................................................................4-46
Ohjaustehostimen pumppu, hihna ja letkut. ..............8-38
Ohjekirjan käyttäminen. .................................................1-02
Oven lukitus-/avaustoiminnot. .....................................4-16
Ovilukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta. ............4-14
Ovilukot. ............................................................................4-14
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 Oven lukitus-/avaustoiminnot. ................................4-16
 Ovilukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta. .......4-14
 Takaovien lapsilukko. .................................................4-17
Ovipeilin taittaminen. .....................................................4-51
Ovipeilit. ............................................................................4-50

Painike, start/stop, ks. ”Start/stop-painike” .............6-11
Panorama-kattoluukku. .................................................4-39
 Aurinkoverho. ..............................................................4-40
 Kattoluukun kallistaminen. .......................................4-41
 Kattoluukun liu’uttaminen. .......................................4-41
 Kattoluukun sulkeminen. ...........................................4-42
 Kattoluukun toiminnan alustaminen. ......................4-43
Peilit...................................................................................4-49
 Matkustamon taustapeili. .........................................4-49
 Ovipeilin taittaminen. .................................................4-51
 Ovipeilit. ........................................................................4-50
 Taustapeilin yö-/päivätoiminto................................4-49
Perävaunua vedetään. ................................................ 6-138
Perävaunun vakautusjärjestellmä 
(TSA - Trailer stability assist). .....................................6-55
Peruutuskamera. ......................................................... 4-114
Peruutustutka. ................................................................4-88
 Varoitusäänityypit. .....................................................4-88

Pesuneste.........................................................................8-47
Pienen varapyörän vaihtaminen. .................................8-65
Pieni varapyörä. ..............................................................7-19
Pitkä sulake. .....................................................................8-73
Polttimoiden tehot. ........................................................9-08
Polttimoiden vaihtaminen. ............................................8-89
Polttimot. .........................................................................8-89
Polttoaineen täyttökannen avaaminen 
ongelmatilanteessa. .......................................................4-38
Polttoaineen täyttökannen avaaminen. .....................4-36
Polttoaineen täyttökansi. ..............................................4-36
 Polttoaineen täyttökannen avaaminen. .................4-36
 Polttoaineen täyttökannen sulkeminen. ................4-36
Polttoainemittari. ............................................................4-56
Polttoainesuodatin (dieselmoottorit). .........................8-49
Polttoainevaatimukset. ..................................................1-03
Pullopidikkeet. ............................................................... 4-163
Pyörän vaihtaminen. ......................................................7-16
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus......................8-63
Pysäköintiavustinjärjestelmä ........................... 4-91,4-115
 Itsetestaus. ..................................................................4-96
 Varoitusmerkkivalon ja äänen tyypit. .....................4-93
Pysäköintitutka – taskuparkki (PA-PRL)
 Pysäköintitutka – taskuparkki (PA-PRL). ...............4-97
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Pyyhkijän sulat. ...............................................................8-52
Pyyhkijät ja pesulaitteet. ........................................... 4-124
 Tuulilasin pyyhkijät. ................................................. 4-124
 Tuulilasinpesimet ........................................ 4-126,4-127
Pääkytkin. .........................................................................8-72
Pääntuki (etuistuin). .......................................................3-11
Pääntuki (takaistuin). .....................................................3-21
Päästöjen hallintajärjestelmä. ................................... 8-119
 Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä.... 8-119
 Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä. .. 8-119

Raitisilmasuodatin .................................4-141,4-152,8-51 
 Polttoaineen täyttökannen sulkeminen. ................4-36
Rengaspaineen tarkistaminen. .....................................7-08
Rengaspaineiden tarkastaminen. .................................8-61
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS). .........7-08
 Alhaisen rengaspaineen merkkivalo. .......................7-09
Rengasrikko
 Nosturi ja työkalut. ....................................................7-14
 Pyörän vaihtaminen. ..................................................7-16
 Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen. ...........7-15

Renkaan kiertovaihto. ....................................................8-62
Renkaan pikakorjaussarja (TMK). .................................7-23
Renkaat ja vanteet .....................................8-60,9-10,9-12
 Matalan profiilisuhteen rengas. ...............................8-68
 Pienen varapyörän vaihtaminen. .............................8-65
 Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus. ................8-63
 Rengaspaineiden tarkastaminen. ............................8-61
 Renkaan kiertovaihto. ................................................8-62
 Renkaan pito. ..............................................................8-65
 Renkaan sivupinnan merkinnät. ...............................8-65
 Renkaan vaihtaminen. ...............................................8-63
 Renkaiden huolenpito. ...............................................8-60
 Renkaiden huolto. .......................................................8-65
 Vanteen vaihtaminen. ................................................8-65
Renkaiden huolenpito. ....................................................8-60
Renkaiden kiertovaihto. .................................................8-62
Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko. .................9-22

Sateessa ajaminen. ...................................................... 6-132
Savukkeensytytin. ........................................................ 4-161
Seisontajarru..........................................................6-39,8-48
Seisontavalojen asento. .............................................. 4-117
Selkänojan tasku. ............................................................3-14
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Sisätilan varusteet. ...................................................... 4-161
 Häikäisysuoja. ........................................................... 4-164
 Ilmastoitu istuin. ...................................................... 4-166
 Istuinlämmittimen katkaisija. ................................ 4-164
 Lattiamattokoukut. ................................................. 4-171
 Mukipidike. ................................................................ 4-162
 Savukkeensytytin. ................................................... 4-161
 Sähköpistoke. ........................................................... 4-167
 Tavaraverkko (kiinnike). .......................................... 4-172
 Tuhkakuppi. ............................................................... 4-161
Sisätilan yleisilme. ...........................................................2-04
Sisävalo
 Ehostuspeilin valo. ................................................... 4-130
 Karttavalo. ................................................................ 4-128
 Matkustamon valo. .................................................. 4-129
Sisustuksen hoito. ........................................................ 8-117
Sivuturvatyyny. ...............................................................3-65
Sivuverho. ...................................................................... 4-172
Sports-tila
 Automaattivaihteisto. ................................................6-24
SPORT-tila (ajotilan valintajärjestelmä)................... 6-103
SRS-järjestelmän huolto ja ylläpito. ............................3-74
SRS-järjestelmän osat ja toiminnot. ...........................3-57
Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva 
vakionopeudensäädin. ....................................................6-81

Sulake-/relerasian kuvaus. ............................................8-74
Sulakkeet. .........................................................................8-70
 Kojelaudan sulakkeet. ................................................8-71
 Pitkä sulake. ................................................................8-73
 Pääkytkin. ....................................................................8-72
 Sulake-/relerasian kuvaus. .......................................8-74
Sumuvalot (edessä). .................................................... 4-119
Suodattimen vaihtaminen. ............................................8-50
Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto. .................... 4-119
Säätyvät ajovalot. ........................................................ 4-121
Sähköikkunat. ..................................................................4-29
Sähköikkunoiden lukituspainike. ...................................4-32
Sähköinen ohjaustehostin (EPS). .................................4-44
Sähköinen seisontajarru. ...............................................6-41
Sähköpistoke. ................................................................ 4-167
Säilytystilat. .................................................................. 4-158
 Hansikaslokero. ........................................................ 4-158
 Keskikonsolin säilytyslokerot. ............................... 4-158

Takaistuimen säätäminen. ............................................3-14
Takalasin lämmitin. ...................................................... 4-132
Takaovien lapsilukko. ......................................................4-17
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Takasumuvalo. .............................................................. 4-120
Taloudellinen käyttö. ................................................... 6-127
Talviajo. .......................................................................... 6-134
 Talvirenkaat. ............................................................. 6-134
Talvirenkaat. ................................................................. 6-134
Tarrat
 Hyväksyntäkilpi. ..........................................................9-21
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