
ALKUSANAT

Arvoisa asiakas, 

Kiitos, ettB valitsit Kian uudeksi autoksesi.

Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan 
tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erinomaisen vastineen rahalle. Kia 
on omistautunut tarjoamaan asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittBvBt 
odotukset.

Jos tarvitset teknistB tukea autollesi, apunasi ovat valtuutettujen Kia-jBlleenmyyjien 
maahantuojien kouluttamat asentajat, suositellut erikoistyRkalut ja alkuperBiset Kia-
varaosat.

TBmB kByttRohjekirja perehdyttBB sinut auton toimintaan, vakio- ja lisBvarusteisiin 
sekB huoltotarpeeseen. Jotkin kuvat ja kuvaukset eivBt vBlttBmBttB koske omaa 
autoasi. Lue tBmB ohjekirja huolellisesti ja noudata sen ohjeita ja suosituksia. SBilytB 
tBmB ohjekirja aina apuna itsellesi ja mahdollisille myRhemmille omistajille.

Kaikki tBmBn kByttRohjekirjan sisBltBmBt tiedot olivat ajan tasalla julkaisun aikana. 
Jatkuvan tuotekehityksen johdosta Kia kuitenkin pidBttBB oikeuden tehdB muutoksia 
tBhBn ohjekirjaan sekB autoihin ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, ettB se aiheuttaisi 
mitBBn velvoitteita. 

Turvallista matkaa ja nauti Kia-autostasi!

© 2019 KIA MOTORS Slovakia s.r.o.

PidBtBmme oikeuden muutoksiin. Ei saa kopioida tai kBBntBB kokonaan tai osittain ilman Kia Motors Slovakia 

s.r.o:n kirjallista lupaa.

Painettu Slovakiassa





Ohjekirjan kcyttcminen 

Haluamme, ettB pystyt nauttimaan 
autostasi mahdollisimman paljon. 
KByttRohjekirja voi avustaa sinua 
monella eri tavalla. 

Suosittelemme vahvasti tutus-
tumaan koko kByttRohjekirjaan. 
VBlttyBksesi hengenvaarallisilta 
loukkaantumisilta, sinun tulisi lukea 
tBmBn ohjekirjan VAROITUS ja 
 HUOMIO kohdat. 

Kuvat tBydentBvBt ohjekirjan 
tekstejB, jotta esimerkit olisivat 
mahdollisimman havainnollistavia. 
Lukemalla ohjekirjan pystyt 
perehtymBBn auton ominaisuuksiin, 
tBrkeisiin turvallisuustietoihin ja ajo-
ohjeisiin erilaisten tieolosuhteiden 
vallitessa. 

KByttRohjekirjan yleinen rakenne 
ilmenee sisBllysluettelosta. KBytB 
hakemistoa lRytBBksesi etsimBsi 
kohdan tai aihealueen. Hakemistoon 
on luetteloitu kByttRohjekirjan kaikki 
aiheet aakkosjBrjestyksessB. 

Luvut: tBssB ohjekirjassa on 
yhdeksBn lukua ja hakemisto. 
Jokainen luku alkaa lyhyellB 
sisBllysluettelolla, jotta pystyt 
nBkemBBn nopealla vilkaisulla, 
lRytyykR luvusta etsimiBsi tietoja.

LRydBt tBstB ohjekirjasta erilaisia 
VAROITUKSIA, HUOMIOITA 
ja HUOMAUTUKSIA. NBmB 
VAROITUKSET on laadittu 
parantamaan henkilRkohtaista 
turvallisuuttasi. Sinun tulisi lukea 
huolellisesti kaikki toimenpiteet 
ja suositukset, joita nBissB 
VAROITUKSISSA, HUOMIOISSA ja 
HUOMAUTUKSISSA annetaan, sekB 
noudattaa niitB tarkoin.

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

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka 
voi vahingoittaa ajoneuvoasi, jos 
huomiota ei noudateta.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa 
kByttRohjekirjassa annettuihin 
mielenkiintoisiin tai kBytBnnRllisiin 
tietoihin.
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  Polttoainevaatimukset

Bensiinimoottori

Lyijytun

Auton parhaan suorituskyvyn 
saavuttamiseksi suosittelemme 
kByttBmBBn lyijytRntB polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON (Research 
Octane Number) on 95 / 
nakutusindeksi AKI (Anti Knock 
Index) on 91 tai suurempi.

Voit kByttBB lyijytRntB polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON on 91–94 / 
AKI 87–90, mutta tBstB saattaa 
aiheutua auton suorituskyvyn 
pientB heikentymistB. ('lB kBytB 
polttoaineena metanoliseoksia.)

Uusi ajoneuvosi on suunniteltu 
saavuttamaan paras suorituskyky 
LYIJYTT8M'LL' POLTTOAINEELLA, 
jolloin myRs pakokaasupBBstRt ja 
sytytystulppien vioittumiset on 
saatu minimoitua.

HUOMIO
'L' KOSKAAN K'YT' LYIJYLLIST' 
POLTTOAINETTA. Lyijyllisen poltto-
aineen kByttBminen on vahingollista 
katalysaattorille ja vahingoittaa 
moottorin ohjausjBrjestelmBn 
happianturin ja pBBstRjen hallinnan 
toimintaa. (mikBli varusteena)
'lB koskaan lisBB polttoainesBiliRRn 
muita kuin suositeltuja, 
polttoainejBrjestelmBB puhdistavia 
aineita. (Jos haluat lisBtietoja, Kia 
suosittelee ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.) 
(mikBli varusteena)

VAROITUS
• 'lB tBytB tankatessa enempBB 

sen jBlkeen, kun suutin 
automaattisesti katkaisee 
polttoaineen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin 
hyvB kiinnittyminen, jotta 
polttoainetta ei vuotaisi 
mahdollisessa onnettomuudessa.

Lyijyllinen (mikcli varusteena)

Joissain maissa autosi on suunnitel-
tu kByttBmBBn lyijyllistB bensiiniB. 
Jos aiot kByttBB lyijyllistB bensiiniB, 
kysy valtuutetulta KIA-jBlleenmyy-
jBltB tai huollon yhteistyRkump-
panilta, voiko autossasi kByttBB 
lyijyllistB bensiiniB vai ei.

JOHDANTO
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Oktaaniluku on lyijyllisissB 
bensiineissB sama kuin vastaavissa 
lyijyttRmissB.

Alkoholia ja metanolia siscltcvc 
bensiini

Bensiinin ja etanolin seosta 
gasoholia (tunnetaan myRs 
etyylialkoholina) sekB metanolia 
sisBltBvBB bensiiniB tai gasoholia 
markkinoidaan joissain maissa 
lyijyllisen tai lyijyttRmBn bensiinin 
rinnalla tai sijasta.

'lB kBytB yli 10 % etanolia 
sisBltBvBB gasoholia, BlBkB bensiiniB 
tai gasoholia, joka sisBltBB yhtBBn 
metanolia. TBllaiset polttoaineet 
voivat aiheuttaa kByntihBiriRitB ja 
vaurioittaa polttoainejBrjestelmBB, 
moottorinohjausjBrjestelmBB ja 
pBBstRjen hallintajBrjestelmBB.

Lopeta minkB tahansa 
gasoholilaadun kByttR, jos 
toimintahBiriRtB ilmenee.

Valmistajan takuu ei vBlttBmBttB 
kata ajoneuvon vahinkoja tai 
toimintaongelmia, jos ne ovat 
seuraavien seosten kBytRn 
aiheuttamia:
1. Yli 10 % etanolia sisBltBvB 

gasoholi.
2. Metanolia sisBltBvB bensiini tai 

gasoholi.
3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllinen 

gasoholi.

HUOMIO
'lB koskaan kBytB gasoholia, 
joka sisBltBB metanolia. Lopeta 
ajettavuutta heikentBvBn gasohol-
tuotteen kByttR. (mikBli varusteena)

Muu polttoaine

Muiden polttoaineiden kByttBminen, 
esimerkiksi
• silikonipitoinen (Si) polttoaine
• MMT-pitoinen (mangaani, Mn) 

polttoaine
• ferroseeni (Fe) -pitoinen 

polttoaine
• muut metallipitoisia lisBaineita 

sisBltBvBt polttoaineet.

voivat vaurioittaa autoa ja moot-
toria sekB aiheuttaa tukkeumia, 
palokatkoksia, tehon puutetta, 
moottorin sammumista, kata-
lysaattorivaurioita, epBnormaa-
lia korroosiota ja lyhentBB auton 
kByttRikBB.

MyRs moottorin vikavalo (MIL) voi 
syttyB.

HUOMAUTUS
Uuden autosi takuu ei mahdollisesti 
kata polttoainejBrjestelmBn 
vaurioiden tai auton suorituskykyyn 
liittyvien vikojen korjausta, jos 
ne ovat aiheutuneet kyseisten 
polttoaineiden kBytRstB.
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MTBE:n kcyttu

Kia suosittelee vBlttBmBBn 
polttoaineita, jotka sisBltBvBt yli 
15,0 tilavuus-% (happea 2,7 % 
massasta) MTBE -lisBainetta 
(MetyylitertiBBributyylieetteri).

Yli 15 tilavuus-% MTBE-lisBainetta 
sisBltBvB polttoaine saattaa heiken-
tBB auton suorituskykyB, aiheuttaa 
hRyrylukon muodostumista tai 
vaikeaa kBynnistymistB.

HUOMIO
Uuden auton mBBrBaikainen takuu 
ei vBlttBmBttB kata polttoainejBrjes-
telmBn toimintaan liittyviB vahinko-
ja, jotka ovat aiheutuneet metanolia 
tai yli 15 til- % (hapen osuus 2,7 % 
massasta) MTBE-lisBainetta sisBl-
tBvBn polttoaineen kBytRstB. (mikBli 
varusteena)

Clc kcytc metanolia

Autossasi ei saa kByttBB 
metanolia (metyylialkoholia) 
sisBltBviB polttoaineita. TBllainen 
polttoaine saattaa heikentBB 
auton suoritusarvoja ja 
vaurioittaa polttoainejBrjestelmBB, 
moottorinohjausjBrjestelmBB ja 
pBBstRjen hallintajBrjestelmBB.

Polttoaineen liscaineet

Kia suosittelee lyijyttRmBn poltto-
aineen kByttRB, 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 hyvBlaatuiseen 
bensiiniin ei ole ja kBynnistyksessB 
esiintyy ongelmia tai moottori ei 
kBy tasaisesti, polttoainesBiliRRn 
tulisi lisBtB tilanteeseen soveltuvaa 
lisBainetta 15 000 km:n (Euroo-
passa) tai 10 000 km:n (Euroopan 
ulkopuolella) vBlein. LisBaineita ja 
niiden kByttRRn liittyviB lisBtieto-
ja on saatavilla ammattihuollosta. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 'lB sekoita 
lisBaineita keskenBBn.

Toiminta ulkomailla

Jos aiot ajaa autollasi toisessa 
maassa, varmista ettB:
• Noudatat kaikkia rekisterRintiin ja 

vakuutuksiin liittyviB mBBrByksiB.
• Sopivaa polttoainetta on 

saatavilla.

Dieselmoottori

Dieselpolttoaine

Dieselmoottoreissa on kBytettBvB 
ainoastaan kaupallisesti saatavilla 
olevaa dieselpolttoainetta, joka 
tByttBB EN 590 tai sitB vastaavan 
standardin. (EN on lyhenne sanasta 
”Euroopan Normi”). 'lB kBytB 
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merimoottoreihin tarkoitettua 
dieselpolttoainetta, lBmmitysRljyB 
tai sellaisia dieselpolttoaineen 
lisBaineita, joita ei ole hyvBksytty, 
sillB niiden kByttBminen vaurioittaa 
moottoria ja polttoainejBrjestelmBB. 
HyvBksymBttRmien polttoaineiden 
ja/tai polttoaineen lisBaineiden 
kByttR rajoittaa takuuoikeuksiasi.

Ajoneuvossasi kBytetBBn 
dieselpolttoainetta, jonka 
setaaniluku on yli 51. Jos saatavilla 
on kahta eri dieselpolttoainelaatua, 
kBytB tarkoituksenmukaisesti 
kesB- tai talvilaatua seuraavien 
lBmpRtilaolosuhteiden mukaan.
• Yli -5 ℃ ... KesBlaadun 

dieselpolttoaine.
• Alle -5 ℃ ... Talvilaadun 

dieselpolttoaine.

PidB sBiliRn polttoainemBBrBB 
silmBllB hyvin tarkasti: jos moottori 
sammuu polttoainekatkoksen 
johdosta, jBrjestelmB on ilmattava, 
jotta kBynnistBminen olisi 
mahdollista.

HUOMIO

'lB anna bensiinin tai veden 
kulkeutua sBiliRRn. TBmB vaatisi 
sBiliRn ja letkujen tyhjentBmisen, 
jolloin estetBBn ruiskupumpun 
tukkeutuminen ja moottorin 
vahingoittuminen.

HUOMIO
Dieselpolttoaine (jos auto on 
varustettu hiukkassuodattimella) 
Hiukkassuodattimella (DPF) 
varustetussa dieselautossa pitBB 
kByttBB vain auton polttoaineeksi 
luokiteltua dieselpolttoainetta. 
(mikBli varusteena) 
Suuria mBBriB rikkiB 
(enemmBn kuin 50 ppm) tai 
mBBrittelemBttRmiB lisBaineita 
sisBltBvBn dieselpolttoaineen 
kByttR saattaa vahingoittaa 
hiukkassuodatinjBrjestelmBB tai 
pakoputkesta saattaa tulla valkoista 
savua polttoainetta kBytettBessB. 
(jos varusteena)

Biodiesel

Kaupallisesti saatavilla olevaa 
dieselin ja biodieselin sekoitusta, 
joka sisBltBB korkeintaan 7 % 
biodieseliB (kutsutaan usein 
nimellB B7 diesel) voidaan kByttBB 
autosi polttoaineena, jos se on 
standardin EN 14214 tai vastaavan 
standardin mukaista. (EN on 
lyhenne sanoista "European Norm" 
eli "eurooppalainen standardi".) Jos 
autossa kBytetBBn biodieseliB, joka 
sisBltBB yli 7 % rypsimetyyliesteriB 
(RME), rasvahapon metyyliesteriB 
(FAME), kasviRljyn metyyliesteriB 
(VME) tai vastaavaa, moottorin 
kuluminen lisBBntyy merkittBvBsti 
ja seurauksena voi olla moottorin 
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tai polttoainejBrjestelmBn vaurio. 
Biodieselin sekoittamisella 
normaaliin dieselpolttoaineeseen 
voi olla vastaavat seuraukset. 
Valmistajan takuu ei kata 
hyvBksymBttRmien polttoaineiden 
kBytRstB kuluneiden tai 
vahingoittuneiden osien korjausta 
tai vaihtoa.

HUOMIO
• 'lB koskaan kBytB mitBBn 

polttoainetta (dieseliB tai B7 
biodieseliB tai vastaavaa), 
joka ei tBytB viimeisimpiB 
raakaRljyteollisuuden 
vaatimuksia. (jos varusteena)

• 'lB koskaan kBytB mitBBn 
polttoaineen lisB- tai 
kBsittelyaineita, joita ei ole 
suositeltu tai hyvBksytty auton 
valmistajan toimesta. (jos 
varusteena)

 Auton muutostyut

TBhBn autoon ei tulisi suorittaa 
mitBBn muutostRitB. MuutostyRt 
saattavat vaikuttaa auton 
suorituskykyyn, turvallisuuteen 
ja kestBvyyteen ja voivat jopa 
rikkoa maan turvallisuus- ja 
pBBstRmBBrByksiB.

LisBksi minkB tahansa muutoksen 
aiheuttama vahinko tai ongelma 
saattaa vaikuttaa takuun 
voimassaoloon.
• HyvBksymBttRmien laitteiden 

kByttR saattaa aiheuttaa 
ajoneuvon toimintojen 
epBmBBrBistB kByttBytymistB, 
johtovahinkoja, akun 
tyhjentymisen tai jopa tulipalon. 
TurvallisuussyistB BlB kBytB 
hyvBksymBttRmiB elektronisia 
laitteita.



Johdanto
 

Totutusajo
 

1        13

1

 Totutusajo

ErityistB totutusajovaihetta ei 
tarvita. Kun noudatat yksinkertaisia 
varotoimenpiteitB ensimmBisen 
1000 kilometrin ajan, pystyt 
parantamaan auton suorituskykyB, 
taloudellisuutta ja kestBvyyttB.
• 'lB kiihdytB rajusti moottorilla.
• Pyri kByttBmBBn moottoria noin 

3 000 rpm kierrosluvulla ajon 
aikana.

• 'lB aja samaa nopeutta pitkiB 
ajanjaksoja joko hitaalla tai 
kovalla nopeudella. Moottorin 
kByntinopeuden vaihteluja 
tarvitaan, jotta moottorin 
sisBBnajo onnistuisi oikein.

• VBltB Bkkijarrutuksia, paitsi 
hBtBtilanteissa, jotta jarrupinnat 
asettuisivat oikein.

• 'lB hinaa perBvaunua 
ensimmBisten 2 000 km aikana.

Palovaara pysckuitcessc tai 
 pyscytettcessc
• 'lB pysBkRi tai pysBytB autoa 

lBhelle herkBsti syttyviB kohteita 
kuten lehtiB, paperia, RljyB tai 
renkaita. Jos tBllaisia esineitB on 
pakoputkiston lBheisyydessB, ne 
saattavat syttyB palamaan.

• Jos moottori kBy tyhjBkByntiB 
suurella kierrosnopeudella ja 
auton takaosa on lBhellB seinBB, 
kuuma pakokaasu saattaa 
aiheuttaa seinBn pinnan vBriin 
muutoksia tai sytyttBB tulipalon. 
JBtB tarpeeksi tilaa auton 
takaosan ja seinBn vBliin.

• 'lB koske pakoputkistoon/
katalysaattoriin moottorin 
kBydessB tai heti moottorin 
sammuttamisen jBlkeen. Voit 
saada palovammoja, sillB nBmB 
osat ovat erittBin kuumia.
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YLEISSILMCYS AUTOOSI

Ulkopuoli
Etuosa (Tyyppi A)

OCDW019008

*  Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa nBkyvBstB.
1. Konepelti 4-42
2. Ajovalo (Autosi ominaisuudet) 4-135

Ajovalo (Huolto) 8-93
3. PBivBajovalo (Autosi ominaisuudet) 4-142

PBivBajovalo (Huolto) 8-97
4. Etusuuntavilkku (Huolto) 8-95
5. Rengas ja vanne 8-58
6. Sivutaustapeili 4-58
7. Panoraamakattoluukku 4-48
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8.  TuulilasinpyyhkijRiden sulat (Autosi ominaisuudet) 4-143 
TuulilasinpyyhkijRiden sulat (Huolto) 8-51

9.  Ikkunat 4-37
10.  PysBkRintitutka 4-103
11.  Etusumuvalo (Autosi ominaisuudet) 4-141 

Etusumuvalo (Huolto) 8-97
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Etuosa (Tyyppi B)

OCDW019006

*  Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa nBkyvBstB.
1. Konepelti 4-42
2. Ajovalo (Autosi ominaisuudet) 4-135

Ajovalo (Huolto) 8-93
3. PBivBajovalo (Autosi ominaisuudet) 4-142

PBivBajovalo (Huolto) 8-97
4. Etusuuntavilkku (Huolto) 8-95
5. Rengas ja vanne 8-58
6. Sivutaustapeili 4-58
7. Panoraamakattoluukku 4-48
8.  TuulilasinpyyhkijRiden sulat (Autosi ominaisuudet) 4-143 

TuulilasinpyyhkijRiden sulat (Huolto) 8-51
9.  Ikkunat 4-37
10.  PysBkRintitutka 4-103
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11.  Etusumuvalo (Autosi ominaisuudet) 4-141 
Etusumuvalo (Huolto) 8-97
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Takaosa (Tyyppi A)

OCDW019002

*  Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa nBkyvBstB.
1. Ovilukot 4-19
2. PolttoainesBiliRn luukku 4-45
3. Takavaloumpio (Huolto) 8-99
4. LisBjarruvalo (Huolto) 8-108
5. Takaluukku 4-24
6. Antenni  5-3
7. Peruutuskamera 4-134
8. Peruutustutka 4-100

PysBkRintitutka 4-103



2

Yleissilmcys autoosi
 

Ulkopuoli
 

2        7

Takaosa (Tyyppi B)

OCDW019007

*  Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa nBkyvBstB.
1. Ovilukot 4-19
2. PolttoainesBiliRn luukku 4-45
3. Takavaloumpio (Huolto) 8-99
4. LisBjarruvalo (Huolto) 8-108
5. Takaluukku 4-24
6. Antenni  5-3
7. Peruutuskamera 4-134
8. Peruutustutka 4-100

PysBkRintitutka 4-103
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Ohjaamon yleisilme

OCDW019003

1. SisBpuolen ovenkahva 4-20
2. Ulkopeilien sBBtRkytkin 4-58
3. Ulkopeilien taittokytkin 4-59
4. SBhkRikkunoiden kytkin 4-38
5. SBhkRikkunoiden lukitusnBppBin 4-40
6. Kuljettajan istuimen muistipainike 3-10
7. OhjauspyRrB 4-53
8. OhjauspyRrBn korkeus- ja syvyyssBBdRn lukitusvipu 4-54
9. Ajovalojen korkeudensBBtR 4-142
10. Mittariston valaistuksen sBBdin 4-63
11. Aktiivisen kaistavahdin (LKA) On/Off-painike 6-134
12. Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmBn (BCW) On/Off-painike 6-143
13. AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) On/Off-painike 6-59
14. Konepellin avausvipu 4-42
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15. Ohjaamon sulakerasia 8-72
16. Istuin 3-3
17.   SBhkRtoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike 

(farmari- ja ProCeed- ja XCeed-malleissa) 4-28
18. Rengaspaineiden seurantajBrjestelmBn SET-painike 7-16
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Mittariston yleisilme

OCDW019005

1. Mittaristo 4-61
2. 'Bnimerkki 4-55
3. Kuljettajan etuturvatyyny 3-55
4. Valot/suuntavilkut 4-136, 4-140
5. Pyyhkimien ja pesulaitteen hallintavipu 4-143
6. Virtalukko tai moottorin START/STOP-painike 6-10, 6-14
7. VakionopeudensBBdin 6-90
8. 'BnentoistojBrjestelmB 5-7
9. HBtBvilkkujen katkaisin 7-3
10. Keskuslukituksen katkaisija 4-21
11. IlmastointijBrjestelmB 4-153, 4-163
12. Ilmastoitu istuin 4-187
13. IstuinlBmmitin 4-185
14. OhjauspyRrBn lBmmittimen painike* 4-55
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15. Vaihdevipu 6-21, 6-24, 6-31
16. SPORT-painike 6-126
17. ISG-jBrjestelmBn Off-painike 6-121
18. PysBkRintitutkan On/Off-painike 4-103
19. PysBkRintitutkan painike 4-109
20. SBhkRisen seisontajarrun kytkin 6-48
21. Auto Hold -paikallaanpitoavustimen painike 6-54
22. Keskikonsolin sBilytyslokero 4-179
23. Hansikaslokero 4-151
24. Matkustajan etuturvatyyny 3-55

* : jos varusteena
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Moottoritila
Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079001

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

OCD078079

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR 8-40
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki 8-35
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR 8-44
4. Ilmansuodatin 8-48
5. Sulakerasia 8-69
6. Akun negatiivinen napa 7-6, 8-54
7. Akun positiivinen napa 7-6, 8-54
8. MoottoriRljyn mittatikku 8-35
9. JBBhdyttimen korkki 7-8, 8-40
10. Tuulilasin pesunestesBiliR 8-46



2

Yleissilmcys autoosi
 

Moottoritila
 

2        13

Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078080

Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

OCD078081

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR 8-40
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki 8-35
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR 8-44
4. Ilmansuodatin 8-48
5. Sulakerasia 8-69
6. Akun negatiivinen napa 7-6, 8-54
7. Akun positiivinen napa 7-6, 8-54
8. MoottoriRljyn mittatikku 8-35
9. JBBhdyttimen korkki 7-8, 8-40
10. Tuulilasin pesunestesBiliR 8-46
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Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078100

SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

OCDW079002

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR 8-40
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki 8-35, 8-38
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR 8-44
4. Ilmansuodatin 8-48
5. Sulakerasia 8-69
6. Akun negatiivinen napa 7-6, 8-54
7. Akun positiivinen napa 7-6, 8-54
8. MoottoriRljyn mittatikku 8-35, 8-38
9. JBBhdyttimen korkki 7-8, 8-40
10. Tuulilasin pesunestesBiliR 8-46
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  Istuimet

OCDW039001

* Autossa olevat istuimet voivat poiketa kuvassa esitetyistB.

Kuljettajan istuin
1. Kuljettajan istuimen asentomuisti*
2. Eteen- ja taaksepBin
3. Istuimen selkBnojan kallistus
4. Istuinosan korkeussBBtR
5. RistiselBntuki*
6. Niskatuki

Etumatkustajan istuin
7. Eteen- ja taaksepBin

8. Istuimen selkBnojan kallistus
9. Istuinosan korkeussBBtR
10. RistiselBntuki*
11. Niskatuki

Takaistuin
12. KBsinoja*
13. Niskatuki

* : jos varusteena

AUTOSI TURVAVARUSTEET

Tutustu auton turvavarusteisiin omaa ja matkustajien turvallisuutta varten.
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VAROITUS
Irtonaiset tavarat
Kuljettajan jalkatilassa olevat 
irtonaiset tavarat saattavat 
hBiritB polkimien toimintaa lisBten 
onnettomuusriskiB. 'lB sijoita 
mitBBn etuistuimien alle.

VAROITUS
Selkcnojan palauttaminen 
pystyasentoon
Kun palautat selkBnojan 
pystyasentoon, pidB selkBnojasta 
kiinni ja liikuta sitB hitaasti. Varmista 
myRs, ettei muita matkustajia ole 
istuimen lBhettyvillB. Jos selkBnoja 
palautetaan hallitsemattomasti 
ilman kiinnipitBmistB, se saattaa 
tyRntyB eteen aiheuttaen 
mahdollisesti matkustajaan 
osuessaan henkilRvammoja.

VAROITUS

Kuljettajan vastuu matkustajista
Jos selkBnoja on sBBdetty nojaavaan 
tai makaavaan asentoon ajon 
aikana, siitB saattaa aiheutua 
hengenvaarallisia vammoja 
onnettomuuden sattuessa. TBllRin 
matkustajan lantio saattaa liukua 
lantiovyRn alta aiheuttaen suuren 
voiman suojaamattoman vatsan 
alueelle. TBstB voi seurata vakavia 
tai hengenvaarallisia sisBisiB 
vammoja. Kuljettajan tulee opastaa 
matkustajia pitBmBBn selkBnoja 
pystyasennossa aina ajoneuvon 
liikkuessa.

VAROITUS
'lB kBytB istuimien pBBllB 
liukasta tyynyB tai istuinpBBllistB. 
Matkustajan lantio saattaa liukua 
lantiovyRn alle mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa tai 
Bkkijarrutuksessa. TurvavyRn 
normaalista poikkeavasta 
toiminnasta saattaa seurata 
hengenvaarallisia tai vakavia 
sisBvammoja.
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VAROITUS
Kuljettajan istuin
• 'lB koskaan yritB sBBtBB istuinta 

auton liikkuessa. TBmB voi johtaa 
hallinnan menettBmiseen ja 
sitB kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai aineellisiin 
vahinkoihin.

• 'lB anna minkBBn hBiritB 
selkBnojan olemista 
normaaliasennossa. Tavaroiden 
sBilyttBminen selkBnojalla tai 
muu selkBnojan kiinnittymisen 
este saattaa aiheuttaa 
hengenvaarallisia vammoja 
BkkinBisessB jarrutuksessa tai 
tRrmByksessB.

• PidB istuimen selkBnoja 
pystyasennossa ajon aikana 
ja lantiovyR tukevasti lantiota 
vasten. TBmB on paras asento 
suojaamaan sinua mahdollisessa 
onnettomuudessa.

• Jotta vBlttyisit tarpeettomilta ja 
vakavilta turvatyynyvammoilta, 
istu aina mahdollisimman etBBllB 
ohjauspyRrBstB samalla sBilyttBen 
mukavan ohjaustuntuman. 
Suosittelemme pitBmBBn 
rintakehBn vBhintBBn 250 mm:n 
pBBssB ohjauspyRrBstB.

VAROITUS
Selkcnojat takana
• TakaselkBnojan on oltava 

hyvin kiinnittynyt. Jos nBin ei 
tehdB, matkustajat ja esineet 
saattavat sinkoutua BkillisessB 
jarrutuksessa tai tRrmByksessB 
eteen aiheuttaen vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vahinkoja.

• Matkatavarat ja muu kuorma on 
asetettava tasaisesti tavaratilaan. 
Jos tavarat ovat suuria, paina-
via tai niitB pinotaan, ne tulee 
kiinnittBB. MissBBn tapauksessa 
tavaroita ei saa kasata selkBnoja-
korkeuden yli. NBiden varoitusten 
noudattamatta jBttBminen saat-
taa aiheuttaa hengenvaarallisia 
vammoja BkkinBisessB jarrutuk-
sessa, tRrmByksessB tai auton 
kierimisessB.

• Matkustajaa ei saa kuljettaa 
tavaratilassa eikB hBn saa istua 
tai maata kaadetulla selkBnojalla 
auton liikkuessa. Kaikkien 
matkustajien on istuttava oikein 
kiinnitettyinB istuimillaan ajon 
aikana.

• Kun selkBnoja palautetaan takaisin 
pystyasentoon, varmista sen oi-
kea lukittuminen liikuttamalla sitB 
eteen- ja taaksepBin.

• PienentBBksesi palovammariskiB, 
BlB poista tavaratilan mattoa. 
TBmBn lattian alla sijaitsevat 
pBBstRjBrjestelmBt saavuttavat 
korkeita lBmpRtiloja.
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VAROITUS
Varmista aina istuimen 
sBBtBmisen jBlkeen, ettB se on 
lukittunut kunnolla paikoilleen 
yrittBmBllB liikuttaa istuinta 
eteen- tai taaksepBin kByttBmBttB 
lukituksen avausvipua. 'kkinBinen 
ja odottamaton kuljettajan 
istuimen liike voi aiheuttaa auton 
hallinnan menettBmisen johtaen 
onnettomuuteen.

VAROITUS
• Ole erityisen varovainen, ettei 

kBdet tai muut ruumiinosat 
tai tavarat jBB vBliin istuimen 
mekanismeihin sBBdRn aikana.

• 'lB aseta savukkeensytytintB 
lattialle tai istuimelle. Kun sBBdBt 
istuinta, sytyttimestB saattaa 
irrota jBBmiB, jotka voivat 
aiheuttaa tulipalon.

• Ole varovainen sBBtBessBsi 
etuistuimen asentoa, jos 
takaistuimella on matkustajia.

• Jos joudut etsimBBn pikkuesineitB 
istuimien alta tai istuimen ja 
keskikonsolin vBlissB olevasta 
raosta, varo, ettei kBsi jBB 
puristuksiin istuimen alle tai 
istuimen ja keskikonsolin vBliin. 
Istuinmekanismin terBvBt kulmat 
voivat myRs leikata haavoja kBsiin 
tai aiheuttaa muita vammoja.

  Nahkaistuinten ominaisuudet
• Nahka on valmistettu 

pintakerroksesta, joka kBy lBpi 
erikoisprosessin soveltuakseen 
kByttRRn. Koska kyseessB on 
luonnontuote, sen eri osien 
paksuus ja tiheys vaihtelevat. 
Venyminen ja kutistuminen 
saattavat aiheuttaa ryppyjB 
lBmpRtilasta ja kosteudesta 
riippuen.

• Istuimet on valmistettu venyvBstB 
materiaalista mukavuuden 
lisBBmiseksi.

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

• On luonnollista, ettB kByttR 
aiheuttaa ryppyjB. Kyse ei ole 
tuotteen viasta.

HUOMIO
• KBytRstB luonnollisesti aiheutuvat 

rypyt tai kulumat eivBt kuulu 
takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyRt, 
vetoketjut tai takataskussa olevat 
avaimet saattavat vahingoittaa 
istuimen materiaalia.

• 'lB kastele istuimia. Se voi 
aiheuttaa muutoksia aitoon 
nahkaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet 
voivat vaurioittaa istuinten 
pintamateriaalia.
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  Etuistuimen sccdut  
kcsiscctuinen istuin

Eteen- ja taaksepcin

OCDW039002

SiirtBBksesi istuinta eteen- tai 
taaksepBin:
1. VedB ja pidB kiinni istuimen 

pituussuunnan sBBtRvivusta.
2. Liu’uta istuin haluamaasi 

asentoon.
3. PBBstB vivusta ja varmista, ettB 

istuin on lukkiutunut paikoilleen.

SBBdB istuin ennen ajoon lBhtRB 
ja varmista, ettB se on lukittunut 
paikoilleen yrittBmBllB liikuttaa sitB 
eteen- ja taaksepBin koskematta 
vipuun. Jos istuin liikkuu, se ei ole 
lukkiutunut kunnolla.

Istuimen selkcnojan kallistus

OCDW039003

• KBBnnB sBBdintB eteen- tai 
taaksepBin siirtBBksesi selkBnojan 
haluttuun kulmaan.

Istuinosan korkeus 
(mikcli varusteena)

OCDW039004

Voit sBBtBB istuinosan korkeutta 
liikuttamalla istuinosan sivulla 
olevaa vipua ylRs- tai alaspBin.
• Laskeaksesi istuinosaa, liikuta 

vipua toistuvasti alaspBin.
• Nosta istuinosaa vetBmBllB vipua 

useita kertoja ylRspBin.
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Ristiselcntuki (jos varusteena)

OCDW039055

RistiselBntukea voidaan sBBtBB 
painamalla istuimen sivussa 
sijaitsevaa ristiselBntuen 
sBBtRkytkintB.
1. LisBB tukea painamalla kytkimen 

etuosaa, ja vBhennB tukea 
painamalla kytkimen takaosaa.

2. Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

  Etuistuimen sccdut - 
schkuscctuinen istuin 
(jos varusteena)

Etuistuinta voidaan sBBtBB 
kByttBmBllB istuinosan sivussa 
olevia sBBtRkytkimiB. SBBdB istuin 
ennen liikkeellelBhtRB niin, ettB yllBt 
hyvin ohjauspyRrBBn, polkimiin ja 
auton muihin hallintalaitteisiin.

VAROITUS
SBhkRsBBtRisen istuimen asentoa 
voidaan sBBtBB virtalukon ollessa 
OFF-asennossa.
TBmBn vuoksi lapsia ei tulisi 
koskaan jBttBB ilman valvontaa 
ajoneuvoon.

HUOMIO
• SBhkRistuinta liikuttaa 

sBhkRmoottori. Lopeta kByttR, 
kun sBBdRt on suoritettu. Liiallinen 
kByttR saattaa vahingoittaa 
sBhkRlaitteita.

• SBBdRn aikana sBhkRistuin 
kuluttaa huomattavasti enemmBn 
sBhkRB. 'lB kuormita akkua 
sBBtBmBllB istuimen asentoa 
tarpeettomasti, kun moottori ei 
ole kBynnissB.

• 'lB kBytB kahta tai useampaa 
sBhkRistuimen sBBdintB 
samanaikaisesti. NBin toimimalla 
sBhkRistuimen moottori tai 
sBhkRiset komponentit voivat 
vahingoittua.
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Eteen- ja taaksepcin (mikcli 
varusteena)

OCDW039005

• SBBdB istuimen etBisyys sopivaksi 
siirtBmBllB sBBtRkytkintB eteen- 
tai taaksepBin. Vapauta kytkin, 
kun istuin on asettunut haluttuun 
asentoon.

Istuimen selkcnojan kallistus

OCDW039006

• Paina sBBtRkytkintB eteen- tai 
taaksepBin siirtBBksesi selkBnojan 
haluttuun kulmaan.

• Vapauta kytkin, kun istuin on 
asettunut haluttuun asentoon.

Istuimen korkeus

OCDW039007

• VedB sBBtRkytkimen etuosaa 
ylRspBin nostaaksesi istuimen 
etuosaa tai alaspBin laskeaksesi 
sitB. VedB sBBtRkytkimen 
takaosaa ylRspBin nostaaksesi 
istuinosaa tai alaspBin laskeaksesi 
sitB.

• Vapauta kytkin, kun istuin on 
asettunut haluttuun asentoon.

Ristiselcntuki (jos varusteena)

OCDW039008

RistiselBntukea voidaan sBBtBB 
painamalla istuimen sivussa 
sijaitsevaa ristiselBntuen 
sBBtRkytkintB.



Autosi turvavarusteet
 

Istuimet
 

3        10

1. LisBB tukea painamalla kytkimen 
etuosaa, ja vBhennB tukea 
painamalla kytkimen takaosaa.

2. Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

    Kuljettajan istuimen asentomuisti 
(jos varusteena, schkuscctuisessc 
istuimessa)

OCDW039009

Kuljettajan istuimen asentomuistin 
avulla istuimen asento voidaan 
tallentaa jBrjestelmBn muistiin ja 
palauttaa yhdellB painalluksella. 
Tallentamalla halutun asennon 
jBrjestelmBn muistiin eri kuljettajat 
voivat sBBtBB kuljettajan istuimen 
asennon heidBn ajotottumustensa 
mukaiseksi. Jos akku irrotetaan, 
asentomuisti tyhjenee ja 
ajoasennot tulee tallentaa uudelleen 
jBrjestelmBBn.

VAROITUS
'lB koskaan yritB kByttBB 
kuljettajan istuinasennon muistia 
ajoneuvon liikkuessa.
TBmB voi johtaa hallinnan 
menettBmiseen ja sitB kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin tai 
aineellisiin vahinkoihin.

Asentojen tallentaminen muistiin 
oven painikkeilla

Kuljettajan istuimen asennon 
tallentaminen
1. SiirrB vaihdevipu 

P- tai N-asentoon 
(kaksoiskytkinvaihteisto ja 
automaattivaihteisto) tai vapaalle 
(kBsivaihteisto), kun moottorin 
start/stop-painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. SBBdB kuljettajan istuin sopivaan 
asentoon.

3. Paina ohjauspaneelin SET-
painiketta. JBrjestelmB antaa 
yhden BBnimerkin.

4. Paina yhtB muistipainiketta (1 
tai 2) 4 sekunnin sisBllB SET-
painikkeen painamisesta. 
JBrjestelmB antaa kaksi 
BBnimerkkiB, kun tallennus 
muistiin on suoritettu.
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Asentojen hakeminen muistista
1. SiirrB vaihdevipu 

P- tai N-asentoon 
(kaksoiskytkinvaihteisto ja 
automaattivaihteisto) tai vapaalle 
(kBsivaihteisto), kun moottorin 
start/stop-painike tai virtalukko 
on ON-asennossa.

2. Hakeaksesi asennon muistista, 
paina haluttua muistipainiketta (1 
tai 2). Kuulet lyhyen BBnimerkin, 
jonka jBlkeen kuljettajan istuin 
siirtyy tallennettuun asentoon.

Jos istuimen asennon sBBtRkytkintB 
painetaan istuimen siirtyessB 
tallennettuun asentoon, istuin 
pysBhtyy ja alkaa liikkua 
sBBtRkytkimen mBBrBBmBBn 
suuntaan.

VAROITUS
KiinnitB erityistB huomiota istuimen 
asentoon, kun palautat tallennetun 
asennon asentomuistista. Paina 
istuimen asentokytkintB haluttuun 
suuntaan vBlittRmBsti, jos istuin 
liikkuu liian paljon johonkin 
suuntaan.

Kuljettajan istuimen asentomuistin 
alustaminen

Alusta kuljettajan istuimen 
asentomuisti seuraavasti, jos 
jBrjestelmB ei toimi asianmukaisesti.

Alustusmenetelmc
1. PysBytB auto, jBtB virtalukko [ON]-

asentoon ja aseta vaihteenvalitsin 
P-asentoon. Avaa tBmBn jBlkeen 
kuljettajan puolen ovi.

2. VedB istuin tBysin eteen ja 
pystyasentoon kByttBen eteen- ja 
taaksepBin sBBdRn ja selkBnojan 
kallistuksen sBBtRkytkimiB.

3. Paina [SET]-painiketta ja 
eteenpBin siirron kytkintB yhtB 
aikaa kahden sekunnin ajan.

Alustusprosessi
1. MerkkiBBni kuuluu ja 

alustusprosessi alkaa.
2. Kuljettajan istuin ja sen selkBnoja 

liikkuvat automaattisesti 
taaksepBin. MerkkiBBni kuuluu 
edelleen liikkeen ajan.

3. Istuin ja selkBnoja liikkuvat 
keskikohtaan, BBnimerkki kuuluu ja 
alustus on valmis.

Seuraavissa tapauksissa 
alustusprosessi ja BBnimerkki 
lakkaavat.
• Kuljettajan istuimen asentomuistin 

painiketta painetaan
• Kuljettajan istuimen sBBtRkytkimiB 

painetaan
• Vaihdevipu siirretBBn [P]-

asennosta toiseen asentoon
• Ajonopeus on 3 km/h tai enemmBn
• Kuljettajan puolen ovi suljetaan
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VAROITUS
• Aloita alustus uudelleen, jos 

merkkiBBni tai alustus lakkaa 
alustuksen ollessa kesken.

• Varmista, ettB kuljettajan istuimen 
lBhistRllB ei ole esteitB ennen 
kuljettajan istuimen asentomuistin 
alustamista.

• Kun alustus on valmis, sBBdB istuin 
kuljettajan sBBtRjen mukaisesti ja 
muista ajoasento.

Easy access -toiminto 
(mikcli varusteena)

JBrjestelmB liikuttaa 
automaattisesti kuljettajan istuinta 
seuraavasti:
• Ilman smart key -jBrjestelmBB

- Kuljettajan istuin liikkuu 
taaksepBin, kun virta-avain 
poistetaan ja kuljettajan ovi 
avataan.

- Kuljettajan istuin liikkuu 
eteenpBin, kun virta-avain 
syRtetBBn.

• Smart key -jBrjestelmBllB
- Kuljettajan istuin liikkuu 
taaksepBin, kun moottorin 
start/stop-painike painetaan 
OFF-asentoon ja kuljettajan ovi 
avataan.

- Kuljettajan istuin siirtyy 
eteenpBin, kun kBynnistyspainike 
asetetaan ACC- tai START-
asentoon.

Voit halutessasi poistaa 
ominaisuuden kBytRstB tai 
ottaa sen kByttRRn. Katso kohta 
”Mukautettavat asetukset” sivulla 
4-78.

HUOMAUTUS
Jos kuljettajan istuimen ja 
takaistuimen vBlissB ei ole 
tarpeeksi tilaa tai matkustaja 
istuu aivan kuljettajan istuimen 
takana, kuljettajan istuin ei pBBse 
liikkumaan taakse.
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 Pccntuki   etuistuin

OCDW039065

Kuljettajan ja etumatkustajan 
istuimien varusteena ovat pBBntuet, 
jotka parantavat turvallisuutta ja 
mukavuutta.

PBBntuki ei ainoastaan lisBB 
kuljettajan ja etumatkustajan 
mukavuutta, vaan auttaa myRs 
suojaamaan pBBtB ja niskaa 
mahdollisessa tRrmBystilanteessa.

VAROITUS
• Jotta varmistettaisiin pBBntuen 

paras suojavaikutus mahdollisessa 
onnettomuudessa, se tulee sBBtBB 
siten, ettB pBBntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin kByttBjBn 
pBBn painopiste.
Yleisesti ihmisen pBBn painopiste 
on noin silmien tason pBBllB. SBBdB 
pBBntuki myRs mahdollisimman 
lBhelle pBBtB. TBmBn vuoksi ei 
suositella kByttRB tyynylle, joka 
pitBB vartalon irti selkBnojasta.

• PBBntukien tulee olla 
asianmukaisesti paikallaan 
autoa ajettaessa, sillB 
kBBnnetyt pBBntuet tai 
pBBntukien puuttuminen 
onnettomuustilanteessa saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja 
matkustajille. PBBntuet voivat 
tarjota oikein sBBdettyinB suojaa 
niskavammoilta.

• 'lB koskaan sBBdB kuljettajan 
pBBntukea auton liikkuessa.

HUOMIO
Jos takapenkillB ei ole matkustajia, 
sBBdB pBBntuki ala-asentoon. 
YlBasennossa oleva takaistuimen 
pBBntuki voi rajoittaa nBkyvyyttB 
taakse.
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Korkeuden scctcminen ylus- ja 
alaspcin

OCDW039010

• Nostaaksesi pBBntukea nosta sitB 
ylRspBin haluttuun asentoon (1).

• Laskeaksesi pBBntukea (2) paina ja 
pidB pohjassa pBBntuen pidikkeen 
vapautuspainiketta (3) ja laske 
pBBntuki haluttuun asentoon.

ODEEV058008NR

HUOMIO
Jos kallistat selkBnojaa eteenpBin 
pBBntuen ja istuimen ollessa 
sBBdettyinB ylimpBBn asentoon, 
pBBntuki voi osua hBikBisysuojaan 
tai muihin auton osiin.

Poistaminen ja asentaminen 
takaisin

Tyyppi A

OCDW039012

Tyyppi B

OCDW039013

PBBntuen irrottaminen:
1. Kallista selkBnojaa (2) selkBnojan 

kallistuksensBBtRvivulla tai 
-kytkimellB (1).

2. Nosta pBBntuki ylimpBBn 
asentoonsa.

3. PidB pBBntuen vapautuspainiketta 
(3) painettuna ja vedB pBBntukea 
ylRspBin (4).
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VAROITUS
Istuimen ja pBBntuen 
vapautuspainikkeen vBliin saattaa 
jBBdB rako istuttaessa istuimelle 
tai istuinta painettaessa tai 
vedettBessB. Varo, ettei sormi tms. 
jBB vBliin.

Tyyppi A

OCDW039015

Tyyppi B

OCDW039014

PBBntuen kiinnittBminen:
1. Kohdista pBBntuen varret 

(2) istuinosan reikiin pitBen 
vapautuspainiketta (1) painettuna.

2. Kallista selkBnojaa (4) selkBnojan 
kallistuksensBBtRvivulla tai 
-kytkimellB (3).

3. SBBdB pBBntuki sopivalle 
korkeudelle.

VAROITUS
Istuimen ja pBBntuen 
vapautuspainikkeen vBliin saattaa 
jBBdB rako istuttaessa istuimelle 
tai istuinta painettaessa tai 
vedettBessB. Varo, ettei sormi tms. 
jBB vBliin.

Scctcminen eteen- ja taaksepcin 
(etuistuin)

OCDW039011

PBBntukea voidaan sBBtBB 
eteenpBin 4 eri asentoon vetBmBllB 
pBBntukea eteenpBin haluttuun 
pykBlBBn.
• SBBdB pBBntuki takimmaiseen 

asentoonsa vetBmBllB se ensin 
tBysin eteen ja vapauttamalla se 
sitten. SBBdB pBBntuki siten, ettB 
se tukee oikein pBBtB ja niskaa.
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VAROITUS
Istuimen ja pBBntuen 
vapautuspainikkeen vBliin saattaa 
jBBdB rako istuttaessa istuimelle 
tai istuinta painettaessa tai 
vedettBessB. Varo, ettei sormi tms. 
jBB vBliin.

  Selkcnojan tasku (mikcli 
varusteena)

OCDW039016

Istuimen selkBnojan lehtitaskut 
sijaitsevat kuljettajan ja 
etumatkustajan istuinten selkBnojan 
takaosassa.

VAROITUS
Istuimen selkcnojan lehtitaskut
'lB laita raskaita tai terBviB 
esineitB selkBnojien taskuihin. 
Onnettomuustilanteessa ne 
saattavat sinkoutua taskusta 
aiheuttaen vammoja matkustajille.

  Takaistuimen scctcminen

Niskatuki

OCDW039066

Takaistuimet on varustettu 
pBBntuilla turvallisuuden ja 
mukavuuden parantamiseksi.

PBBntuki ei ainoastaan lisBB 
matkustajien mukavuutta, 
vaan auttaa myRs suojaamaan 
pBBtB ja niskaa mahdollisessa 
tRrmBystilanteessa.

VAROITUS
• Jotta varmistettaisiin pBBntuen 

paras suojavaikutus mahdollisessa 
onnettomuudessa, se tulee sBBtBB 
siten, ettB pBBntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin kByttBjBn 
pBBn painopiste. Yleisesti ihmisen 
pBBn painopiste on noin silmien 
tason pBBllB. SBBdB pBBntuki myRs 
mahdollisimman lBhelle pBBtB. 
TBmBn vuoksi ei suositella kByttRB 
tyynylle, joka pitBB vartalon irti 
selkBnojasta.
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• 'lB aja autolla, kun pBBntuet on 
irrotettu tai kBBnnetty toisin pBin. 
Onnettomuustilanteessa saattaa 
seurata vakavia henkilRvahinkoja. 
PBBntuet voivat tarjota oikein 
sBBdettyinB suojaa vakavilta 
niskavammoilta.

Korkeuden scctcminen ylus- ja 
alaspcin

OCDW039017

PBBntuen nostaminen
• VedB pBBntukea ylRspBin 

haluttuun asentoon (1). 
Laskeaksesi pBBntukea, paina ja 
pidB pohjassa pBBntuen pidikkeen 
vapautuspainiketta (2) ja laske 
pBBntuki haluttuun asentoon (3).

Poistaminen ja asentaminen 
takaisin

OCDW039018

• Poistaaksesi pBBntuen nosta se 
niin ylRs kuin mahdollista ja paina 
sitten vapautuspainike (1) samalla 
nostaen ylRspBin (2).

• Asentaaksesi pBBntuen takaisin 
paikoilleen aseta pBBntuen 
tuennat (A) niille tarkoitettuihin 
aukkoihin (3) samalla painaen 
vapautuspainiketta (1). SBBdB se 
sitten sopivalle korkeudelle.

VAROITUS
Varmista, ettB pBBntuki 
lukittuu paikoilleen sBBdRn 
jBlkeen hyRdyntBBksesi sen 
suojavaikutuksen.
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 Kyyncrnoja (jos varusteena)

OCDW039019

KBsinojan kByttBminen
• VedB kBsinoja eteenpBin 

selkBnojasta.

  Takaistuimen kaataminen

TakaselkBnojat voidaan kaataa 
pitkien tavaroiden kuljettamisen 
helpottamiseksi tai auton 
tavaratilan suurentamiseksi.

VAROITUS
Kaadettavien takaselkBnojien 
tarkoitus on mahdollistaa sellaisten 
tavaroiden kuljettaminen, jotka 
eivBt muuten mahtuisi tavaratilaan.
'lB koskaan anna matkustajan 
istua kaadetun selkBnojan pBBllB 
auton liikkuessa, sillB tBmB ei 
ole kunnollinen istuma-asento 
eikB tBllRin turvavRitB voida 
kByttBB. TBmB saattaa johtaa 
vakaviin tai hengenvaarallisiin 
vammoihin onnettomuudessa tai 
Bkkijarrutuksessa. Kaadettujen 
selkBnojien pBBllB kuljetettavat 

tavarat eivBt saa ulottua 
etuistuimia korkeammalle. TBllRin 
Bkkijarrutuksissa kuorma saattaa 
liukua eteen aiheuttaen vammoja ja 
vahinkoja.

Takaistuimien selkBnojat 
voidaan kaataa eteen tavaratilan 
laajentamiseksi tai pBBstBksesi 
kBsiksi sinne.
• Nostaaksesi selkBnojaa, nosta ja 

tyRnnB sitB, kunnes se lukittuu 
tiukasti paikoilleen.

• Kun palautat selkBnojan sen 
alkuperBiseen pystyasentoon, 
aseta takaturvavyRt siten, ettB ne 
ovat valmiina takamatkustajien 
kBytettBvBksi.

VAROITUS
'lB kaada takaistuinta, jos 
kuljettajan istuinasentoa ei ole 
sBBdetty valmiiksi kuljettajan 
ajotottumusten ja -mukavuuden 
mukaiseksi. 'kkijarrutus 
tai tRrmBys voi aiheuttaa 
henkilRvahinkoja.

HUOMIO
• Kun kaadat tai palautat 

takaistuinta paikoilleen, huolehdi, 
ettB siirrBt etuistuimen kokonaan 
eteen. Jos tilaa ei ole riittBvBsti 
takaistuimen kaatamiseen, BlB 
yritB kaataa sitB vBkisin. TBstB 
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aiheutuu vahinkoja pBBntukeen ja 
istuimeen liittyviin osiin.

• Ennen kuin kBytBt turvavyRtB, 
poista se pidikkeestBBn. Jos 
vedBt turvavyRtB sen ollessa 
pidikkeessB, saattaa turvavyR tai 
pidike vahingoittua.

• KBytB pidikettB ainoastaan, 
kun matkustajia ei ole istuimilla 
tai kun sinun tarvitsee kaataa 
takaistuimet.

Takaistuimen selkcnojan 
taittaminen
1. Aseta etuistuimen selkBnoja 

pystyasentoon ja tarpeen 
vaatiessa liu’uta etuistuinta 
eteenpBin.

2. Laske takaistuimien pBBntuet 
alimpaan asentoon.

Takaistuimen reunapaikan 
selkBnojasta

OCDW039021

3. Takaistuimen reunapaikan 
selkBnojasta: VedB lukitusvivusta 
(1) ja kaada takaistuimen selkBnoja 
eteen ala-asentoon.

Tavaratilasta

OCDW039079

Tavaratilasta (etBtaittotoiminto, 
jos varusteena farmari- ja 
ProCeed -malleissa):

4. VedB selkBnojan taittovivusta (2). 
SelkBnoja taittuu alas.

HUOMIO
Etctaitto
'lB tyRnnB selkBnojaa voimakkaasti 
taaksepBin, kun lukitset sen 
paikalleen. SelkBnoja saattaa 
vapautua lukituksesta ja 
palautua takaisin tyRntRvoiman 
vaikutuksesta.

VAROITUS

Etctaitto
Takaistuimia ei saa taittaa, jos 
takaistuimilla on matkustajia, 
lemmikkielBimiB tai matkatavaroita. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla loukkaantuminen tai 
istuimella olevan esineen 
vaurioituminen.
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VAROITUS
Toisen istuinrivin oikeanpuoleisen 
selkcnojan taittaminen

OCDW039064

Noudata varovaisuutta, kun taitat 
toisen istuinrivin oikeanpuoleisen 
selkBnojan alas keskipaikan 
selkBnojan ollessa taitettuna. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla loukkaantuminen.

Palauttaaksesi takaistuimen 
paikoilleen

OCDW039022

1. KByttBBksesi takaistuinta nosta 
ja vedB selkBnojaa taaksepBin. 
VedB napakasti selkBnojaa, jotta 
se lukittuu paikoilleen. Varmista, 
ettB selkBnoja lukittuu paikoilleen. 
Kun palautat selkBnojan takaisin 
pystyasentoon, varmista 
aina, ettB se on lukittunut 
paikoilleen painamalla selkBnojan 
pBBllisosasta. Jos et pysty 
nBkemBBn kaatamisvivun 
alaosassa olevaa punaista viivaa, 
selkBnoja on lukittunut kunnolla.

2. Palauta takaistuimen turvavyR 
oikeaan asentoon.

3. Kun selkBnoja on asennettu 
paikoilleen, tarkasta vielB 
selkBnojan kaatovipu uudelleen.

Takaistuimen keskipaikan 
selkcnojan taittaminen erikseen 
(farmari-, ProCeed- ja XCeed-
mallit, jos varusteena):

OCDW039057

Autossa voidaan kuljettaa pitkiB 
esineitB taittamalla pelkBstBBn 
takaistuimen keskipaikan selkBnoja 
alas, jolloin koko takaistuimen 
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selkBnojaa ei tarvitsee taittaa. 
Ohjeet takaistuimen keskipaikan 
selkBnojan taittamiseksi alas 
annetaan alla.
1. Laske takaistuimen keskipaikan 

pBBntuki alimpaan asentoonsa.
2. VedB kBsinoja eteenpBin 

selkBnojasta.
3. Vapauta keskipaikan selkBnojan 

lukitus vetBmBllB vivusta (1).
4. Kun olet vapauttanut selkBnojan 

lukituksen, vedB keskipaikan 
selkBnojaa eteenpBin ja taita se 
alas.

VAROITUS
Selkcnojan palauttaminen 
pystyasentoon
Kun palautat selkBnojan 
pystyasentoon, pidB ote selkBnojalla 
ja palauta se hitaasti. Jos selkBnoja 
palautetaan hallitsemattomasti 
ilman kiinnipitBmistB, se saattaa 
heittBytyB eteen aiheuttaen 
mahdollisesti matkustajaan 
osuessaan henkilRvammoja.

VAROITUS
Tarkasta takaistuimen kaatamisen 
jBlkeen, ettB kuljettajan istuin 
voidaan sBBtBB kuljettajan 
ajotottumusten ja -mukavuuden 
mukaisesti. Jos nBin ei ole, 
BlB kaada istuinta. TBmB 
lisBB ruumiinvammojen riskiB 
Bkkijarrutuksessa tai tRrmByksessB.

VAROITUS
Kun palautat takaselkBnojan 
takaisin pystyasentoon kaatamisen 
jBlkeen:
Varo, ettet vahingoita turvavyRtB 
tai sen lukkoa. 'lB anna turvavyRn 
tai sen lukon kiinnittyB tai tarttua 
takaistuimeen. Varmista, ettB 
selkBnoja on lukittunut kunnolla 
pystyasentoon painamalla 
selkBnojan ylBosasta. Muussa 
tapauksessa onnettomuudessa 
tai Bkkijarrutuksessa istuin 
saattaa kaatua alas ja pBBstBB 
matkatavarat matkustamoon, 
josta voi seurata vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja.

HUOMIO
Takaistuimen turvavuiden solkien 
vaurioitumisen vaara
Ennen kuin kaadat takaistuimen 
selkBnojan, aseta vyRlukko 
istuinosan ja selkBnojan vBliin. 
NBin pystyt estBmBBn sen, ettei 
takaselkBnoja vahingoita vyRlukkoa.

HUOMIO
Takaturvavyut
Kun takaistuimen selkBnojat 
palautetaan pystyasentoon, muista 
ensin palauttaa olkavyRt niiden 
oikeaan asentoon.
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VAROITUS

Matkatavarat
Matkatavaroiden tulee aina 
olla tukevasti paikoillaan tai 
kiinnitettyinB, jotta ne eivBt 
tRrmBystilanteessa sinkoaisi 
ympBriinsB auton sisBllB aiheuttaen 
vammoja matkustajille. 'lB aseta 
tavaroita takaistuimille, sillB niitB 
ei voi kiinnittBB kunnolla, jolloin 
ne saattavat tRrmBystilanteessa 
lentBB etumatkustajia pBin.

VAROITUS
Matkatavaroiden lastaaminen
Aina kun lastaat tai purat kuormaa, 
varmista, ettB moottori on 
sammutettu, kBsivaihteisto on 
1. vaihteella ja seisontajarru on 
kytketty. Jos nBin ei toimita, auto 
saattaa liikkua, mikBli vaihdevipu 
siirretBBn vahingossa toiseen 
asentoon.

  Turvavyut

  Turvavuiden kiinnitysjcrjestelmc

VAROITUS
• TurvavRitB on kBytettBvB 

aina auton liikkuessa, jotta 
turvajBrjestelmien paras 
suojavaikutus hyRdynnettBisiin.

• TurvavyRt toimivat tehokkaimmin, 
kun selkBnojat on sBBdetty 
pystyasentoon.

• Alle 13-vuotiaiden lasten tulee 
istua takaistuimella turvavyR 
oikein kiinnitettynB. 'lB koskaan 
anna lapsen matkustaa 
etuistuimella. Jos alle 13-vuotias 
lapsi on vBlttBmBttB kiinnitettBvB 
etuistuimelle, hBnelle tulee 
kiinnittBB turvavyR oikein ja istuin 
on siirrettBvB mahdollisimman 
taakse.

• 'lB koskaan aseta olkavyRtB 
kulkemaan kummankin kBsivartesi 
alla tai selkBsi takana. VBBrin 
kulkeva olkavyR voi aiheuttaa 
vakavia vammoja tRrmByksessB. 
OlkavyRn tulee kulkea olkapBBn 
keskikohdan yli solisluun poikki.

• 'lB koskaan vedB turvavyRtB 
herkBsti sBrkyvien esineiden 
ylitse. 'kkipysBytyksen tai 
tRrmByksen yhteydessB turvavyR 
voi vaurioittaa niitB.

• 'lB anna turvavyRn kiertyB. 
Kiertynyt turvavyR ei 
kykene toimimaan kunnolla. 
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TRrmByksessB se saattaa jopa 
viiltBB sinua. Varmista, ettB 
turvavyR on suora eikB siinB ole 
kiertymiB.

• Varo, ettet vahingoita turvavyRtB 
tai sen osia. Jos turvavyR tai siihen 
liittyvB osa on vahingoittunut, 
vaihda se.

VAROITUS
TurvavyRt on suunniteltu 
tukeutumaan kehon luustoon, joten 
vyRn tulee kulkea mahdollisimman 
alhaalta lantion etuosan kohdalta 
sekB rinnan ja olkapBBn poikki. 
LantiovyRn asettamista vatsan 
kohdalle tulee vBlttBB.
TurvavyRt tulee kiinnittBB 
mahdollisimman tiukalle 
mukavuustekijBt huomioiden, jotta 
ne tarjoaisivat suunniteltua suojaa. 
LRysB vyR heikentBB kByttBjBlle 
tarjoamaa suojaa huomattavasti.
Ole varovainen, ettei vyRhRn 
sotkeudu kiillotusainetta, RljyB 
tai muuta kemikaalia, kuten 
akkuhappoa.
Puhdistus voidaan suorittaa 
turvallisesti kByttBmBllB mietoa 
veden ja saippuan seosta. 
VyR on vaihdettava, jos se 
on purkaantunut, likaantunut 
kemikaaleista tai vahingoittunut.
TBrkeBB on vaihtaa koko 
vyRlaite, jos vyR on ollut kovassa 
tRrmByksessB, vaikka siinB ei 
nBkyisi silmBmBBrBistB vahinkoa. 

VRitB ei saa kByttBB kiertyneenB. 
Jokaista vyRtB saa kByttBB vain yksi 
matkustaja. On vaarallista asettaa 
vyR kulkemaan sylissB istuvan 
lapsen ympBri.

VAROITUS
• Muutoksien tai lisBkorjauksien 

tekeminen on kiellettyB, sillB 
ne saattavat estBB turvavyRn 
sBBtRmekanismin tai kByttBjBn 
suorittaman toiminnan vyRn 
lRysyyden poistamiseksi.

• Kun kiinnitBt turvavyRtB, 
huolehdi, ettet kBytB muiden 
turvavRiden vyRlukkoa. TBllRin 
turvavyR ei vBlttBmBttB tarjoa 
suunniteltua suojaa ja voi olla jopa 
hengenvaarallinen.

• 'lB avaa turvavyRtB tai lukitse 
ja avaa sitB toistuvasti ajon 
aikana. TBmB voi johtaa hallinnan 
menettBmiseen ja sitB kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin tai 
aineellisiin vahinkoihin.

• Kun kiinnitBt turvavyRtB, varmista 
ettB vyR ei kulje kovien tai helposti 
rikkoutuvien kappaleiden yli.

• Tarkista, ettei vyRlukossa ole 
mitBBn ylimBBrBistB. Muussa 
tapauksessa vyR ei ehkB kiinnity 
oikein.
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Kuljettajan istuimen turvavyun 
varoitusvalo

ODEEV068095NR

Kuljettajan muistutukseksi 
kuljettajan istuimen turvavyRn 
varoitusvalot syttyvBt noin 6 
sekunniksi aina, kun kBBnnBt virta-
avaimen ON-asentoon riippumatta 
siitB, onko vyR kiinnitetty. Jos 
turvavyRtB ei kiinnitetB, merkkiBBni 
kuuluu noin 6 sekunnin ajan.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki tai avaat turvavyRn 
ajaessasi alle 20 km/h nopeutta 
tai pysBhdyt, tilannetta vastaava 
varoitusvalo syttyy.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki tai avaat turvavyRn 
ajaessasi vBhintBBn 20 km/h 
nopeutta, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusBBnimerkki kuuluu noin 100 
sekunnin ajan.

Kun turvavyR avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus 
on alle 20 km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai 
enemmBn, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusBBnimerkki kuuluu noin 100 
sekunnin ajan.

Etumatkustajan turvavyun 
varoitus

Etumatkustajan turvavyRn 
varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia 
sen jBlkeen, kun virta-avain 
on kBBnnetty ON-asentoon, 
riippumatta siitB onko turvavyR 
kiinnitetty.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki tai avaat turvavyRn 
ajaessasi alle 20 km/h nopeutta 
tai pysBhdyt, tilannetta vastaava 
varoitusvalo syttyy.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki tai avaat turvavyRn 
ajaessasi vBhintBBn 20 km/h 
nopeutta, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusBBnimerkki kuuluu noin 100 
sekunnin ajan.

Kun turvavyR avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus 
on alle 20 km/h. Kun ajonopeus on 
20 km/h tai enemmBn, varoitusvalo 
vilkkuu ja varoitusBBnimerkki kuuluu 
noin 100 sekunnin ajan.

VAROITUS
VBBrB istuma-asento haittaa 
etuturvavyRn varoitusjBrjestelmBn 
toimintaa. On tBrkeBB, ettB 
kuljettaja neuvoo matkustajia 
istumaan tBmBn ohjekirjan ohjeiden 
mukaisessa istuma-asennossa.
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HUOMAUTUS
• Vaikka etumatkustajan istuin 

ei olisi kBytRssB, turvavyRn 
varoitusvalo vilkkuu tai palaa noin 
6 sekunnin ajan.

• TurvavyRn varoitin saattaa 
kytkeytyB, jos etumatkustajan 
istuimella kuljetetaan 
matkatavaroita.

Takaistuimen turvavyun 
varoitusvalo (jos varusteena)

OCDW039025

• Takapenkin vasen (3) ja oikea (5) 
istuin

Takamatkustajan turvavyRn varoi-
tusvalo palaa noin 6 sekuntia sen 
jBlkeen, kun virta-avain on kBBnnet-
ty ON-asentoon, riippumatta siitB 
onko turvavyR kiinnitetty.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki tai avaat turvavyRn 
ajaessasi alle 20 km/h nopeutta, 
tilannetta vastaava varoitusvalo 
syttyy ja palaa kunnes kiinnitBt 
turvavyRn.

Jos jatkat ajamista vyR auki tai 
avaat turvavyRn ajonopeuden 
ollessa 20 km/h tai enemmBn, 
turvavyRn varoitusBBni kuuluu 
noin 35 sekunnin ajan ja vastaavan 
turvavyRn varoitusvalo alkaa 
vilkkua.

Kun turvavyR avataan ajon aikana, 
varoitusvalot syttyvBt, kun 
ajonopeus on alle 20 km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai 
enemmBn, varoitusvalo vilkkuu ja 
varoitusBBnimerkki kuuluu noin 35 
sekunnin ajan.
• Takapenkin keskimmBinen (4) 

istuin

Takamatkustajan turvavyRn 
varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia 
sen jBlkeen, kun virta-avain 
on kBBnnetty ON-asentoon, 
riippumatta siitB onko turvavyR 
kiinnitetty.

Jos turvavyRtB ei ole kiinnitetty, 
kun virta-avain kBBnnetBBn ON-
asentoon, turvavyRn varoitusvalo 
syttyy noin 70 sekunniksi.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn 
ollessa auki, sen varoitusvalo 
palaa noin 70 sekunnin ajan 
ajonopeudesta riippumatta.

Jos turvavyR avataan ajonopeuden 
ollessa alle 20 km/h, turvavyRn 
varoitusvalo syttyy ja palaa noin 35 
sekuntia.
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Jos avaat turvavyRn ajonopeuden 
ollessa yli 20 km/h, turvavyRn 
varoitusBBni kuuluu noin 35 
sekunnin ajan ja vastaava 
varoitusvalo vilkkuu.

Jos takaovi avataan ajonopeuden 
ollessa alle 20 km/h, varoitusvalo ei 
syty eikB varoitusBBni kuulu, vaikka 
ajonopeus nousisi suuremmaksi 
kuin 20 km/h.

  Lantio-/olkavyu

Korkeuden scctcminen (edessc, 
jos varusteena)

Voit sBBtBB olkavyRn 
kiinnityspisteen korkeuden yhteen 
kolmesta asennosta parantaaksesi 
mukavuutta ja turvallisuutta.

Etuistuin

ODEEV058027NR

TurvavyR ei saa olla sBBdetty liian 
korkealle, lBhelle niskaa. OlkavyR 
tulee sBBtBB siten, ettB se kulkee 
rintakehBsi poikki ja vyRn keskiosa 

ovea lBhempBnB olevan olkapBBn yli, 
ei niskan yli.
• SBBtBBksesi turvavyRn 

kiinnityspisteen korkeutta, 
nosta tai laske korkeudensBBdin 
haluttuun asentoon.

• Nostaaksesi korkeudensBBdintB, 
vedB sitB ylRspBin (1). Jos 
haluat laskea sitB, tyRnnB 
alaspBin (3) painaen samalla 
korkeudensBBtimen painiketta (2).

Vapauta painike lukitaksesi 
kiinnityspisteen paikalleen. 
YritB liu'uttaa korkeussBBdintB 
varmistaaksesi, ettB se on 
lukkiutunut.

VAROITUS
• Varmista, ettB olkavyRn 

kiinnityspiste on lukittunut 
paikoilleen sopivalle korkeudelle. 
'lB koskaan aseta olkavyRtB 
kulkemaan kaulan tai naaman 
alueelta. VBBrin asetetut 
turvavyRt voivat aiheuttaa vakavia 
vammoja onnettomuudessa.

• Jos turvavRitB ei vaihdeta 
onnettomuuden jBlkeen, autoosi 
voi jBBdB vahingoittuneet 
turvavyRt, jotka eivBt 
anna suojaa mahdollisesti 
tulevassa tRrmByksessB 
aiheuttaen hengenvaarallisia 
ruumiinvammoja. Vaihda 
turvavyRt onnettomuuden jBlkeen 
mahdollisimman pian.
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Turvavyun kiinnittcminen

ODEEV058025NR

• KiinnittBBksesi turvavyRn, vedB se 
ulos rullastaan ja aseta metallinen 
kiinnitin (1) vyRlukkoon (2). Kun 
kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu 
"klik"-BBni.
TurvavyR asettuu automaattisesti 
oikealle pituudelle vain sen jBlkeen, 
kun lantio-osa on sBBdetty 
siten, ettB se kulkee tiukasti 
lantiosi yli. Jos nojaat eteenpBin 
hitaasti, rauhallisella liikkeellB, 
turvavyR antaa pituutta antaen 
liikkumavaraa. VyR lukittuu 
kuitenkin paikoilleen Bkillisen 
pysBhdyksen tai tRrmByksen 
seurauksena. Se lukittuu myRs, 
jos yritBt nojata eteenpBin liian 
nopeasti.

HUOMAUTUS
Jos et pysty vetBmBBn turvavyRtB 
kelauslaitteesta, vedB vyRtB tiukasti 
ulospBin ja vapauta se. TBmBn 
jBlkeen voit vetBB vyRn rauhallisesti 
ulos.

ODEEV058026NR

VAROITUS
Sinun tulee asettaa lantiovyR 
kulkemaan tiukasti lantion yli 
mahdollisimman alhaalla, ei 
vyRtBrRllB. Jos lantiovyR kulkee 
liian korkealla vyRtBrRllBsi, 
se lisBB loukkaantumisriskiB 
tRrmBystilanteessa. Molemmat 
kBsivarret eivBt saa olla vyRn ylB- 
tai alapuolella. Toisen on oltava 
alla ja toisen yllB, kuten kuvassa 
esitetBBn.
'lB koskaan anna vyRn kulkea ovea 
lBhempBnB olevan kBsivarren alta.

OCDW039026



Autosi turvavarusteet
 

Turvavyut
 

3        28

Kunkin istuimen turvavyR tulee 
kiinnittBB vastaavaan vyRlukkoon, 
jotta se kiinnittyy oikein.
1. Oikean takaturvavyRn lukko
2. Oikean keskiturvavyRn lukko
3. Vasemman keskiturvavyRn lukko

OCDW039027

Kun kBytetBBn keskimmBisen 
takaistuimen turvavyRtB, on 
huolehdittava, ettB kBytetBBn 
"CENTER" merkinnBllB varustettua 
vyRlukkoa.

HUOMIO
'lB laita oikeaa tai vasenta 
turvavyRtB vBkisin keskimmBisen 
turvavyRn lukkoon.
Varmista, ettB takaistuimen 
keskimmBinen turvavyR lukittuu 
keskimmBisen turvavyRn lukkoon.
EpBasianmukaisesti kiinnitetty 
turvavyR ei suojaa.

Takaistuimen keskivyu

OCDW039067

OCDW039068

• VedB kielekettB (3) ja laita se 
solkeen (4). Kun kieleke lukkiutuu 
solkeen, kuuluu "klik"-BBni. 
Varmista, ettei vyR ole kierteellB. 
Kun kBytetBBn keskimmBisen 
takaistuimen turvavyRtB, on 
huolehdittava, ettB kBytetBBn 
”CENTER”-merkinnBllB varustettua 
vyRlukkoa.
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Turvavyun avaaminen

ODEEV058078NR

• TurvavyR avataan painamalla 
vyRlukossa olevaa avauspainiketta 
(1).
Kun se avataan, vyRn tulisi 
automaattisesti kelautua takaisin 
kelauslaitteeseen.
Jos nBin ei tapahdu, tarkasta, ettei 
vyRssB ole kiertymiB ja yritB sitten 
uudelleen.

  Takaturvavuiden piilottaminen

OCDW039028

TakaturvavRiden vyRlukot voidaan 
piilottaa takaistuimen selkBnojan 
ja istuinosan vBlisiin taskuihin, kun 
niitB ei kBytetB.

  Turvavyun esikiristin (mikcli 
varusteena)

OON038092NR

Autossasi on edessB ja takapenkin 
reunapaikoilla esikiristimellB 
varustetut turvavyRt.

Esikiristimien tarkoituksena on 
varmistaa, ettB turvavyRt asettuvat 
tiukasti matkustajien vartaloille 
tietyissB tRrmByksissB.

Esikiristimet laukeavat riittBvBn 
voimakkaissa kolareissa.

Jos auto jarruttaa BkkinBisesti 
tai matkustaja yrittBB nojata 
eteenpBin liian nopeasti, turvavyRn 
kelauslaite lukittuu paikoilleen. 
TietyntyyppisissB etupBBhBn 
kohdistuvissa tRrmByksissB 
esikiristimet laukeavat ja vetBvBt 
turvavyRtB tiukemmin matkustajan 
vartaloa vasten.

Jos jBrjestelmB tunnistaa liian 
suuren jBnnityksen kuljettajan 
tai etumatkustajan turvavyRssB 
esikiristimen lauetessa, 
esikiristimen sisBllB oleva 
kuormanrajoitin vapauttaa painetta 
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vaikuttavassa turvavyRssB. (jos 
varusteena)

VAROITUS
Turvallisuutesi parantamiseksi pyri 
aina istumaan oikeassa asennossa 
istuimella ja varmista, ettei vyR ole 
lRysB tai kiertynyt.

HUOMAUTUS
Esikiristin ei aktivoidu 
pelkBstBBn etutRrmByksen 
vaan myRs sivutRrmByksen 
yhteydessB, jos autossa on 
varusteena sivuturvatyynyt tai 
ikkunaturvatyynyt.

OON039121NR

TurvavRiden esikiristinjBrjestelmB 
koostuu seuraavista 
pBBkomponenteista. Niiden sijainti 
ilmenee kuvasta:
1. TurvatyynyjBrjestelmBn 

varoitusvalo
2. VyRn esikiristimen asennelma
3. TurvatyynyjBrjestelmBn 

ohjausyksikkR

VAROITUS
Saadaksesi parhaan hyRdyn 
esikiristimistB:
1. TurvavyR on kiinnitettBvB oikein 

ja sBBdettBvB oikealle korkeudelle. 
Lue ja noudata kaikkia tBssB 
kByttRoppaassa esitettyjB tBrkeitB 
tietoja ja varotoimenpiteitB, jotka 
liittyvBt ajoneuvosi matkustajien 
turvavarusteisiin, kuten 
turvavRihin ja turvatyynyihin.

2. Varmista, ettB sinB ja 
matkustajasi kBytBtte turvavRitB 
asianmukaisesti.

HUOMAUTUS
• Etuistuinten ja takapenkin 

sivupaikkojen esikiristimet 
aktivoituvat tietyissB 
tRrmByksissB. Esikiristimet 
laukeavat yhdessB turvatyynyjen 
kanssa, jos tRrmBys on riittBvBn 
voimakas.

• Jos turvavRiden esikiristimet 
laukeavat, saattaa kuulua 
kova BBni ja matkustamossa 
saattaa esiintyB pieniB mBBriB 
pRlyB, joka voi nByttBB savulta. 
NBin tapahtuu jBrjestelmBn 
normaalissa toiminnassa, eikB se 
ole vaarallista.

• Vaikka tBmB pRly on vaaratonta, 
se saattaa olla BrsyttBvBB iholla 
eikB sitB tulisi hengittBB jatkuvasti. 
Pese kaikki sille altistuneet ihon 
alueet huolellisesti esikiristimet 
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laukaisseen onnettomuuden 
jBlkeen.

• Tunnistimeen, joka laukaisee 
SRS-turvatyynyn, on liitetty 
myRs turvavyRn esikiristin. 
SRS-turvatyynyn varoitusvalo 

 syttyy mittaristoon noin 6 
sekunniksi virran kytkemisen 
jBlkeen ja sammuu heti sen 
jBlkeen.

HUOMIO
Jos turvavyRn esikiristin ei toimi 
oikein, tBmB SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo syttyy palamaan, 
vaikka turvatyynyissB ei olisikaan 
toimintahBiriRtB. Jos SRS-
turvatyynyjen varoitusvalo ei 
syty, kun virta-avain kBBnnetBBn 
ON-asentoon, tai se jatkaa 
palamista noin 6 sekunnin 
palamisen jBlkeen, tai se syttyy 
kesken ajon aikana, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
• Esikiristimet on suunniteltu 

toimimaan vain kerran. 
Laukeamisen jBlkeen esikiristimet 
on vaihdettava uusiin. Kaikki 
kolarin aikana kBytRssB olleet 
turvavyRt - riippumatta tyypistB - 
tulee vaihtaa tBmBn jBlkeen uusiin.

• Esikiristimien laitemekanismit 
kuumenevat lauetessaan. 'lB 
koske esikiristimien laitteisiin 
moneen minuuttiin niiden 
laukeamisen jBlkeen.

• 'lB yritB tarkastaa tai vaihtaa 
esikiristimiB itse. Tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Esikiristimien laitteisiin ei saa 
kohdistua iskuja.

• 'lB yritB huoltaa tai korjata 
turvavRiden esikiristinjBrjestelmBB 
millBBn tavalla.

• TurvavRiden esikiristimien 
epBasianmukainen kBsittely, kuten 
niiden kolhiminen, muuttaminen, 
tarkastaminen, vaihtaminen tai 
korjaaminen saattaa aiheuttaa 
toimintahBiriRn, esikiristimien 
yllBttBvBn aktivoitumisen ja 
vakavia vammoja.

• KBytB aina turvavRitB 
ajaessasi tai matkustaessasi 
moottoriajoneuvolla.

• Jos turvavyR tai esikiristin on 
hBvitettBvB autosta, ota yhteys 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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HUOMIO
Auton etuosan korikorjaukset voivat 
vaurioittaa kiristinjBrjestelmBB. 
Huollata jBrjestelmB ammatti-
huollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Turvavuiden  varotoimenpiteet

VAROITUS
• Kaikkien auton matkustajien 

on aina kBytettBvB turvavRitB. 
TurvavyRt ja kiinnitysjBrjestelmBt 
pienentBvBt vakavien 
tai hengenvaarallisten 
loukkaantumisten riskiB tRrmBys- 
tai Bkkijarrutustilanteessa. Ilman 
turvavyRtB matkustaja saattaa 
sinkoutua liian lBhelle laukeavaa 
turvatyynyB, iskeytyB auton 
sisBrakenteeseen tai lentBB ulos 
matkustamosta. Oikein kBytetty 
turvavyR vBhentBB huomattavasti 
nBitB turvallisuusriskejB.
Noudata aina tBssB oppaassa 
esitettyjB turvavRitB, turvatyynyjB 
ja matkustajien turvallisuutta 
koskevia varotoimenpiteitB.

• 'lB koskaan vedB turvavyRtB 
herkBsti sBrkyvien esineiden 
ylitse. 'kkipysBytyksen tai 
tRrmByksen yhteydessB turvavyR 
voi vaurioittaa niitB.

Vauva tai pieni lapsi

Sinun tulee olla tietoinen maassasi 
voimassa olevista mBBrByksistB. 
Lastenistuimet on sijoitettava ja 
asennettava oikein takaistuimille. 
LisBtietoja nBiden turvaistuimien 
kBytRstB lRydBt tBmBn luvun 
kappaleesta ”Lasten turvaistuimet” 
sivulla 3-35.

VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava 
aina oikein kiinnitetty, mukaan 
lukien vauvat ja lapset. 'lB koskaan 
pidB matkan aikana lasta kBsissBsi 
tai sylissBsi. Muussa tapauksessa 
kolarin aiheuttamat kovat 
voimat riistBvBt lapsen kBsistBsi, 
jolloin lapsi osuu matkustamon 
rakenteisiin. KBytB aina lasten 
turvaistuinta, joka soveltuu lapsen 
pituudelle ja painolle.

HUOMAUTUS
Pienet lapset suojataan parhaiten 
loukkaantumisilta mahdollisissa 
onnettomuuksissa, kun heitB kul-
jetetaan takaistuimelle kiinnitetyllB 
lasten turvaistuimella, joka tByttBB 
maassasi voimassa olevat turval-
lisuusnormit. Ennen lasten turva-
istuimen ostoa varmista, ettB siinB 
on tarra, joka todistaa, ettB istuin 
tByttBB maasi turvallisuusnormit. 
Turvaistuimen on oltava sopiva 
lapsesi pituudelle ja painolle.
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Tarkasta lasten turvaistuimen tarra 
lRytBBksesi nBmB tiedot. Katso 
kohta ”Lasten turvaistuimet” sivulla 
3-35.

Isommat lapset

Lapset, jotka ovat liian isoja 
lasten turvaistuimiin, tulee aina 
asettaa takaistuimille ja kiinnittBB 
kolmipisteturvavRillB (lantio-/
olkavyRt). Lantio-osa tulee 
kiinnittBB tiukasti lantiolle niin alas 
kuin mahdollista. Tarkasta vyRn 
tiukka asettuminen sBBnnRllisesti. 
Lapsen liikkuminen saattaa muuttaa 
vyRn oikeaa asentoa. Lapsille 
on turvallisinta onnettomuuden 
sattuessa, kun heidBt on kiinnitetty 
takaistuimille oikeantyyppisiin 
lastenistuimiin. Jos isomman lapsen 
(ikB yli 13 vuotta) on istuttava 
etuistuimella, hBnen tulee kByttBB 
kolmipisteturvavyRtB ja istuimen 
tulee olla BBrimmBisessB taka-
asennossa. Alle 13-vuotiaiden lasten 
tulee istua takaistuimella. 'L' 
KOSKAAN kiinnitB alle 13-vuotiasta 
lasta etuistuimelle. 'L' KOSKAAN 
kiinnitB taaksepBin suunnattua 
lastenistuinta auton etuistuimelle.

Jos vyRn olkaosa koskettaa vBhBn-
kin lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile 
lapsen asettamista lBhemmBs au-
ton keskiosaa. Jos olkavyR koskee 
yhB kaulaa tai kasvoja, tulee lapsen 
alle asettaa korokeistuin.

VAROITUS
Olkavyut pienillc lapsilla
• 'lB koskaan anna olkavyRn 

koskettaa lapsen kaulaa tai 
kasvoja auton liikkuessa.

• Jos turvavyRtB ei kBytetB oikein 
ja sBBdetB lapselle sopivaksi, hBn 
saattaa onnettomuustilanteessa 
saada vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

Raskaana olevat naiset

TurvavyRn kByttRB suositellaan 
raskaana oleville naisille, jotta 
loukkaantumisriski olisi pienempi 
mahdollisessa onnettomuudessa. 
TurvavyRtB kBytettBessB vyRn 
lantio-osan tulee asettua 
mahdollisimman alas tiukasti 
lantiolle, eikB vatsan pBBlle. Voit 
kysyB tarkempia ohjeita lBBkBriltBsi.

VAROITUS
Raskaana olevat naiset
Raskaana olevan naisen ei tule 
koskaan asettaa turvavyRn lantio-
osaa vatsan alueen yli, jossa sikiR 
sijaitsee.



Autosi turvavarusteet
 

Turvavyut
 

3        34

Loukkaantunut henkilu

TurvavyRtB on kBytettBvB 
kuljetettaessa loukkaantunutta 
henkilRB. Kun nBin on toimittava, 
kysy tarkempia neuvoja lBBkBriltB.

Yksi henkilu turvavyutc kohden

Kaksi henkilRB (mukaan lukien 
lapset) ei saa koskaan kByttBB 
yhtB turvavyRtB samanaikaisesti. 
TBmB lisBB loukkaantumisriskiB 
mahdollisen onnettomuuden 
sattuessa.

Blc makaa

PienentBBkseen 
loukkaantumisriskiB mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa ja 
saavuttaakseen parhaan 
suojan turvajBrjestelmiltB, 
kaikkien matkustajien tulee 
istua pystyasennossa ja etu- 
sekB takaistuimien tulee olla 
pystyasennossa auton liikkuessa.

TurvavyR ei voi antaa kunnon 
suojaa, jos henkilR makaa 
takaistuimella tai jos etu- ja 
takaistuimet ovat kallistetussa 
asennossa.

VAROITUS
Matkustaminen kallistetulla 
selkBnojalla lisBB vakavan 
tai hengenvaarallisen 
loukkaantumisen riskiB tRrmBys- 
tai Bkkijarrutustilanteessa. 

Turvavarusteiden (turvavyR, 
turvatyyny) antama suoja 
heikkenee huomattavasti istuinta 
kallistettaessa. TurvavRiden on 
oltava tiukasti lantiolla ja rinnalla 
toimiakseen oikein. MitB enemmBn 
istuinta kallistetaan, sitB suurempi 
riski on, ettB matkustajan lantio 
liukuu lantiovyRn alta tai kaula 
iskeytyy olkavyRhRn. Seurauksena 
voi olla vakavia sisBvammoja. 
Kuljettajan ja matkustajien 
tulee aina istua tiukasti pystyyn 
sBBdettyB selkBnojaa vasten 
turvavyRt kiinnitettyinB.

  Turvavuiden hoito

TurvavyRjBrjestelmiB ei saa koskaan 
purkaa tai muunnella. LisBksi on 
katsottava, etteivBt turvavyRt tai 
niiden laitteistot ole vahingoittuneet 
saranoiden tai ovien vBBrinkBytRstB 
tai muusta syystB.

VAROITUS

• Kun palautat takaselkBnojan 
takaisin pystyasentoon sen 
kaatamisen jBlkeen, varo, ettet 
vahingoita vyRtB tai vyRlukkoa. 
Varmista, ettei vyR tai vyRlukko 
takerru takaistuimeen. 
TurvavyR, jonka vyRosa tai 
vyRlukko on vahingoittunut, 
saattaa pettBB tRrmBys- tai 
Bkkijarrutustilanteessa aiheuttaen 
vakavia vammoja. Jos vyRosa 
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tai vyRlukko on vahingoittunut, 
vaihdata ne vBlittRmBsti uusiin.

• TurvavyRt voivat olla kuumat, 
jos auto on ollut suljettuna 
auringossa. Ne voivat polttaa 
lasten ja vauvojen ihoa.

Sccnnullinen tarkastus

Jokaisen turvavyRn kuluneisuus 
ja mahdolliset vahingot tulisi 
tarkastaa sBBnnRllisesti. Kaikki 
vahingoittuneet osat tulee vaihtaa 
mahdollisimman nopeasti.

Pidc vyut puhtaina ja kuivina

TurvavyRt tulee pitBB puhtaina ja 
kuivina. Jos vyRt likaantuvat, ne 
voidaan puhdistaa kByttBmBllB vettB 
ja mietoa saippualiuosta. Valkaisu- 
tai vBrjBysaineita, vahvoja liuottimia 
tai hankausaineita ei saa kByttBB, 
koska ne saattavat vahingoittaa ja 
heikentBB vyRn kuituja.

Milloin turvavyut pitcc vaihtaa?

KBytRssB ollut jBrjestelmB tulee 
vaihdattaa, jos auto on ollut osalli-
sena onnettomuudessa. TBmB tulee 
tehdB, vaikka vahingot eivBt olisi 
nBkyviB. Vaihdata jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

  Lasten turvaistuimet

Suositus: Lasten on aina 
matkustettava takapenkillc

VAROITUS
Varmista aina turvaistuimen kiinni-
tys ja lasten turvavRiden kiinnitys. 
Lasten on aina turvallisempaa mat-
kustaa takaistuimella. Turvaistuinta 
ei saa asentaa selkB menosuuntaan 
etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynyB ole lukittu pois 
kBytRstB.

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee 
aina matkustaa takaistuimella 
turvavyR kiinnitettynB tai 
asianmukaisessa turvaistuimessa 
loukkaantumisriskin minimoimiseksi 
mahdollisessa onnettomuudessa, 
BkillisessB pysBhdyksessB tai 
suunnan muutoksessa.

Onnettomuustilastojen mukaan 
lapset ovat paremmin turvassa 
kiinnitettyinB takaistuimille kuin 
etuistuimille. Jos lapsi on liian 
suuri turvaistuimeen, hBnen on 
kBytettBvB turvavRitB.

Useimpien maiden lainsBBdBntR 
edellyttBB lasten matkustavan 
hyvBksytyissB turvaistuimissa.

Lain mukainen ikB tai pituus/paino, 
jolloin turvavRitB voidaan kByttBB 
turvaistuimen sijaan, vaihtelee 
maittain, joten sinun on tunnettava 
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maatasi koskevat vaatimukset sekB 
matkustaessasi myRs kohdemaiden 
vaatimukset.

Lasten turvaistuimet pitBB sijoittaa 
ja asentaa oikein auton istuimelle. 
KBytB aina paikallisten mBBrBysten 
mukaisia turvaistuimia.

Lasten turvaistuinjcrjestelmct 
(CRS)

Vauva- ja leikki-ikBisten on matkus-
tettava selkB tai kasvot ajosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, joka 
on asianmukaisesti kiinnitetty auton 
istuimeen. Lue turvaistuimen val-
mistajan toimittamat asennus- ja 
kByttRohjeet ja noudata niitB.

VAROITUS
• Noudata aina turvaistuimen 

valmistajan asennus- ja 
kByttRohjeita.

• Lapsen pitBB matkustaa asian-
mukaisessa ja oikein kiinnitetyssB 
turvaistuimessa, istuimen omat 
valjaat kiinnitettyinB.

• 'lB koskaan kBytB turvakaukaloa 
tai turvaistuinta, joka kiinnitetBBn 
koukuilla istuimen selkBnojan yli. 
Ne eivBt takaa riittBvBB suojaa 
onnettomuudessa.

• Tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa tRrmByksen 
jBlkeen. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Turvaistuimen valinta

Kun valitset turvaistuinta, noudata 
aina seuraavia ohjeita:
• Varmista, ettB turvaistuimessa 

on merkintB, joka takaa sen 
vastaavan auton kByttRmaan 
vaatimuksia.
Turvaistuimen saa asentaa 
ainoastaan, jos sillB on ECE-R44- 
tai ECE-R129-standardin 
mukainen hyvBksyntB.

• Valitse lapsen koon ja painon 
mukainen turvaistuin. 
Turvaistuimen merkinnBssB tai 
kByttRohjeissa on yleensB nBmB 
tiedot.

• Valitse turvaistuin sen mukaan, 
mille istumapaikalle se 
asennetaan.
Katso kohta ”Auton istuinpaikkojen 
soveltuvuus turvavyRllB 
kiinnitettBvien ja ISOFIX-
turvaistuimien kiinnitykseen YK:n 
mBBrBysten mukaan” sivulla 
3-44.

• Lue turvaistuimen mukana 
toimitetut valmistajan varoitukset 
ja asennusohjeet ja noudata niitB.

 Turvaistuintyypit

Turvaistuimia on kolmen tyyppisiB: 
selkB menosuuntaan ja kasvot 
menosuuntaan asennettavia 
turvaistuimia sekB istuinkorokkeita.

Ne luokitellaan lapsen iBn, pituuden 
ja painon mukaan.
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Selkc menosuuntaan asennettava 
turvaistuin

ODEEV058035NR

SelkB menosuuntaan 
asennettavassa turvaistuimessa 
selustaa vasten oleva selkBnoja 
suojaa lasta. Istuimen valjaat 
pitBvBt lapsen paikallaan ja 
pitBvBt tRrmByksessB hBnet kiinni 
istuimessa, mikB vBhentBB lapsen 
herkkBBn kaulaan ja selkBrankaan 
kohdistuvaa rasitusta.

Kaikkien alle vuoden ikBisten 
lasten on aina matkustettava 
selkB menosuuntaan asennetussa 
turvaistuimessa. SelkB 
menosuuntaan asennettavia 
turvaistuimia on eri tyyppisiB: 
vauvojen turvaistuimet 
voidaan asentaa vain selkB 
menosuuntaan. Muunnettavissa 
ja 3-in-1-turvaistuimissa on 
yleensB korkeammat pituus- ja 
painorajat selkB menosuuntaan 
asennettaessa, mikB pidentBB 
turvaistuimen kByttRikBB.

KBytB turvaistuinta kasvot 
menosuuntaan asennettuna 
istuimen valmistajan ilmoittamien 
pituus- ja painorajojen puitteissa.

Kasvot menosuuntaan 
asennettava turvaistuin

ODEEV058036NR

Kasvot menosuuntaan asennettu 
turvaistuin pitBB lapsen paikallaan 
valjailla. Lapsi voi matkustaa valjailla 
varustetussa kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, 
kunnes hBn on ylittBB istuimen 
valmistajan ilmoittaman pituus- tai 
painorajan.

Kun lapsi on liian suuri istumaan 
kasvot menosuuntaan asennetussa 
turvaistuimessa, hBn voi siirtyB 
istuinkorokkeeseen.
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Istuinkorokkeet

Istuinkoroke on suunniteltu 
parantamaan ajoneuvon 
omien turvavRiden istuvuutta. 
Istuinkorokkeen ansiosta auton 
turvavyR sijoittuu asianmukaisesti 
lapsesi kehon vahvempien osien 
kohdalle. Lapsesi tulee kByttBB 
istuinkoroketta, kunnes hBn on 
kasvanut niin suureksi, ettB auton 
omat turvavyRt istuvat kunnolla.

TurvavyR istuu kunnolla, kun 
lantiovyR asettuu tiukasti reisien 
ylBosan pBBlle eikB vatsan 
pBBlle. OlkavyRn pitBB kulkea 
napakasti olkapBBn ja rinnan 
yli eikB kasvojen tai kaulan 
kohdalta. Alle 13-vuotiaiden 
lasten pitBB aina matkustaa 
asianmukaisessa turvaistuimessa 
loukkaantumisriskin minimoimiseksi 
onnettomuudessa, BkillisessB 
pysBhdyksessB tai suunnan 
muutoksessa.

 Turvaistuimen asentaminen

VAROITUS
Noudata aina seuraavia ohjeita 
ennen turvaistuimen asentamista:
Lue turvaistuimen valmistajan 
toimittamat ohjeet ja noudata niitB.
Jos kaikkia varoituksia tai ohjeita 
ei noudateta, VAKAVIEN tai 
KUOLEMAAN JOHTAVIEN VAMMOJEN 
riski onnettomuustilanteessa 
saattaa kasvaa.

VAROITUS
Jos pBBntuki estBB turvaistuimen 
asentamisen, kyseisen istuinpaikan 
pBBntuki pitBB sBBtBB uudelleen tai 
poistaa kokonaan.

Kun olet valinnut asianmukaisen 
turvaistuimen ja tarkistanut, ettB se 
sopii asennuspaikalle, voit asentaa 
sen seuraavien kolme kohdan 
mukaisesti:
 Kiinnitc turvaistuin 
asianmukaisesti autoon. Kaikki 
turvaistuimet on kiinnitettBvB 
autoon turvavyRn lantio-/
olkavyRn lantio-osalla tai ISOFIX-
ylBkiinnityksellB ja/tai ISOFIX-
alakiinnityksellB ja/tai tukijalalla.
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 Varmista, ettc turvaistuin on hyvin 
kiinnitetty. Kun olet asentanut 
turvaistuimen autoon, tyRnnB ja 
vedB istuinta eteen- ja taaksepBin 
sekB sivuille varmistaaksesi, ettB 
se on tukevasti kiinni istuimessa. 
TurvavyRllB kiinnitetty turvaistuin 
tulisi asentaa mahdollisimman 
tukevasti. PientB sivuttaisliikettB 
kuitenkin usein jBB. Kun asennat 
turvaistuinta, sBBdB auton 
istuinta ja selkBnojaa (korkeutta ja 
etBisyyttB) siten, ettB lapsen on 
helppoa siirtyB turvaistuimeen.

 Kiinnitc turvaistuimen turvavyut. 
Varmista, ettB lapsi on kiinnitetty 
turvaistuimeen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Suljetussa autossa oleva turvaistuin 
saattaa kuumentua voimakkaasti. 
EstB palovammat tarkistamalla 
istuimen pinta ja soljet ennen kuin 
laitat lapsen turvaistuimeen.

Turvaistuimen ISOFIX-
ala- ja ylckiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjcrjestelmc)

ISOFIX-jBrjestelmB pitBB 
lapsen kiinni turvaistuimessa 
onnettomuustilanteessa. 
JBrjestelmB on suunniteltu siten, 
ettB turvaistuin on helppoa asentaa 
oikein. ISOFIX-jBrjestelmBssB 
kBytetBBn auton kiinnityspisteitB 
ja turvaistuimen kiinnikkeitB. 
ISOFIX-jBrjestelmBssB turvaistuinta 
ei kiinnitetB auton takaistuimen 
turvavRillB.

ISOFIX-alakiinnityspisteet 
muodostuvat auton rakenteeseen 
kiinnitetyistB metallitangoista. 
Jokaiselle ISOFIX-istumapaikalle on 
asennettu kaksi alakiinnityspistettB, 
joihin voidaan asentaa 
alakiinnikkeillB varustettu 
turvaistuin.

Auton ISOFIX-jBrjestelmBB voidaan 
kByttBB ISOFIX-kiinnikkeillB 
varustetun turvaistuimen 
kiinnittBmiseen.

Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillB varustetun 
turvaistuimen asentamisesta 
ISOFIX-alakiinnityspisteisiin.
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OCDW039056

Ainoastaan takaistuimen 
reunapaikat on varustettu ISOFIX-
kiinnityspisteillB. NBet niiden 
sijainnin oheisesta kuvasta.

VAROITUS
'lB yritB asentaa turvaistuinta 
takaistuimen keskipaikalle 
ISOFIX-kiinnityspisteitB kByttBen. 
KyseisellB istuinpaikalla ei ole 
ISOFIX-alakiinnityspisteitB. Jos 
turvaistuinta yritetBBn kiinnittBB 
keskipaikalle ikkunapaikkojen 
kiinnityspisteiden avulla, ne voivat 
vaurioitua.

OCDW039029

ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteet 
sijaitsevat takapenkin 
reunimmaisten istuinten selkBnojan 
ja istuinosan vBlissB. Ne on merkitty 
seuraavilla symboleilla.
1.  *  ISOFIX (i-Size) 

-alakiinnityspisteen merkintB 
( )

2. ISOFIX(i-Size)-kiinnike

ISOFIX(i-Size)-
kiinnitysjcrjestelmcllc varustetun 
turvaistuimen kiinnittcminen

ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen 
asentaminen jommallekummalle 
takapenkin reunapaikalle:
1. SiirrB turvavyRn solki pois 

ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteiden 
kohdalta.

2. SiirrB kiinnityspisteiden luota pois 
muut esineet, jotka saattaisivat 
estBB ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen 
kiinnittBmisen turvallisesti 
alakiinnityspisteisiin.

3. Aseta kiinnitettBvB turvaistuin 
auton istuinpaikalle ja kiinnitB se 
ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteisiin 
turvaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

4. Noudata turvaistuimen 
valmistajan antamia asennus- 
ja kByttRohjeita kiinnittBessBsi 
ISOFIX(i-Size)-kiinnikkeillB 
varustettua turvaistuinta ISOFIX(i-
Size)-kiinnityspisteisiin.
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VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia 
kByttBessBsi ISOFIX(i-Size)-
jBrjestelmBB:
• Lue kaikki turvaistuimen mukana 

tulleet asennusohjeet ja noudata 
niitB.

• Jotta lapsi ei tartu 
kiinnittBmBttRmiin turvavRihin, 
kiinnitB kaikki kByttBmBttRmBt 
takapenkin turvavyRt ja kiristB 
turvaistuimen takaa kulkeva 
turvavyR. Lapsi saattaa kuristua, 
jos olkavyR kiertyy hBnen kaulansa 
ympBrille ja kiristyy.

• 'lB KOSKAAN kiinnitB useampaa 
turvaistuinta samaan 
kiinnityspisteeseen. Se voi 
aiheuttaa kiinnityspisteen 
irtoamisen tai rikkoontumisen.

• Tarkastuta ISOFIX(i-Size)-
jBrjestelmB aina jBlleenmyyjBllB 
onnettomuuden jBlkeen. 
Onnettomuus voi vahingoittaa 
ISOFIX(i-Size)-jBrjestelmBB, jolloin 
se ei enBB pidB turvaistuinta 
kunnolla paikallaan.

Turvaistuimen kiinnittcminen 
ylckiinnitysjcrjestelmcn avulla

OCDW039030

Turvaistuimen ylBkiinnitykset 
sijaitsevat takaistuimien selkBnojien 
takana.

ODEEV058040NR

1. Vie turvaistuimen ylBkiinnityshihna 
istuimen selkBnojan yli. Noudata 
ylBkiinnityksen asennuksessa 
turvaistuinvalmistajan ohjeita.

2. KiinnitB ylBkiinnityshihna 
ylBkiinnityspisteeseen ja kiristB se 
turvaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti siten, ettB turvaistuin 
on tukevasti kiinni istuimessa.
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VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita 
asentaessasi ylBkiinnityspisteen 
hihnaa:
• Lue kaikki turvaistuimen mukana 

tulleet asennusohjeet ja noudata 
niitB.

• 'lB KOSKAAN kiinnitB useampaa 
turvaistuinta samaan ISOFIX-
ylBkiinnityspisteeseen. Se voi 
aiheuttaa kiinnityspisteen 
irtoamisen tai rikkoontumisen.

• 'lB kiinnitB ylBkiinnityshihnaa 
mihinkBBn muuhun 
kuin varsinaiseen 
ylBkiinnityspisteeseen. Muulla 
tavoin kiinnitettynB se ei ehkB 
toimi asianmukaisesti.

• Turvaistuinten kiinnityspisteet 
on suunniteltu kestBmBBn vain 
oikein asennettujen turvaistuinten 
aiheuttama kuormitus. MissBBn 
tapauksessa niitB ei ole tarkoitettu 
kBytettBvBksi aikuisille tai muiden 
tavaroiden tai varusteiden 
kiinnittBmiseksi autoon.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyun avulla

Jos et kBytB ISOFIX-
kiinnitysjBrjestelmBB, kaikki 
turvaistuimet on kiinnitettBvB auton 
takaistuimille lantio-/olkavyRn 
lantio-osalla.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyun avulla

ODEEV058041NR

KiinnitB turvaistuin takaistuimen 
paikoille seuraavasti:
1. Aseta turvaistuin takaistuimelle ja 

vie lantio-/olkavyR turvaistuimen 
ympBri tai lBpi istuimen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. KiinnitB lantio-osan kiinnike 
vyRlukkoon. Varmista, ettB 
kuulet selkeBn lukitusBBnen. 
Suuntaa avauspainike siten, ettB 
siihen on helppo pBBstB kBsiksi 
mahdollisessa hBtBtilanteessa. 
Varmista, ettei turvavyRn hihna 
jBB kierteelle.
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ODEEV058042NR

3. Poista ylimBBrBinen lRysyys 
hihnasta mahdollisimman 
tarkkaan painamalla turvaistuinta 
alaspBin syRttBessBsi olkahihnaa 
takaisin kelalle.

4. VedB ja tyRnnB turvaistuinta 
varmistaaksesi, ettB turvavyR 
pitBB sen tukevasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja 
suosittelee ISOFIX-
ylBkiinnitysjBrjestelmBn kByttRB 
lantio-/olkavyRn lisBksi.

Irrota turvaistuin painamalla 
turvavyRn soljen vapautuspainiketta 
ja vetBmBllB lantio- /olkavyR pois 
turvaistuimesta, ja anna turvavyRn 
kelautua kokonaan sisBBn.
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 Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyullc kiinnitettcvien ja ISOFIX-
turvaistuimien kiinnitykseen YK:n mccrcysten mukaan

(Tietoja auton kByttBjBB ja turvaistuimien valmistajia varten)
• KyllB: Soveltuu mBBritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
• Ei: Ei sovellu mBBritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
• “-” : Ei sovelleta
• Taulukko on tehty vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetulle autolle 

Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko on voimassa 
oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuille autoille.
KBytB oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen osalta 
istuinpaikan 3 tietoja.

Turvaistuinluokat

Istuinpaikat

Huomiot
1 2

3

4 5 6
Turva-
tyyny 
kBy-
tRssB

Turva-
tyyny 
ei kBy-
tRssB

Kaikkiin autoihin 
sopivat (universal) 

turvaistuimet
- - Ei

KyllB 
F, R

KyllB 
F, R

KyllB*1 
F, R

KyllB 
F, R

F:  Kasvot 
meno-
suuntaan

R:  SelkB 
meno-
suuntaan

i-size-turvaistuin - - Ei Ei
KyllB 
F, R*2 Ei

KyllB 
F, R*2

Turvakaukalo (si-
vuttain asennettava 
ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX 
CRF: L1, 

L2
- - Ei Ei Ei Ei Ei

Pienikokoinen 
ISOFIX-turvaistuin 

(esim. vauvan 
turvaistuin)

ISOFIX 
CRF: R1

- - Ei Ei KyllB R Ei KyllB R

Pienempi ISOFIX-
turvaistuin

ISOFIX 
CRF: F2, 
F2X, R2, 
R2X

- - Ei Ei
KyllB 
F, R*2 Ei

KyllB 
F, R*2

* Suurempi ISOFIX-
turvaistuin (*: ei 
istuinkorokkeet)

ISOFIX 
CRF: F3, 

R3
- - Ei Ei

KyllB 
F, R*2 Ei

KyllB 
F, R*2

Istuinkoroke – kapea 
malli

ISO CRF: 
B2

- - Ei Ei KyllB Ei KyllB

Istuinkoroke – tBysi 
leveys

ISO CRF: 
B3

- - Ei Ei Ei Ei Ei

*1.  Istuinpaikka numero 5 ei sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.
*2.  Istuinpaikka numero 5 ei sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.
 •Kuljettajan istuin: Kuljettajan istuin tulisi siirtBB keskiasentoon ja mahdollisimman korkealle.
 •Etumatkustajan istuin: Matkustajan istuin tulisi siirtBB aivan eteen.
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OBD038066L

Istuinpaikan 
numero

Sijainti autossa

1 EdessB vasemmalla

2 KeskellB edessB

3 EdessB oikealla

4 2. istuinrivin vasen

5 2. istuinrivin keskipaikka

6 2. istuinrivin vasen

Suositellut turvaistuimet  Eurooppa

PainoryhmB Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi
ECE-R44 

HyvBksyntBnumero

RyhmB 0+
Cabriofix & 
Familyfix

Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

RyhmB I Duo Plus Britax RRmer ISOFIX ja ylBkiinnitys E1 04301133
RyhmB II KidFix II XP Britax RRmer ISOFIX ja turvavyR E1 04301323

RyhmB III Junior III Graco turvavyR
E11 03.44.164
E11 03.44.165

Turvaistuinvalmistajien tietoja

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com

Britax RRmer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com
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 Turvatyynyjcrjestelmc (jos varusteena)

OCDW039031

OCDW039063

*  Auton todellinen 
turvatyynyjBrjestelmB voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.

1. Kuljettajan etuturvatyyny
2. Matkustajan etuturvatyyny
3. Sivuturvatyyny*
4. Ikkunaturvatyyny*
5. Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-kytkin

* : jos varusteena
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VAROITUS
• Vaikka autossa on turvatyynyt, 

sinun ja matkustajiesi pitBB aina 
kByttBB turvavRitB, jotta voitaisiin 
minimoida loukkaantumisriski ja 
loukkaantumisen vakavuusaste 
tRrmByksessB tai nurinajossa.

• Turvatyynyt ja esikiristimet 
sisBltBvBt rBjBhtBviB kemikaaleja. 
Auto saattaa syttyB tuleen, 
jos se romutetaan ilman ettB 
turvatyynyt ja esikiristimet 
on poistettu. Ota yhteyttB 
ammattihuoltoliikkeeseen 
ennen auton romuttamista. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• PidB turvatyynyjBrjestelmBn 
osat ja johdot kaukana vedestB 
ja kaikenlaisista nesteistB. 
Jos turvatyynyjBrjestelmBn 
komponentit eivBt ole 
toimintakunnossa vedelle tai muille 
nesteille altistumisen vuoksi, se 
saattaa aiheuttaa tulipalon tai 
vakavan loukkaantumisen.

Kuinka turvatyynyjcrjestelmc 
toimii?
• Turvatyynyt ovat kBytettBvissB 

(tByttyvBt tarpeen vaatiessa) 
ainoastaan, kun virtalukko on 
kBBnnetty ON- tai START-
asentoon.

• Turvatyynyt tByttyvBt hetkessB 
voimakkaassa keulaan tai sivulle 

kohdistuvassa tRrmByksessB 
(mikBli varustettu sivu- tai 
ikkunaturvatyynyllB) auttaakseen 
suojaamaan matkustajia vakavilta 
fyysisiltB vammoilta.

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

• Normaaleissa olosuhteissa turva-
tyyny on suunniteltu laukeamaan, 
kun tRrmBys tapahtuu tietyssB 
kulmassa ja tietyllB voimakkuu-
della. NBmB kaksi tekijBB ovat 
avainasemassa, kun mBBritetBBn 
vBlitetBBnkR turvatyynyn laukai-
susignaali tai kBynnistetBBnkR 
sBhkRinen toiminta vai ei.

• Turvatyyny laukeaa tRrmByksen 
kulman ja voimakkuuden mukaan. 
Se ei laukea kaikissa kolareissa ja 
tRrmByksissB.

• Etuturvatyynyt tByttyvBt het-
kessB kokonaan ja tyhjentyvBt 
vBlittRmBsti. KBytBnnRssB sinun 
on mahdotonta ehtiB nBke-
mBBn turvatyynyjen tByttymistB 
tRrmBystilanteessa. On paljon 
todennBkRisempBB, ettB nBet 
ainoastaan koteloistaan roikkuvat 
tyhjentyneet turvatyynyt tRr-
mByksen jBlkeen.
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• Jotta saavutettaisiin turvatyyny-
jen tarjoama suoja voimakkaissa 
tRrmByksissB, niiden tulee laueta 
erittBin nopeasti. Koska tRrmByk-
set ovat hyvin nopeita tapahtumia, 
turvatyynyn tByttymisnopeuden 
on oltava erittBin suuri. Turva-
tyynyn on ehdittBvB matkustajan 
ja ajoneuvon rakenteen vBliin 
ennen kuin matkustaja niihin osuu. 
TBmB tByttymisnopeus pienentBB 
voimakkaissa kolareissa vakavien 
tai hengenvaarallisten vammojen 
riskiB ja on nBin ollen vBlttBmBtRn 
osa turvatyynyn suunnittelua.
Turvatyynyn tByttyminen saattaa 
kuitenkin aiheuttaa myRs vam-
moja, kuten kasvojen hiertymiB, 
mustelmia ja luunmurtumia, koska 
suuren tByttymisnopeuden vuoksi 
turvatyyny laajenee todella suu-
rella voimalla.

 On liscksi tilanteita, joissa turva-
tyynyn ja ohjauspyurcn vclinen 
kosketus saattaa aiheuttaa hen-
genvaarallisia vammoja erityises-
ti, jos henkilu on asettunut liian 
lchelle ohjauspyurcc.

VAROITUS
• Kuljettajan on istuttava mahdol-

lisimman etBBllB ohjauspyRrBn 
turvatyynystB (vBhintBBn 25 cm), 
jotta tRrmByksessB laukeavan 
turvatyynyn aiheuttaman hen-
kilRvahingon tai menehtymisen 
riski olisi mahdollisimman pieni. 
Etumatkustajien tulee aina siirtBB 

istuimensa mahdollisimman 
taakse ja istua tiukasti selkBnojaa 
vasten.

• Turvatyynyt tByttyvBt tRrmByk-
sessB silmBnrBpByksessB, jolloin 
matkustajat saattavat loukkaan-
tua turvatyynyn tByttymisvoi-
masta istuessaan liian lBhellB 
turvatyynyB.

• Turvatyynyn tByttyminen saattaa 
aiheuttaa ruhjeita naaman tai 
vartalon alueelle, rikkoutuneen 
lasin aiheuttamia vammoja tai 
palovammoja.

Melu ja savu

Kun turvatyynyt tByttyvBt, niistB 
pBBsee voimakas BBni ja ne vapaut-
tavat savua ja pRlyB matkustamoon. 
TBmB kuuluu normaaliin turvatyynyn 
tByttRlaitteiston laukaisimen toi-
mintaan. Turvatyynyn tByttymisen 
seurauksena saatat kokea voimak-
kaita hengitysvaikeuksia turvavyRn 
ja turvatyynyn painaessa rintaasi. 
LisBksi hengittBmistB vaikeuttaa 
ympBrillB vallitseva savu ja pRly. 
Avaa kaikki ovet ja/tai ikkunat 
mahdollisimman nopeasti 
turmcyksen jclkeen, jotta 
hengittcminen tulisi helpommaksi 
ja vcltyttcisiin jatkuvalta 
altistumiselta savulle ja pulylle.

Vaikka savu ja pRly ovat 
vaarattomia, ne saattavat aiheuttaa 
ihon BrsyyntymistB (silmissB, 
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nenBssB, kurkussa jne.). Jos nBin 
tapahtuu, pese altistuneet alueet 
ja huuhtele ne kylmBllB vedellB. Jos 
oireita ilmenee tBmBnkin jBlkeen, 
ota yhteys lBBkBriin.

VAROITUS
Kun turvatyyny laukeaa, turvatyy-
nyyn liittyvBt osat ohjauspyRrBssB 
ja/tai kojelaudassa ja/tai etu- ja 
takaovien ylBpuolisissa kattopanee-
leissa kuumenevat voimakkaasti. 
EstBBksesi vammat BlB koske tur-
vatyynyn sBilytyslokeron sisBosiin 
vBlittRmBsti turvatyynyn tByttymi-
sen jBlkeen.
'lB asenna tai sijoita mitBBn 
lisBvarusteita turvatyynyjen 
laukeamisalueen lBheisyyteen (eli 
mittaristoon, ikkunoihin, pilareihin 
tai kattokaiteisiin).

Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitustarra (koskien 
turvaistuinta)

OSP2I039031

'lB koskaan asenna selkB 
menosuuntaan asennettavaa laste-
nistuinta etumatkustajan istuimelle. 
Jos turvatyyny laukeaa, se iskey-

tyy suoraan selkB menosuuntaan 
asennettua lastenistuinta pBin 
aiheuttaen vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vammoja.

'lB myRskBBn asenna kasvot 
menosuuntaan asennettavaa 
lastenistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Jos etumatkustajan 
turvatyyny laukeaa, se aiheuttaa 
lapselle vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vammoja.

Jos autosi on varustettu etumat-
kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimellB, voit tarpeen vaa-
tiessa kytkeB etumatkustajan etu-
turvatyynyn pBBlle tai pois pBBltB.

VAROITUS
• Hengenvaara! 'lB kiinnitB selkB 

menosuuntaan suunnattavaa 
lasten turvaistuinta istuimelle, 
jonka edessB on turvatyyny!

• 'lB KOSKAAN kBytB selkB 
menosuuntaan asennettua turva-
istuinta, jos sen edessB on AKTII-
VINEN TURVATYYNY. Se saattaa 
aiheuttaa LAPSELLE VAKAVIA tai 
HENGENVAARALLISIA VAMMOJA.

• 'lB koskaan asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. Jos 
etumatkustajan turvatyyny 
laukeaa, se voi aiheuttaa vakavia 
tai hengenvaarallisia vammoja.

• Kun lapsi kiinnitetBBn takaistui-
men sivuosaan ajoneuvossa, jossa 
on sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt, 
varmista, ettB asennat lasten-
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istuimen mahdollisimman kauas 
ovesta kuin mahdollista ja lukitset 
turvaistuimen kunnolla paikoilleen. 
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn 
tByttyminen saattaa aiheuttaa 
vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja vauvalle tai lapselle.

Turvatyynyjcrjestelmcn 
 varoitusvalo

 ODEEV068100NR 

Mittaristossa olevan 
turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalon tarkoituksena on 
varoittaa sinua mahdollisesta 
turvatyynyjBrjestelmBssB (SRS – 
Supplemental Restraint System) 
olevasta ongelmasta.

Kun virta kytketBBn pBBlle (ON-
asentoon), varoitusvalon tulee 
syttyB noin 6 sekunniksi ja sen 
jBlkeen sammua.

Tarkastuta jBrjestelmB, jos:
• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket 

virran pBBlle (ON-asento).
• Valo jatkaa palamista noin 6 

sekunnin palamisen jBlkeen.
• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu, kun virta on kytketty 

pBBlle (ON-asento).

Matkustajan etuturvatyynyn 
kytkenncn merkkivalo

Tyyppi A

OCDW039060

Tyyppi B

OCDW039032

Matkustajan etuturvatyynyn 
kytkennBn merkkivalo palaa 
noin 4 sekuntia sen jBlkeen, 

kun virta kytketBBn ON-asentoon.

Matkustajan etuturvatyynyn 
kytkennBn merkkivalo syttyy myRs 
silloin, kun vastaavan turvatyynyn 
ON/OFF-kytkin asetetaan ON-
asentoon ja se sammuu noin 60 
sekunnin jBlkeen.
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Matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkenncn merkkivalo

Tyyppi A

OCDW039059

Tyyppi B

OCDW039033

Etumatkustajan etuturvatyy-
nyn poiskytkennBn merkkiva-
lo palaa noin 4 sekuntia sen 

jBlkeen, kun sytytysvirta on kytket-
ty (ON-asento).

Matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkennBn merkkivalo syttyy 
myRs, kun matkustajan etuturva-
tyynyn ON/OFF-kytkin on asetettu 
OFF-asentoon ja vastaavasti sam-
muu, kun sama kytkin asetetaan 
takaisin ON-asentoon.

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkimessB on vika, 
matkustajan etuturvatyynyn 
OFF (ei toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo ei syty (mutta 
matkustajan etuturvatyynyn ON 
(toimintavalmiudessa) -merkkivalo 
syttyy 60 sekunnin ajaksi) ja 
matkustajan etuturvatyyny tByttyy 
auton etuosaan kohdistuvassa 
tRrmByksessB, vaikka matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi 
OFF-asennossa.
PyydB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikettB 
tarkastamaan matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ja 
turvatyynyjBrjestelmB.
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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 Turvatyynyjcrjestelmcn osat ja 
niiden toiminta

OCDW039058

TurvatyynyjBrjestelmB sisBltBB 
seuraavat osat:
1. Kuljettajan etuturvatyynyn 

moduuli
2. Matkustajan etuturvatyynyn 

moduuli
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5. Kelojen esikiristimien asennelmat*
6. TurvatyynyjBrjestelmBn 

varoitusvalo
7. TurvatyynyjBrjestelmBn 

ohjausyksikkR (SRSCM) / 
kallistusanturi*

8. EtutRrmBystunnistimet
9. SivutRrmBystunnistimet
10. SivutRrmBystunnistimet
11.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -kytkin
12.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -merkkivalo

* : jos varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento), 
SRS-ohjausyksikkR (SRSCM) 

tarkkailee jatkuvasti kaikkia SRS-
komponentteja mBBrittBBkseen 
mahdollisessa tRrmBystilanteessa, 
onko tRrmBys riittBvBn voimakas 
turvatyynyn tai turvavyRn 
esikiristimen laukaisulle.

Mittaristossa oleva 
turvatyynyjBrjestelmBn varoitusvalo 
” ” palaa noin 6 sekuntia virran 
kytkemisen jBlkeen (ON-asento), 
jonka jBlkeen sen ( ) tulee 
sammua.

VAROITUS
Jos jokin seuraavista tapahtuu, on 
kyseessB turvatyynyjBrjestelmBn 
toimintahBiriR. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket 

virran pBBlle (ON-asento).
• Valo jatkaa palamista noin 6 

sekunnin palamisen jBlkeen.
• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu, kun virta on kytketty 

pBBlle (ON-asento).
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Kuljettajan etuturvatyyny (1)

ODEEV058048NR

Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat 
ohjauspyRrBn keskiRssB ja etumat-
kustajan paneelissa hansikaslokeron 
ylBpuolella. Jos ohjausyksikkR tun-
nistaa riittBvBn voimakkaan auton 
etuosaan kohdistuvan tRrmByksen, 
se laukaisee automaattisesti etu-
turvatyynyt.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

ODEEV058049NR

LaukeamishetkellB suojuskansiin 
muotoillut halkeamasaumat re-
peBvBt turvatyynyjen laajenemisen 
aiheuttamasta paineesta. Suojusten 
auetessa turvatyynyt voivat tByt-
tyB tByteen kokoonsa.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

ODEEV058050NR

TBysin tByttynyt turvatyyny 
yhdessB oikein kiinnitetyn 
turvavyRn kanssa hidastavat 
kuljettajan tai matkustajan 
eteenpBin jatkuvaa liikettB 
pienentBen pBBn ja rinnan alueen 
loukkaantumisvaaraa.

VBlittRmBsti tBydellisen 
tByttymisen jBlkeen turvatyyny 
alkaa tyhjentyB, jotta kuljettaja 
pystyisi nBkemBBn eteenpBin ja 
ohjaamaan autoa tai kByttBmBBn 
muita hallintalaitteita.

Matkustajan etuturvatyyny

ODEEV058051NR
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VAROITUS
• 'lB asenna tai aseta mitBBn 

varusteita (mukipidikettB, 
tarraa yms.) etumatkustajan 
hansikaslokeron ylBpuoliseen 
paneeliin, kun autossa on 
varusteena etumatkustajan 
turvatyyny. NBmB tavarat 
voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa 
vammoja etumatkustajan 
turvatyynyn lauetessa.

• Jos asennat ilmanraikastinsBiliRn 
auton matkustamoon, BlB 
aseta sitB mittariston lBhelle tai 
kojelaudan pinnalle. Se saattaa olla 
vaarallinen ja aiheuttaa vammoja 
turvatyynyn lauetessa.

VAROITUS
• Jos turvatyyny laukeaa, siitB 

saattaa kuulua kova BBni ja 
vapautua pieni mBBrB savua. 
TBmB on normaali seuraus eikB 
aiheuta lisBvaaraa. Turvatyynyt 
on pakattu tBhBn hienojakoiseen 
jauheeseen. Turvatyynyn 
laukeamisesta seuraava pRlyn 
muodostuminen saattaa aiheuttaa 
silmien tai ihon BrsyyntymistB. 
Se voi olla myRs haitallista 
astmaatikoille. Pese aina 
huolellisesti kaikki altistuneet 
ihoalueet kylmBllB vedellB ja 
miedolla saippualla turvatyynyt 
laukaisseen onnettomuuden 
jBlkeen.

• SRS toimii ainoastaan, kun virta 
on kytketty pBBlle (ON-asento). 
Jos SRS-varoitusvalo ” ” ei 
syty, pysyy pBBllB noin 6 sekunnin 
palamisen jBlkeen, kun virta-avain 
kBBnnetBBn ON-asentoon tai 
moottori kBynnistetBBn, tai syttyy 
ajon aikana, SRS-jBrjestelmB 
ei toimi oikein. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen 
tai irrotat akkukaapelin, kBBnnB 
virta-avain LOCK-asentoon ja 
irrota avain. 'lB koskaan poista 
tai vaihda turvatyynyihin liittyviB 
sulakkeita, kun sytytysvirta on 
kytkettynB (ON-asento). Jos 
tBtB varoitusta ei noudateta, 
turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo ” ” syttyy 
palamaan.
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   Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny

Kuljettajan etuturvatyyny

OCDW039034

Matkustajan etuturvatyyny

OCDW039035

Autosi on varustettu sekB 
kuljettajan ettB etumatkustajan 
turvatyynyjBrjestelmBllB ja 
kolmipisteturvavRillB.

TurvatyynyjBrjestelmBstB 
ilmoitetaan ohjauspyRrBn 
turvatyynyn suojuksen ja 
matkustajan etusivupaneelissa 
hansikaslokeron ylBpuolella olevan 
turvatyynyn suojuksen AIRBAG-
tekstillB.

SRS-jBrjestelmB koostuu 
turvatyynyistB, jotka on 
asennettu ohjauspyRrBn keskiRn 
suojuksen sisBBn ja matkustajan 
etusivupaneelin alle hansikaslokeron 
ylBpuolelle.

SRS-jBrjestelmBn tehtBvBnB on 
tarjota auton kuljettajalle ja/
tai etumatkustajalle suojaa 
turvavyRjBrjestelmBn tarjoaman 
suojan lisBksi riittBvBn voimakkaissa 
etuosaan kohdistuvissa 
tRrmByksissB.

VAROITUS
Kuljettajan tulisi pitBB kBdet oh-
jauspyRrBn oikealla ja vasemmalla 
sivulla. Matkustajan tulisi pitBB kBsiB 
sylissBBn.

VAROITUS
Kaikkien autossa olevien henkilRiden 
on aina kBytettBvB turvavRitB tai 
turvaistuinta. Turvatyyny tByttyy 
kovalla voimalla silmBnrBpByksessB. 
TurvavyRt pitBvBt matkustajat 
oikeassa asennossa, jolloin saadaan 
paras hyRty turvatyynyiltB. Jos 
turvavRitB kBytetBBn vBBrin tai niitB 
ei kBytetB ollenkaan, turvatyynyt 
voivat tByttyessBBn aiheuttaa 
vakavia vammoja. Noudata 
aina tBssB oppaassa esitettyjB 
turvavRitB, turvatyynyjB ja 
matkustajien turvallisuutta koskevia 
varotoimenpiteitB. 
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Jotta pienennettBisiin vakavien 
loukkaantumisten riskiB ja 
saavutettaisiin paras suojavaikutus, 
noudata seuraavia ohjeita:
• 'lB aseta lasta mihinkBBn 

lastenistuimeen tai 
korokeistuimeen etuistuimelle.

• KiinnitB lapsi aina takaistuimelle. 
Se on turvallisin matkustuspaikka 
lapselle iBstB riippumatta.

• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 
aiheuttaa vBBrin istuvan 
etumatkustajan loukkaantumisen.

• SiirrB istuimesi mahdollisimman 
etBBlle etuturvatyynyistB kBytBn-
nRllisyyden nimissB sBilyttBen sa-
malla hyvBn ajotuntuman autoon.

• Sinun ja matkustajiesi ei tulisi 
koskaan istua tai nojata tarpeet-
toman lBhelle turvatyynyjB. VBBrin 
istuva kuljettaja tai matkustaja voi 
loukkaantua vakavasti tByttyvBstB 
turvatyynystB.

• 'lB koskaan nojaa ovea tai 
keskikonsolia vasten. Istu aina 
pystyasennossa.

• 'lB anna matkustajan istua 
etuistuimella, kun matkustajan 
etuturvatyynyn poiskytkennBn 
varoitusvalo palaa, koska tBllRin 
turvatyyny ei laukea keskivoimak-
kaassa tai voimakkaassa etupBB-
hBn kohdistuvassa tRrmByksessB.

• 'lB laita esineitB ohjauspyRrBssB, 
kojelaudassa tai matkustajan 
puolella hansikaslokeron 
ylBpuolella sijaitsevien 
turvatyynymoduulien pBBlle, 

koska esineet saattavat aiheuttaa 
vammoja, jos auto joutuu niin 
voimakkaaseen tRrmBykseen, ettB 
turvatyynyt tByttyvBt.

• SRS-jBrjestelmBn johtoihin ja 
muihin osiin ei saa koskea tai niitB 
ei saa irrottaa. Jos nBin toimitaan, 
turvatyynyjen tahattomasta 
laukeamisesta tai toimintaky-
vyttRmBksi tekemisestB saattaa 
aiheutua loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo jBB palamaan ajon 
aikana, tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Turvatyynyt ovat kertakByttRisiB. 
Vaihdata jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• TurvatyynyjBrjestelmB laukaisee 
turvatyynyt vain, kun tRrmBys on 
riittBvBn voimakas ja tRrmByskul-
ma on alle 30° auton pituusakse-
liin nBhden. LisBksi turvatyynyt 
laukeavat vain kerran. TurvavRiden 
on oltava aina kiinnitettyinB.

• EtuturvatyynyjB ei ole suunniteltu 
laukeamaan sivutRrmByksessB, 
perBBnajon yhteydessB eikB 
auton pyRrBhtBessB katon kautta 
ympBri. Etuturvatyynyt eivBt 
myRskBBn laukea etupBBhBn 
kohdistuvissa tRrmByksissB, joiden 
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voimakkuus ei ylitB laukeamisen 
kynnysarvoa.

• Lasten turvaistuinta ei saa 
asettaa etuistuimelle. Istuimessa 
istuvalle lapselle saattaisi aiheutua 
onnettomuustilanteessa vakava 
tai kuolemaan johtava vamma.

• Alle 13-vuotiaiden lasten tulee is-
tua takaistuimella turvavyR oikein 
kiinnitettynB. 'lB koskaan anna 
lapsen matkustaa etuistuimella. 
Jos yli 13-vuotiaan lapsen on vBlt-
tBmBttB istuttava etuistuimella, 
turvavyR on kiinnitettBvB oikein ja 
istuin on siirrettBvB mahdollisim-
man taakse.

• Paras turvallisuus saavutetaan 
kaikentyyppisissB tRrmByksissB, 
kun kaikki matkustajat (myRs kul-
jettaja) kByttBvBt aina turvavRitB 
riippumatta siitB, onko turvatyyny 
varusteena kBytettBvBllB istuimel-
la. TBllRin vakavan tai hengenvaa-
rallisen loukkaantumisen riski on 
tRrmByksessB pienimmillBBn. 'lB 
istu tai nojaa tarpeettoman lBhelle 
turvatyynyB, kun auto liikkuu.

• VBBrBssB asennossa istumisesta 
voi aiheutua vakavia tai hengen-
vaarallisia vammoja tRrmBykses-
sB. Kaikkien matkustajien tulisi 
istua pystyasennossa istuimen 
keskiosassa turvavyRt kiinnitet-
tynB pystyasentoon sBBdettyB 
selkBnojaa vasten ja jalkojen pitBisi 
levBtB rennosti lattialla, kunnes 
auto on pysBkRity ja virta-avain 
poistettu.

• SRS-turvatyynyjBrjestelmBn on 
lauettava erittBin nopeasti tarjo-
takseen suojaa tRrmByksessB. Jos 
matkustaja on liikkunut oikeasta 
asennosta turvavyRn kBytRn lai-
minlyRmisen johdosta, turvatyyny 
saattaa osua voimalla matkusta-
jaan aiheuttaen vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vammoja.

Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin (mikcli varusteena)

OCDW039070

Etumatkustajan etuturvatyyny 
voidaan kytkeB pois toiminnasta 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimellB, jos etumatkustajan 
istuimelle asennetaan turvaistuin 
tai jos etumatkustajan istuimella ei 
ole matkustajaa.

Lapsen turvallisuuden varmistami-
seksi matkustajan etuturvatyyny 
on kytkettBvB pois pBBltB, jos selkB 
menosuuntaan suunnattava laste-
nistuin on poikkeussyistB asennet-
tava etumatkustajan istuimelle.
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Etumatkustajan etuturvatyynyn 
kytkeminen pcclle tai pois pccltc

Tyyppi A

OCDW039062

Tyyppi B

OCDW039036

• KytkeBksesi matkustajan 
etuturvatyynyn pois pBBltB, 
aseta pBBavain matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF 
-kytkimeen ja kBBnnB se OFF-
asentoon. 
Matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkennBn merkkivalo ( ) 
syttyy ja pysyy pBBllB, kunnes 
turvatyyny kytketBBn taas pBBlle.

• KytkeBksesi matkustajan 
etuturvatyynyn takaisin pBBlle, 
aseta pBBavain matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF 
-kytkimeen ja kBBnnB se ON-
asentoon.

Etumatkustajan turvatyynyn 
OFF-merkkivalo sammuu ja 
etumatkustajan turvatyynyn ON-
merkkivalo ( ) syttyy noin 60 
sekunniksi.

VAROITUS
Etuturvatyynyn ON/OFF -kytkintB 
voidaan kBBntBB kByttBmBllB pientB, 
jBykkBB, avaimen kaltaista puikkoa. 
Tarkasta aina etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen ja etumatkustajan 
turvatyynyn ON/OFF-merkkivalon 
tila.

HUOMAUTUS
• Kun matkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -kytkin asetetaan 
ON-asentoon, etumatkustajan 
etuturvatyyny kytkeytyy ja tBllRin 
lastenistuinta ei saa asentaa 
etumatkustajan istuimelle.

• Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin on asetettu 
OFF-asentoon, etumatkustajan 
etuturvatyyny on kytketty pois 
pBBltB.
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HUOMIO
• Jos matkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, 
turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo ( ) syttyy 
mittaristossa. TBssB tilanteessa 
matkustajan etuturvatyynyn 
OFF (ei toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo ( ) ei syty (mutta 
matkustajan etuturvatyynyn ON 
(toimintavalmiudessa) -merkkivalo 
syttyy noin 60 sekunnin ajaksi) 
ja turvatyynyjBrjestelmBn 
ohjausyksikkR kytkee matkustajan 
etuturvatyynyn takaisin 
toimintaan ja laukaisee sen 
auton etuosaan kohdistuvassa 
tRrmByksessB, vaikka matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
olisi OFF-asennossa.
Tarkastuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Jos turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo vilkkuu, ei syty 
virtalukon ON-asentoon 
kytkemisen seurauksena 
tai se jatkaa palamista ajon 
aikana, tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa 

matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen asettamisesta 
oikeaan asentoon.

• Kytke matkustajan etuturvatyyny 
pois pBBltB ainoastaan, kun 
virta on sammutettuna. Muussa 
tapauksessa SRS-ohjausmoduuli 
saattaa vahingoittua.
LisBksi voi olla vaarana, ettB 
kuljettajan ja/tai etumatkustajan 
etu- ja/tai sivuturvatyyny tai 
ikkunaturvatyyny ei laukea 
ollenkaan tai ettB se ei laukea 
oikealla tavalla onnettomuuden 
sattuessa.

• 'lB koskaan asenna selkB 
menosuuntaan kiinnitettBvBB 
lastenistuinta etumatkustajan 
istuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynyB ole kytketty 
pois pBBltB. Istuimessa istuvalle 
lapselle saattaisi aiheutua 
onnettomuustilanteessa vakava 
tai kuolemaan johtava vamma.

• Vaikka autosi olisi varustettu 
etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-avainkytkimellB, 
BlB asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. Lasten 
turvaistuinta ei saa asettaa 
etuistuimelle. Lapset, jotka ovat 
liian isoja lasten turvaistuimiin, 
tulee aina asettaa takaistuimille 
ja kiinnittBB kolmipisteturvavRillB 
(lantio-/olkavyRt). 
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Lapsille on turvallisinta 
onnettomuuden sattuessa, kun 
heidBt on kiinnitetty takaistuimille 
oikeantyyppisiin lastenistuimiin.

• Kun lastenistuinta ei enBB tarvita 
etumatkustajan istuimella, palauta 
etumatkustajan turvatyyny 
vBlittRmBsti toimintaan.

• 'lB koskaan laita mitBBn esineitB 
pieniin aukkoihin, jotka ovat 
lBhellB auton istuimiin kiinnitettyjB 
turvatyynytarroja. Kun turvatyyny 
laukeaa, esine saattaa vaikuttaa 
laukeamiseen ja aiheuttaa 
yllBttBvBn onnettomuuden tai 
ruumiillisen vamman.

VAROITUS
Blc kiinnitc esineitc
OhjauspyRrBssB, mittaristossa tai 
hansikaslokeron pBBllB kojelaudassa 
olevien turvatyynymoduulien 
pBBlle tai lBheisyyteen ei saa 
asettaa esineitB (esim. kojelaudan 
lisBverhoilua, matkapuhelinpidikettB, 
mukipidikettB, ilmanraikastinta 
tai tarroja). NBmB esineet voivat 
aiheuttaa vaaratilanteen auton 
joutuessa tRrmBykseen, jossa 
turvatyynyt laukeavat. 'lB sijoita 
mitBBn esineitB turvatyynyn pBBlle 
tai turvatyynyn ja itsesi vBliin.

  Sivuturvatyyny (mikcli varusteena)
EdessB

OCDW039037

OCDW039038

*  Auton todellinen 
turvatyynyjBrjestelmB voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.

Autosi kummatkin etuistuimet 
on varustettu sivuturvatyynyllB. 
Turvatyynyn tarkoitus on tarjota 
kuljettajalle ja etumatkustajalle 
lisBsuojaa turvavRiden antaman 
suojan lisBksi.
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Sivuturvatyyny on suunniteltu 
laukeamaan ainoastaan tietyn 
tyyppisissB sivuun kohdistuvissa 
tRrmByksissB, johon vaikuttaa 
mm. tRrmByksen voimakkuus, 
suunta, nopeus ja tRrmByspiste. 
SivuturvatyynyjB ei ole 
suunniteltu laukeamaan kaikissa 
sivutRrmByksissB tai auton 
kaatuessa.

VAROITUS
'lB anna matkustajien nojata 
pBitBBn tai vartaloitaan oviin, 
asettaa kBsiBBn oville, venyttBB 
kBsiBBn ulos ikkunoista tai asettaa 
tavaroita itsensB ja oven vBliin 
istuessaan istuimilla, joihin sivu- ja 
ikkunaturvatyynyt vaikuttavat.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
• Sivuturvatyynyt tByttyvBt 

myRs tietyissB tilanteissa auton 
kaatuessa.

• Sivuturvatyyny saattaa laueta, jos 
kallistusanturi tulkitsee tilanteen 
siten, ettB auto on kaatumassa.

*1.  Vain kallistusanturilla varustettu auto.

VAROITUS
• Sivuturvatyynyt ovat tBydentBvB 

jBrjestelmB turvavRille, eikB 
se korvaa niitB. TBmBn vuoksi 
turvavRitB on aina kBytettBvB, 
kun auto liikkuu. Turvatyynyt 
laukeavat vain auton kaatuessa 
katolleen tai sivutRrmByksissB*1, 
jotka ovat riittBvBn voimakkaita 
aiheuttamaan vammoja 
matkustajille.

• Paras sivuturvatyynyjBrjestelmBn 
suojavaikutus saavutetaan, 
kun matkustajat istuvat 
pystyasennossa turvavyRt oikein 
kiinnitettyinB. TBllRin vBltytBBn 
myRs laukeavan sivuturvatyynyn 
aiheuttamilta loukkaantumisilta.

• 'lB kBytB mitBBn tarviketyyppisiB 
istuinpBBllisiB.

• IstuinpBBllisten kByttBminen voi 
heikentBB tai estBB jBrjestelmBn 
toiminnan.

• VBltB iskujen kohdistamista 
sivutRrmBystunnistimiin, kun 
virta on pBBllB, jotta voisit estBB 
sivuturvatyynyn tahattomasta 
laukeamisesta aiheutuvat 
henkilRvahingot.

• Jos istuin tai istuimen verhoilu 
on vahingoittunut, huollata 
auto ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
Blc kiinnitc esineitc
• 'lB sijoita mitBBn esineitB 

turvatyynyn pBBlle tai 
turvatyynyn ja itsesi vBliin. 'lB 
myRskBBn sijoita mitBBn esineitB 
turvatyynyjen aukeamisalueelle 
kuten oven, sivulasien ja A- tai 
C-pilarien lBheisyyteen.

• 'lB aseta mitBBn esineitB oven 
ja istuimen vBliin. Ne saattavat 
sinkoutua matkustamoon 
sivuturvatyynyn lauetessa.

• 'lB asenna mitBBn varusteita 
sivuturvatyynyjen viereen tai 
niiden lBhelle. 

• 'lB turvallisuussyistB ripusta 
vaatekoukkuihin painavia esineitB.

  Turvaverhot (jos varusteena)

OCDW039039

OCDW039061

*  Auton todellinen 
turvatyynyjBrjestelmB voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon 
molemmin puoleisissa sivukaarissa 
keskipilarin ylBpuolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- 
ja takasivumatkustajien pBitB tietyn 
tyyppisissB sivutRrmByksissB.

Ikkunaturvatyynyt on 
suunniteltu laukeamaan vain 
tietynlaisissa auton kylkeen 
kohdistuvissa tRrmByksissB 
tRrmBysvoiman, tRrmByskulman, 
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ajonopeuden ja tRrmByskohdan 
mukaan. IkkunaturvatyynyjB 
ei ole suunniteltu 
laukeamaan kaikenlaisissa 
sivutRrmBystilanteissa, etu- 
tai takapBBhBn kohdistuvissa 
tRrmByksissB tai auton 
pyRrBhtBessB katon kautta ympBri.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
• LisBksi molemminpuoliset 

ikkunaturvatyynyt 
laukeavat tietyntyyppisissB 
kierimistilanteissa.

• Ikkunaturvatyyny saattaa laueta, 
jos kallistusanturi tulkitsee 
tilanteen siten, ettB auto on 
kaatumassa.

VAROITUS
• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt 

tarjoaisivat parhaan 
suojavaikutuksen, sekB 
etumatkustajien ja 
takasivumatkustajien tulisi istua 
pystyasennossa turvavyRt 
oikein kiinnitettyinB. Erityisen 
tBrkeBB on, ettB lapset istuvat 
tarkoituksenmukaisissa lasten 
turvaistuimissa takaistuimella.

• Kun lapset asetetaan ulkoreunalla 
oleviin takaistuimiin, heidBt tulee 
kiinnittBB asianmukaisiin lasten 
turvaistuimiin. Varmista, ettB 
kiinnitBt lasten turvaistuimen 
mahdollisimman kauas oven 

sivusta ja lukitset lastenistuimen 
paikoilleen.

• 'lB anna matkustajien nojata 
pBitBBn tai vartaloitaan oviin, 
asettaa kBsiBBn oville, venyttBB 
kBsiBBn ulos ikkunoista tai asettaa 
tavaroita itsensB ja oven vBliin 
istuessaan istuimilla, joihin sivu- ja 
ikkunaturvatyynyt vaikuttavat.

• 'lB koskaan yritB avata tai 
korjata mitBBn sivu- tai 
ikkunaturvatyynyjBrjestelmBBn 
liittyviB osia. Huollata 
jBrjestelmB tarvittaessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

YllB esitettyjen ohjeiden 
noudattamatta jBttBminen 
voi aiheuttaa matkustajan 
loukkaantumisen tai menehtymisen 
onnettomuuden sattuessa.

VAROITUS
Blc kiinnitc esineitc
• 'lB asenna mitBBn esineitB 

turvatyynyn laukeamisalueelle. 'lB 
myRskBBn sijoita mitBBn esineitB 
turvatyynyjen aukeamisalueelle 
kuten oven, sivulasien, A- tai 
C-pilarien tai sivukattopalkin 
lBheisyyteen.

• 'lB ripusta vaatekoukkuun kovia 
tai sBrkyviB esineitB.
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  Turvatyynyjcrjestelmcn turmcysanturit
Tyyppi A

OCDW039069



3

Autosi turvavarusteet
 

Turvatyynyjcrjestelmc 
 

3        65

Tyyppi B

OCDW039041

OCDW039042 OCDW039043 OCDW039044 OCDW039045

*  Auton todelliset turvatyynyjen tRrmBystunnistimet saattavat poiketa 
kuvassa esitetyistB.

1. SRS-ohjausyksikkR/Kierimistunnistin (mikBli varusteena)
2. EtutRrmBystunnistin
3. SivutRrmBystunnistimet
4. SivutRrmBystunnistin
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VAROITUS
• 'lB iske tai anna minkBBn 

kappaleen iskeytyB turvatyynyjen 
tai niiden tunnistimien alueelle. 
TBmB saattaa aiheuttaa 
tahattoman turvatyynyn 
laukeamisen, joka voi johtaa 
vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin 
henkilRvahinkoihin.

• Jos tunnistimen paikkaa tai 
asentoa muutetaan millBBn 
tavalla, turvatyynyt saattavat 
laueta, kun niiden ei pitBisi, 
tai ne eivBt laukea, kun niiden 
pitBisi aiheuttaen vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja.
TBmBn vuoksi BlB yritB suorittaa 
mitBBn huoltotoimenpiteitB 
turvatyynytunnistimien lBhellB tai 
suoraan niihin. Huollata jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Ongelmia saattaa ilmetB, jos 
tunnistimien asennuskulmat 
muuttuvat etupuskurin, 
korin tai B-pilarin, jossa 
sivutRrmBystunnistin 
sijaitsee, muodonmuutoksen 
johdosta. Huollata jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Autosi on suunniteltu 
tunnistamaan tRrmBys ja 
laukaisemaan sitB kautta 
turvatyynyt tietyntyyppisissB 
kolareissa. Puskurisuojusten 
asentaminen tai puskurin 
vaihtaminen tarvikevaraosaan 
saattaa vaikuttaa haitallisesti 
tRrmBysominaisuuksiin ja 
turvatyynyn laukeamiseen.

VAROITUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Jos auto on varustettu sivu- 
tai ikkunaturvatyynyllB, aseta 
virtalukko OFF- tai ACC-asentoon, 
kun autoa hinataan.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
saattavat laueta, jos virtalukko on 
ON-asennossa ja kallistusanturi 
tulkitsee tilanteen siten, ettB auto 
on kaatumassa.
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Miksi autoni turvatyynyt eivct 
lauenneet turmcystilanteessa? 
(Turvatyynyn laukeamiseen 
tarvittava tilanne.)

On monentyyppisiB 
onnettomuuksia, joissa turvatyynyt 
eivBt tarjoa lisBsuojaa.

NBitB ovat mm. perBBnajot, 
ketjukolarin lievimmBt tRrmBykset 
ja alhaisilla nopeuksilla tapahtuvat 
tRrmBykset.

 Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt

OCDW039046

Etuturvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan etupBBhBn 
kohdistuvissa tRrmByksissB, ja 
siihen vaikuttaa mm. tRrmByksen 
voimakkuus, nopeus ja 
suuntakulma.

OCDW039047

OLM032311L

*  Auton todellinen 
turvatyynyjBrjestelmB voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot
Sivuturvatyynyt ja ikkunaturva-
tyynyt on suunniteltu laukeamaan 
ja tByttymBBn sivutRrmBystunnis-
timien tunnistaman tRrmBysvoi-
man, nopeuden tai tRrmByskulman 
perusteella auton kylkeen kohdistu-
vassa tRrmByksessB.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan turvatyynyt) 
on suunniteltu laukeamaan vain 
etutRrmByksissB, ne saattavat 
laueta myRs muun tyyppisissB 
tRrmByksissB, jos etutRrmBys-
tunnistimet tunnistavat riittBvBn 
voimakkaan iskun. Sivuturvatyynyt 
ja ikkunaturvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan vain sivutRrmByksissB, 
mutta ne saattavat laueta myRs 
muun tyyppisissB tRrmByksissB, jos 
sivutRrmBystunnistimet tunnistavat 
riittBvBn voimakkaan iskun.

Jos auton alustaan kohdistuu isku 
tRyssyn, kuopan tai jalkakBytBvBn 
reunan yli ajettaessa, turvatyynyt 
saattavat laueta. Aja varovaisesti 
huonokuntoisilla teillB tai tiepinnoil-
la, joita ei ole suunniteltu liikenteel-
le, estBBksesi turvatyynyjen tarkoi-
tuksettoman laukeamisen.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Sivuturvatyynyt ja/tai 
ikkunaturvatyynyt on suunniteltu 
laukeamaan myRs silloin, kun 

kallistusanturi havaitsee, ettB auto 
on kaatumassa.

 Tilanteet, joissa turvatyyny ei 
laukea

OCDW039048

• Joissain matalanopeuksisissa tRr-
mByksissB turvatyynyt eivBt saa-
ta laueta. Turvatyynyt on suun-
niteltu siten, ettB ne eivBt laukea 
nBissB tRrmByksissB, sillB ne eivBt 
tarjoa mitBBn lisBsuojaa turvavRi-
den antaman suojan lisBksi.

OCDW039049

• EtuturvatyynyjB ei ole suunniteltu 
laukeamaan takaosaan 
kohdistuvissa tRrmByksissB, koska 
matkustajat liikkuvat taaksepBin 
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tRrmByksen voimasta. TBllRin 
tByttyneet turvatyynyt eivBt 
pysty tarjoamaan lisBsuojaa.

OCDW039047

• Etuturvatyynyt eivBt saata laueta 
sivutRrmByksissB, koska matkus-
tajat liikkuvat tRrmByksen suun-
taa kohti, jolloin etuturvatyynyjen 
laukeaminen ei tarjoaisi matkusta-
jille lisBsuojaa.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai ik-
kunaturvatyynyt saattavat laueta 
tRrmBysvoimasta, ajonopeudesta 
ja tRrmByskulmasta riippuen.

1VQA2089

• Vinoissa tRrmByksissB iskun voima 
saattaa vaikuttaa matkustajiin 
suunnassa, jossa turvatyynyt 

eivBt pysty tarjoamaan lisBsuojaa, 
jolloin tunnistimet eivBt laukaise 
ainuttakaan turvatyynyB.

OCDW039051

• Juuri ennen tRrmBystB kuljettaja 
usein jarruttaa voimakkaasti. 
TBmB voimakas jarrutus saa 
auton keulan painumaan alaspBin, 
jolloin auto tyRntyy edellB olevan 
auton alle, jos siinB on suurempi 
maavara. Turvatyynyt eivBt 
vBlttBmBttB laukea tBmBnlaisissa 
”alle kiilautumistilanteissa”, 
koska tunnistimien havaitsemat 
Bkkihidastuvuusvoimat 
heikkenevBt merkittBvBsti.

OCDW039052
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• Turvatyynyt eivBt tByty kaikissa 
onnettomuuksissa, joissa auto 
pyRrBhtBB katon kautta ympBri, 
vaikka varusteena olisi sivu- ja 
ikkunaturvatyynyt.

HUOMAUTUS
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt 
saattavat kuitenkin laueta auton 
pyRrBhtBessB katon kautta 
ympBri sivuosaan kohdistuvan 
iskun vaikutuksesta, mikBli 
auton on varustettu sivu- ja 
ikkunaturvatyynyillB.

HUOMAUTUS
Jos kaatumistunnistin on varusteena
Jos autossa on sivuturvatyynyt 
ja ikkunaturvatyynyt, ne voivat 
tByttyB myRs auton kaatuessa, 
jos kallistusanturi havaitsee auton 
kaatuneen.

HUOMAUTUS
Ilman kaatumistunnistinta
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt 
saattavat kuitenkin laueta auton 
pyRrBhtBessB katon kautta 
ympBri sivuosaan kohdistuvan 
iskun vaikutuksesta, mikBli 
auton on varustettu sivu- ja 
ikkunaturvatyynyillB.

OCDW039053

• Turvatyynyt eivBt vBlttBmBttB 
laukea, jos ajoneuvo tRrmBB 
esteeseen, kuten liikennetolppaan 
tai puuhun, jolloin tRrmBysvoima 
keskittyy yhdelle alueelle eikB 
vBlity tunnistimille asti.

 SRS-jcrjestelmcn huolto ja yllcpito

TurvatyynyjBrjestelmB ei 
kBytBnnRssB vaadi huoltoa eikB siinB 
ole osia, joita voisit itse turvallisesti 
huoltaa. Jos turvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo ei syty tai se palaa 
jatkuvasti, tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB.

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
• SRS-komponentteihin ja johtoihin 

tehtBvBt muutokset, kuten 
kaikentyyppisten merkkien 
laittaminen suojakuorien 
pBBlle tai tehdyt korirakenteen 
muutokset, voivat vaikuttaa 
heikentBvBsti SRS-jBrjestelmBn 
toimintaan johtaen mahdolliseen 
loukkaantumiseen.

• Turvatyynyjen suojakuorien 
puhdistamiseen saa kByttBB 
ainoastaan pehmeBB, kuivaa tai 
puhtaalla vedellB kostutettua 
kangasta. Liuotin tai puhdistin 
saattaa vaikutta epBedullisesti 
turvatyynyn suojakuoreen 
ja jBrjestelmBn oikeaan 
laukeamiseen.

• 'lB laita esineitB ohjauspyRrBssB, 
kojelaudassa tai matkustajan 
puolella hansikaslokeron 
ylBpuolella sijaitsevien 
turvatyynymoduulien pBBlle, 
koska esineet saattavat aiheuttaa 
vammoja, jos auto joutuu niin 
voimakkaaseen tRrmBykseen, ettB 
turvatyynyt tByttyvBt.

• Jos turvatyynyt tByttyvBt, 
vaihdata jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• SRS-jBrjestelmBn johtoihin 
ja muihin osiin ei saa koskea 
tai niitB ei saa irrottaa. Jos 

nBin toimitaan, turvatyynyjen 
tahattomasta laukeamisesta 
tai toimintakyvyttRmBksi 
tekemisestB saattaa aiheutua 
loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjBrjestelmBn 
osia on poistettava tai ajoneuvo 
on romutettava, erityisiB 
turvavarotoimenpiteitB on 
noudatettava. Valtuutettu 
Kia-huolto tuntee nBmB 
varotoimenpiteet ja voi antaa 
sinulle tarvittavia lisBtietoja. 
NBiden toimenpiteiden 
noudattamatta jBttBminen voi 
lisBtB henkilRvahinkojen riskiB.

• 'lB yritB kBynnistBB moottoria, 
jos autoosi on pBBssyt vettB 
niin paljon ettB matot ovat 
kastuneet lBpikotaisin tai jos 
lattialla on vettB. Tarkastuta 
autosi ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.



Autosi turvavarusteet
 

Turvatyynyjcrjestelmc 
 

3        72

Liscc turvaohjeita
 Blc koskaan pccstc matkustajia 
tavaratilaan tai kaadetun 
takaselkcnojan pcclle kuljetuksen 
ajaksi. Kaikkien matkustajien 
tulee istua pystyasennossa, 
selkB tiukasti selkBnojalla, vyRt 
kiinnitettyinB ja jalat lattialla.

 Matkustajat eivct saa poistua 
istuimilta tai vaihtaa niitc auton 
liikkuessa. Matkustaja, joka ei 
kBytB turvavyRtB, voi paiskautua 
matkustamon rakenteita tai muita 
matkustajia pBin tai sinkoutua ulos 
autosta mahdollisen tRrmByksen 
tai Bkkijarrutuksen seurauksena.

 Jokainen turvavyu on 
suunniteltu yhden matkustajan 
kiinnittcmiseen. Jos samaa 
turvavyRtB kByttBB useampi kuin 
yksi henkilR, he voivat loukkaantua 
mahdollisessa tRrmByksessB 
vakavasti tai hengenvaarallisesti.

 Blc kcytc mitccn tarvikkeita 
turvavuillc. Varusteet, 
joiden sanotaan parantavan 
matkustajan mukavuutta tai 
muuttavan turvavyRn paikkaa, 
voivat vBhentBB turvavyRn 
antamaa suojaa ja lisBtB vakavan 
loukkaantumisen mahdollisuutta 
onnettomuuden sattuessa.

 Matkustajat eivct saa asettaa 
kovia tai tercvic esineitc itsensc 
ja turvatyynyn vcliin. Kovien tai 
terBvien kappaleiden kuljettaminen 
sylissB tai niiden pitBminen suussa 

voi johtaa vakaviin vammoihin 
turvatyynyn lauetessa.

 Pidc matkustajat kaukana 
turvatyynyjen suojuksista. 
Kaikkien matkustajien tulee istua 
pystyasennossa, selkB tiukasti 
selkBnojalla, vyRt kiinnitettyinB 
ja jalat lattialla. Jos matkustajat 
ovat liian lBhellB turvatyynyjen 
suojuksia, ne saattavat aiheuttaa 
vammoja lauetessaan.

 Blc kiinnitc tai aseta esineitc tur-
vatyynysuojuksien pcclle tai niiden 
lchelle. MitkB tahansa esineet, jot-
ka on kiinnitetty tai asetettu etu- 
tai sivuturvatyynyjen suojusten 
pBBlle, voivat hBiritB turvatyynyjen 
virheetRntB toimintaa.

 Blc muokkaa etuistuimia. 
Etuistuimien muutokset saattavat 
haitata turvatyynyjBrjestelmBn 
anturien ja sivuturvatyynyjen 
toimintaa.

 Blc sijoita esineitc etuistuimien 
alle Esineiden asettaminen 
etuistuimien alle saattaa 
hBiritB turvatyynyjBrjestelmBn 
tunnistinosien ja johdotusten 
toimintaa.

 Blc koskaan pidc lasta tai vauvaa 
sylisscsi. Lapsi tai vauva saattaa 
loukkaantua vakavasti tai jopa 
menehtyB mahdollisessa tRr-
mBystilanteessa. Kaikkien vauvo-
jen ja lasten pitBB olla takaistui-
mella, oikein kiinnitettynB sopivan 
turvaistuimen tai turvavRiden 
avulla.
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VAROITUS
• Istuminen vBBrBssB asennossa 

voi aiheuttaa matkustajan 
lentBmisen liian lBhelle laukeavaa 
turvatyynyB, iskeytymisen 
matkustamon sisBrakenteeseen 
tai lentBmisen ulos autosta, 
josta voi seurata vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja.

• Istu aina pystyasennossa istuimen 
keskiosassa pystyyn sBBdettyB 
selkBnojaa vasten jalkojen ollessa 
mukavasti lattialla.

Liscvarusteiden asentaminen tai 
muiden muutosten tekeminen 
turvatyynyllc varustettuun autoon

Auton rungon, puskurien, 
etupBBn, kylkien tai maavaran 
muuttaminen voi vaikuttaa 
turvatyynyjBrjestelmBn toimintaan.

Turvatyynyn  varoitustarra (mikcli 
varusteena)

OCDW039054

Turvatyynyn varoitustarrat 
on kiinnitetty varoittamaan 
kuljettajaa ja matkustajia 
turvatyynyjBrjestelmBn kBytRn 
mahdollisista vaaroista.

Huomaa, ettB nBmB lain mBBrBBmBt 
varoitukset keskittyvBt lasten 
turvallisuusriskeihin. PyydBmme 
myRs tutustumaan vaaroihin, joille 
aikuiset saattavat altistua.

NBmB on lueteltu edellisillB sivuilla.
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 Avaimet

Kirjoita avaimen numero muistiin

Avaimen koodinumero on 
merkitty levyyn, joka on 
kiinnitetty avainsarjaan. 

Jos kadotat avaimesi, 
suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon / 
huollon yhteistyRkumppaniin. Irrota 
koodilevy avaimista ja laita se 
turvalliseen paikkaan. Kirjoita lisBksi 
koodinumero muistiin ja sBilytB sitB 
turvallisessa paikassa, ei autossa.

Avaimen toiminnot

 Taittuva avain
Taittuva avain

OBDC049028RE

• Avataksesi avaimen paina 
vapautuspainiketta, jolloin avain 
taittuu auki.

• Sulkeaksesi avaimen, kBBnnB 
avain kBsin painaen samalla 
vapautuspainiketta.

HUOMIO
'lB taita avainta painamatta 
vapautuspainiketta. TBmB voi 
vahingoittaa avainta.

 Clyavain
'lyavain

OBDC049029RE

• Irrota mekaaninen avain 
pitBmBllB vapautuspainiketta (1) 
alaspainettuna ja vedB avain (2) 
ulos.

• KiinnittBBksesi mekaanisen 
avaimen takaisin paikoilleen 
ohjaa avain aukkoon ja paina sitB, 
kunnes kuuluu lukitusBBni.

AUTOSI OMINAISUUDET
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VAROITUS
Virta-avain (clyavain)
Lapsien jBttBminen valvomatta au-
toon, jossa on virta-avain (Blyavain), 
on vaarallista, vaikka avain ei olisi 
virtalukossa tai kBynnistyspainike 
ACC- tai ON-asennossa.
Lapset saattavat ottaa 
esimerkkiB aikuisista ja asettaa 
avaimen virtalukkoon tai painaa 
kBynnistyspainiketta. Virta-avaimen 
(Blyavaimen) avulla lapset saattavat 
kByttBB sBhkRikkunoita tai muita 
laitteita tai saada jopa auton 
liikkeelle, jonka seurauksena voi olla 
vakavia tai jopa hengenvaarallisia 
ruumiinvammoja. 'lB koskaan 
jBtB avaimiasi autoon moottorin 
kBydessB, jos autossa on lapsia.

VAROITUS
Suosittelemme kByttBmBBn 
valtuutetun Kia-huollon tai 
huollon yhteistyRkumppanin 
kByttBmiB varaosia. MikBli kBytRssB 
on tarvikeavain, virtalukko ei 
vBlttBmBttB palaudu ON-asentoon 
START-asentoon kBBntBmisen 
jBlkeen. Jos nBin kBy, kBynnistin 
jatkaa toimintaa aiheuttaen 
vahinkoa kBynnistinmoottorille tai 
johdoissa jopa tulipaloja liiallisen 
jBnnitteen johdosta.

  Ajonestolaite

Autosi on varustettu 
elektronisella moottorin 
kBynnistyksenestojBrjestelmBllB, 
jolla pyritBBn estBmBBn auton 
luvaton kByttR.

AjonestojBrjestelmB koostuu virta-
avaimen transponderista ja auton 
sisBlle asennetuista elektronisista 
komponenteista.

Autot, joita ei ole varustettu 
clyavainjcrjestelmcllc

Kun virta-avain laitetaan 
virtalukkoon ja kBBnnetBBn ON-
asentoon, ajonestojBrjestelmB 
tarkistaa, onko virta-avain kelpaava.

Jos avain kelpaa, moottori 
kBynnistyy.

Jos avain ei kelpaa, moottori ei 
kBynnisty.

Kytkecksesi kcynnistykseneston 
pois pccltc:

TyRnnB virta-avain virtalukkoon ja 
kBBnnB se ON-asentoon.

Ajonestojcrjestelmcn aktivointi:

KBBnnB virta-avain OFF-asentoon. 
KBynnistyksenestojBrjestelmB 
kytkeytyy automaattisesti. Ilman 
autollesi kelpaavaa virta-avainta 
moottori ei kBynnisty.
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Clyavainjcrjestelmcllc varustetut 
autot

JBrjestelmB tarkistaa, onko Blyavain 
kelvollinen, kun moottorin kBynnis-
tyspainike asetetaan ON-asentoon.

Jos avain kelpaa, moottori 
kBynnistyy.

Jos avain ei kelpaa, moottori ei 
kBynnisty.

Ajonestojcrjestelmcn poistaminen 
kcytustc

Paina moottorin start/stop-painike 
ON-asentoon.

Ajonestojcrjestelmcn aktivointi

Paina moottorin start/
stop-painike OFF-asentoon. 
KBynnistyksenestojBrjestelmB 
kytkeytyy automaattisesti. Ilman 
autollesi kelpaavaa Blyavainta 
moottori ei kBynnisty.

VAROITUS
EstBBksesi ajoneuvosi varastamisen 
BlB jBtB vara-avaimia ajoneuvoon. 
KBynnistyksenestolaitteen salasana 
on asiakaskohtainen ja se tulee 
pitBB salassa. 'lB jBtB tBtB numeroa 
mihinkBBn autossasi.

HUOMAUTUS
Moottoria kBynnistettBessB BlB pidB 
muita kBynnistyksenestoavaimia 
lBhellB. Muussa tapauksessa 
moottori ei vBlttBmBttB kBynnisty 
tai sammuu heti kBynnistyksen 
jBlkeen. PidB jokainen avain 
erillBBn toisistaan vBlttyBksesi 
kBynnistyshBiriRiltB.

HUOMIO
'lB aseta metallisia varusteita 
virtalukon lBhettyville. Metalliset 
varusteet saattavat hBiritB 
transponderin signaalia ja estBB 
moottorin kBynnistymisen.

HUOMAUTUS
Jos tarvitset lisBavaimia tai 
kadotat avaimesi, suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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HUOMIO
Virta-avaimessasi oleva transpon-
deri on tBrkeB osa kBynnistykse-
nestojBrjestelmBB. Se on suunnitel-
tu kestBmBBn vuosia ilman hBiriRitB. 
Kuitenkin sinun tulee kBsitellB sitB 
huolellisesti ja vBlttBB sen altistu-
mista kosteudelle tai staattiselle 
sBhkRlle. Muussa tapauksessa 
kBynnistyksenestossa saattaa 
esiintyB toimintahBiriRitB.

HUOMIO
'lB vaihda, muuntele tai sBBdB 
kBynnistyksenestolaitetta, sillB 
tBmB voi aiheuttaa laitteen 
toimintahBiriRitB. Huollata 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahBiriRistB seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet sopimattomista 
kBynnistyksenestolaitteen 
korjauksista, sBBdRistB tai 
muutoksista.

 Lukituksen kauko-ohjaus 
(jos varusteena)

Kauko-ohjainjcrjestelmcn 
toiminnot

Taittuva avain

OBDC049030RE

Avaimeton Smart Key -jBrjestelmB

OBDC049031RE

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, 
jos lukituspainiketta painetaan 
jokaisen oven ollessa suljettuna.

Varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettB kaikki ovet on 
lukittu.
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Kuitenkaan varoitusvilkut eivBt 
vilku, jos jokin ovista (tai konepelti/
takaluukku) on jBBnyt auki. Jos 
kaikki ovet, konepelti ja takaluukku 
ovat suljettuja lukituspainikkeen 
painamisen jBlkeen, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran.

Lukituksen avaaminen (2)

Kaikkien ovien (ja takaluukun) 
lukitus avataan, jos avauspainiketta 
painetaan.

Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, ettB kaikkien ovien 
lukitukset on avattu.

TBmBn painikkeen painamisen 
jBlkeen ovet lukittuvat 
automaattisesti, ellet avaa jotain 
ovista 30 sekunnin sisBllB.

Takaluukun lukituksen avaaminen 
(3) (mikcli varusteena)

Takaluukku avataan, jos tBtB paini-
ketta painetaan yli sekunnin ajan.

HBtBvilkut vilkkuvat kahdesti sen 
merkiksi, ettB takaluukun lukitus on 
avattu.

Kuitenkin tBmBn painikkeen paina-
misen jBlkeen takaluukku lukkiutuu 
automaattisesti, ellet avaa taka-
luukkua 30 sekunnin sisBllB.

LisBksi kun takaluukku suljetaan 
sen avaamisen jBlkeen, se lukittuu 
automaattisesti.

Kun takaluukku on lukittu ja Blyavain 
on hallussasi, paina takaluukun 
avauskytkintB. Takaluukku aukeaa.

*  Painikkeen merkintB ”HOLD” 
muistuttaa, ettB painiketta tulee 
painaa vBhintBBn sekunnin ajan.

Varotoimenpiteet kauko-ohjaimen 
kcytussc

HUOMAUTUS
Kauko-ohjain ei ehkB toimi, jos jokin 
seuraavista tapahtuu:
• Virta-avain on virtalukossa.
• YlitBt toimintasBteen (noin 10m).
• Kauko-ohjaimen paristo on tyhjB.
• Muut ajoneuvot tai esineet estBvBt 

signaalin vBlittymisen.
• SBB on erittBin kylmB.
• Kauko-ohjain on lBhellB 

radiolBhetintB, kuten radioasemaa 
tai lentokenttBB, joka voi hBiritB 
kauko-ohjaimen normaalia 
toimintaa.

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, 
avaa ja lukitse ovet virta-avaimella. 
Jos sinulla on ongelmia kauko-
ohjaimen kBytRssB, suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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• Jos kauko-ohjain on lBhellB matka- 
tai Blypuhelinta, kauko-ohjaimesta 
lBhtevB signaali saattaa estyB 
puhelimen normaalin toiminnan 
aiheuttamana. NBin voi kBydB 
varsinkin silloin, kun puhelin on 
toiminnassa, eli kBynnissB on 
puhelu tai puhelimella lBhetetBBn 
tai vastaanotetaan tekstiviestejB 
tai sBhkRpostiviestejB.
VBltB asettamasta kauko-ohjainta 
ja puhelinta samaan taskuun 
ja pidB ne riittBvBn etBBllB 
toisistaan.

HUOMIO
• PidB kauko-ohjain kaukana 

vedestB ja kaikenlaisista nesteistB. 
Jos kauko-ohjausjBrjestelmB 
ei toimi vedelle tai nesteelle 
altistumisen johdosta, auton 
valmistajan takuu ei kata 
vahinkoja.

• VBltB kauko-ohjaimen sBilytystB 
sBhkRmagneettisten materiaalien 
lBhellB, jotka voivat aiheuttaa 
hBiriRitB sen toimintaan.

HUOMIO
MuutostyRt, jotka eivBt ole 
hyvBksynnBstB vastuussa olevan 
osapuolen erityisesti hyvBksymiB, 
voivat mitBtRidB kByttBjBn 
kyseisen laitteen kByttRoikeuden. 
Jos kauko-ohjausjBrjestelmB on 
toimintakyvytRn sen johdosta, 
ettB muutostyR ei ole ollut 
hyvBksynnBstB vastuussa olevan 
osapuolen hyvBksymB, auton 
valmistajan takuu ei enBB kata 
kauko-ohjausjBrjestelmBB.

Pariston vaihtaminen

OBDC049032RE

Kauko-ohjain kByttBB 3 voltin 
litiumparistoa, joka kestBB 
normaalisti useita vuosia. Kun 
vaihtaminen on tarpeen, noudata 
seuraavaa ohjetta.
1. Aseta ohut tyRkalu uraan ja avaa 

kauko-ohjaimen tai Blyavaimen 
kansi varovasti kampeamalla.

2. Vaihda paristo (CR2032) uuteen. 
Kun vaihdat pariston, varmista, 
ettB laitat sen oikein pBin.
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3. Asenna paristo poistoon nBhden 
kBBnteisessB jBrjestyksessB.

Kauko-ohjaimen vaihtamisen 
suhteen suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• Kauko-ohjausjBrjestelmBn lB-

hetin on suunniteltu toimimaan 
hBiriRttRmBsti vuosia. SiinB voi 
kuitenkin esiintyB toimintahBiriR-
tB, jos se on altistettu kosteudelle 
tai staattiselle sBhkRlle. Jos olet 
epBvarma pariston vaihtamisesta, 
suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

• VBBrBn pariston kByttBminen 
voi aiheuttaa kauko-ohjaimessa 
tai smart key -avaimessa 
toimintahBiriRitB. Varmista, ettB 
kBytBt oikeaa paristoa.

• VBlttBBksesi vahingoittamasta 
kauko-ohjainta tai smart key 
-avainta, BlB pudota tai kastele 
sitB, BlBkB altista lBmmRlle tai 
auringonvalolle.

HUOMIO
VBBrin hBvitetty akku voi olla ym-
pBristRlle ja terveydelle haitallinen. 
HBvitB paristot paikallisten lakien ja 
mBBrBysten mukaisesti.

 Clyavain (jos varusteena)

OBDC049031RE

'lyavaimen avulla voit lukita 
ja avata ovet (ja takaluukun) ja 
jopa kBynnistBB moottorin ilman 
avaimen asettamista virtalukkoon.

'lyavaimessa olevien painikkeiden 
toiminnot ovat samat kuin 
normaalissa kauko-ohjaimessa.

 Clyavaimen toiminnot

OCDW049001

PitBmBllB Blyavainta mukana pystyt 
lukitsemaan tai avaamaan auton 
ovien (tai takaluukun) lukituksen. 
Voit myRs kBynnistBB moottorin. 
Tutustu seuraaviin ohjeisiin 
saadaksesi lisBtietoja.
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Lukitseminen (1)

Kaikki ovet (ja takaluukku) lukittuvat 
painettaessa etuoven ulkokahvan 
painiketta, kun kaikki ovet (ja 
takaluukku) ovat suljettuina ja 
lukitsematta. Kun kaikki ovet (ja 
takaluukku sekB konepelti) lukitaan, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettB kaikki ovet (ja 
takaluukku) on lukittu.

Painike toimii vain, kun Blyavain 
on 0,7–1 metrin sBteellB 
ovenkahvasta. Jos haluat 
varmistaa, onko ovi lukossa vai ei, 
tarkasta matkustamossa oleva 
oven lukituspainike tai vedB oven 
ulkokahvasta.

Vaikka painaisitkin oven ulkokahvan 
nBppBintB, ovet eivBt lukitu ja 
BBnimerkki kytkeytyy 3 sekunniksi, 
jos jokin seuraavista tapahtuu:
• Smart key on ajoneuvon sisBllB.
• Moottorin START/STOP -painike 

on ACC- tai ON-asennossa.
• MikB tahansa ovi, paitsi 

takaluukku, on auki.

Lukituksen avaaminen (2)

Ovien (ja takaluukun) lukitus 
avautuu, kun etuoven ulkokahvan 
painiketta painetaan ovien (ja 
takaluukun) ollessa suljettuina ja 
lukittuina. Varoitusvilkut vilkkuvat 
kahdesti ilmoittaakseen, ettB 
kaikkien ovien (myRs takaluukun) 
lukitus on avattu.

Painike toimii vain, kun Blyavain on 
0,7–1 metrin sBteellB ovenkahvasta.

MyRs muut henkilRt voivat avata 
ovet, kun Blyavain on 0,7–1 metrin 
sBteellB etuoven ovenkahvasta.

TBmBn painikkeen painamisen 
jBlkeen ovet lukittuvat 
automaattisesti, ellet avaa jotain 
ovista 30 sekunnin sisBllB.

Takaluukun avaaminen (3)

Jos olet alle 0,7–1 metrin 
etBisyydellB takaluukun 
ulkokahvasta ja mukanasi on 
Blyavain, takaluukun lukitus aukeaa, 
kun painat takaluukun kahvan 
kytkimestB.

HBtBvilkut vilkkuvat kahdesti sen 
merkiksi, ettB takaluukun lukitus on 
avattu.

LisBksi kun takaluukku suljetaan 
sen avaamisen jBlkeen, se lukittuu 
automaattisesti.

Kcynnistcminen

Voit kBynnistBB moottorin 
asettamatta avainta virtalukkoon. 
LisBtietoja lRydBt kappaleesta 
Moottorin kBynnistBminen 
Blyavaimella sivulla 6-19.
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 Varotoimenpiteitc clyavaimen 
kcytussc

HUOMAUTUS
• Jos jostain syystB satut kadot-

tamaan smart key -avaimesi, et 
pysty kBynnistBmBBn moottoria. 
Tarpeen vaatiessa hinaa autoa 
ja ota yhteys ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyt-
tB valtuutettuun Kia-huoltoon tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

• EnintBBn 2 smart key -avainta 
voidaan rekisterRidB yhtB 
ajoneuvoa kohden. Jos kadotat 
Blyavaimen, suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

• Smart key ei saata toimia, jos jokin 
seuraavista tapahtuu:
- Smart key on lBhellB radiolB-
hetintB, kuten radioasemaa tai 
lentokenttBB, joka voi hBiritB 
avaimen normaalia toimintaa.

- Smart key on lBhellB kaksika-
navaista radiojBrjestelmBB tai 
matkapuhelinta.

- Toisen auton Blyavainta 
kBytetBBn autosi lBhellB.
Jos Blyavain ei toimi oikein, avaa 
ja lukitse ovet mekaanisella 
avaimella. Jos sinulla on 
ongelmia Blyavaimen kBytRssB, 
suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-
jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

• Jos Blyavain on lBhellB matka- 
tai Blypuhelinta, avaimesta 
lBhtevB signaali saattaa estyB 
puhelimen normaalin toiminnan 
aiheuttamana. TBmB on erityisesti 
huomattava puhelimen ollessa 
aktiivinen, kuten puheluja 
tehtBessB/vastaanotettaessa 
tai teksti- tai sBhkRpostiviestejB 
lBhetettBessB/vastaanotettaessa. 
VBltB asettamasta Blyavainta ja 
puhelinta samaan taskuun ja pidB 
ne riittBvBn etBBllB toisistaan.

HUOMIO
PidB Blyavain kaukana vedestB ja 
kaikenlaisista nesteistB. Jos kauko-
ohjausjBrjestelmB ei toimi vedelle 
tai nesteelle altistumisen johdosta, 
auton valmistajan takuu ei kata 
vahinkoja.
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 Murtohclytin

                                                                                                      
MurtohBlyttimellB varustettuihin 
autoihin on kiinnitetty merkintB, 
jossa on seuraavat varoitukset:
1. VAROITUS
2. SECURITY SYSTEM

Viritetty tila

Viritys 
poistettu 

-tila
MurtohBlytystila

TBmB jBrjestelmB on suunniteltu 
antamaan suojaa luvattomalta 
pBBsyltB autoon. JBrjestelmB toimii 
kolmessa eri tilassa: ”viritetty”, 
”murtohBlytin” ja ”viritys poistettu”. 
KytkeytyessBBn jBrjestelmB antaa 
hBlytysBBnen hBtBvilkkujen samalla 
vilkkuessa.

 Viritetty tila

Clyavaimen kcyttcminen

PysBkRi auto ja sammuta moottori. 
ViritB jBrjestelmB, kuten alla 
esitetBBn.
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, ettB kaikki ovet (myRs 

takaluukku) ja konepelti on 
suljettu.
• Lukitse ovet painamalla oven 

ulkokahvan painiketta, kun smart 
key on mukanasi.
YllB esitettyjen vaiheiden 
suorittamisen jBlkeen 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettB jBrjestelmB 
on virittynyt. Jos jokin ovi on 
jBBnyt auki, ovet eivBt lukitu 
ja BBnimerkki kytkeytyy 3 
sekunniksi. Sulje ovi ja yritB lukita 
ovet uudelleen.
Jos takaluukku tai konepelti on 
jBBnyt auki, varoitusvilkut eivBt 
vBlBhdB eikB murtohBlytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti 
suljetaan tBmBn jBlkeen, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Lukitse ovet painamalla 
Blyavaimen lukituspainiketta. 
HBtBvilkut vBlBhtBvBt kerran sen 
merkiksi, ettB jBrjestelmB on 
aktivoitu.
Jos jokin ovi (tai takaluukku/
konepelti) on jBBnyt auki, 
varoitusvilkut eivBt vBlBhdB eikB 
murtohBlytin virity. Jos kaikki 
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ovet (takaluukku/konepelti) 
suljetaan tBmBn jBlkeen, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Kauko-ohjaimen kcyttcminen

PysBkRi auto ja sammuta moottori. 
ViritB jBrjestelmB, kuten alla 
esitetBBn.
1. Sammuta moottori ja poista virta-

avain virtalukosta.
2. Varmista, ettB kaikki ovet (myRs 

takaluukku) ja konepelti on 
suljettu.

3. Lukitse ovet painamalla kauko-
ohjaimen lukituspainiketta. 
YllB esitettyjen vaiheiden 
suorittamisen jBlkeen 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran 
osoittaakseen, ettB jBrjestelmB 
on virittynyt. Jos jokin ovi 
(tai takaluukku/konepelti) on 
jBBnyt auki, varoitusvilkut eivBt 
vBlBhdB eikB murtohBlytin virity. 
Jos kaikki ovet (takaluukku/
konepelti) suljetaan tBmBn jBlkeen, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

HUOMIO
'lB viritB jBrjestelmBB ennen 
kuin kaikki matkustajat ovat 
poistuneet autosta. Jos jBrjestelmB 
viritetBBn matkustajien vielB 
ollessa matkustamossa, hBlytin 
saattaa kytkeytyB, kun he 
poistuvat autosta. Jos jokin ovi (tai 
takaluukku) tai konepelti avataan 
30 sekunnin sisBllB jBrjestelmBn 
virittymisen jBlkeen, jBrjestelmBn 
viritystila poistuu tarpeettoman 
hBlytyksen estBmiseksi.

 Murtohclytystila

HBlytin kytkeytyy, jos jokin 
seuraavista tapahtuu jBrjestelmBn 
ollessa viritettynB.
• Ovi avataan kByttBmBttB kauko-

ohjainta (tai Blyavainta).
• Takaluukku avataan kByttBmBttB 

kauko-ohjainta (tai smart key 
-avainta).

• Konepelti avataan.

Auton merkkiBBni kytkeytyy ja hB-
tBvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30 
sekunnin ajan. KytkeBksesi jBrjestel-
mBn pois pBBltB avaa ovien lukitus 
kauko-ohjaimella (tai Blyavaimella).
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 Viritys poistettu -tila

JBrjestelmBn viritystila poistuu 
seuraavasti:

Kauko-ohjain (taittuva avain)
• Ovilukituksen avauspainiketta 

painetaan.
• Moottori kBynnistetBBn.
• Virtalukko on ON-asennossa yli 30 

sekuntia.

Clyavain
• Ovilukituksen avauspainiketta 

painetaan.
• Etuoven ulkokahvan painiketta 

painetaan smart key -avaimen 
ollessa lBhettyvillB.

• Moottori kBynnistetBBn.

Ovien lukituksen avaamisen jBlkeen 
hBtBvilkut vilkkuvat kahdesti 
sen merkiksi, ettB jBrjestelmBn 
viritystila on poistettu kBytRstB.

Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 
30 sekunnin sisBllB avauspainikkeen 
painamisen jBlkeen, jBrjestelmB 
virittyy takaisin toimintaan.

HUOMAUTUS
Jcrjestelmc, jossa ei ole 
kcynnistyksenestoa
• VBltB yrittBmBstB kBynnistBB 

moottoria, kun hBlytin on kyt-
keytynyt. Auton kBynnistys-
moottori on poistettu kBytRstB 
murtohBlytintilassa. Jos jBrjestel-
mBn viritystilaa ei ole poistettu 

kauko-ohjaimella, aseta avain 
virtalukkoon, kBBnnB virta-avain 
ON-asentoon ja odota 30 sekuntia. 
TBmBn jBlkeen viritystila poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, 
suosittelemme kBymBBn 
valtuutetussa Kia-huollossa tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Ajonestolaite
• Jos jBrjestelmBB ei ole viritetty 

kauko-ohjaimella, aseta avain 
virtalukkoon ja kBynnistB moottori. 
TBmBn jBlkeen viritystila poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, 
suosittelemme kBymBBn 
valtuutetussa Kia-huollossa tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
'lB vaihda, muuntele tai sBBdB mur-
tohBlytinjBrjestelmBB, sillB tBmB voi 
aiheuttaa jBrjestelmBn toimintahBi-
riRitB. Huollata jBrjestelmB ammat-
tihuoltoliikkeessB. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahBiriRistB seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet sopimattomista 
murtohBlyttimen korjauksista, 
sBBdRistB tai muutoksista.



4

Autosi ominaisuudet
 

Ovilukot
 

4        19

  Ovilukot

 Ovilukkojen kcyttcminen  auton 
ulkopuolelta

Avain (mekaaninen)

OCDW049002

Kannen irrottaminen:
1. VedB ovenkahvaa.
2. Paina kannen sisBllB alaosassa 

olevaa vipua (1) avaimella tai 
litteBpBisellB ruuvimeisselillB.

3. Paina kantta (2) ulos painaen 
samalla vipua.

• KBBnnB avainta auton etuosan 
suuntaan avataksesi ovien 
lukituksen ja vastakkaiseen 
suuntaan lukitaksesi ne.

• Kun avaat tai lukitset kuljettajan 
oven avaimella, kuljettajan ovi 
lukittuu/aukeaa automaattisesti.

• Kun ovien lukitukset on avattu, 
ovet voidaan avata vetBmBllB 
ovenkahvasta.

• Sulkeaksesi oven, tyRnnB sitB 
kBdellB. Varmista, ettB ovet 
sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjain/clyavain
• Ovilukot voidaan lukita tai avata 

kauko-ohjaimella (tai smart key 
-avaimella). (jos varusteena)

• Lukitse tai avaa ovilukot 
painamalla oven ulkokahvan 
painiketta, kun smart key on 
mukanasi.

• Kun ovien lukitukset on avattu, 
ovet voidaan avata vetBmBllB 
ovenkahvasta.

• Sulkeaksesi oven, tyRnnB sitB 
kBdellB. Varmista, ettB ovet 
sulkeutuvat kunnolla.

HUOMAUTUS
• KylmissB ja kosteissa olosuhteissa 

ovimekanismit ja -lukot eivBt 
vBlttBmBttB toimi kunnolla niiden 
jBBtymisen johdosta.

• Jos oven lukitus avataan/lukitaan 
monta kertaa lyhyessB ajassa 
joko auton avaimella tai ovilukon 
kytkimellB, jBrjestelmBn toiminta 
saattaa keskeytyB tilapBisesti 
piirilevyn ja jBrjestelmBn osien 
suojaamiseksi.

VAROITUS
• Jos et sulje ovea huolellisesti, ovi 

saattaa aueta uudelleen.
• Varo, ettei kenenkBBn kBsi tai muu 

ruumiinosa jBB oven vBliin sitB 
sulkiessasi.



Autosi ominaisuudet
 

Ovilukot
 

4        20

VAROITUS
Jos matkustajien on oltava pitkBBn 
autossa, kun ulkona on erittBin 
kuuma tai kylmB, heille voi aiheutua 
vammoja tai jopa hengenvaara. 'lB 
lukitse autoa ulkopuolelta, kun joku 
on autossa.

HUOMIO
'lB sulje ja avaa ovia useita kertoja 
perBkkBin tai kBytB liiallista voimaa 
oven sulkemiseksi sen sulkeutuessa.

Hctctilanteessa

OCDW049003

Jos keskuslukituksen kytkin ei toimi 
sBhkRisesti, ainoa tapa lukita ovet 
on kByttBB mekaanista avainta 
ulkopuolen ovilukkoon.

Ovet, joissa ei ole ulkopuolen 
avainreikBB, voit lukita seuraavasti:
1. Avaa ovi.
2. TyRnnB avain oven 

hBtBlukitusreikBBn ja kBBnnB 
sitB autosta katsoen ulospBin (1) 
lukitaksesi.

3. Sulje ovi huolellisesti.

HUOMAUTUS
Takaluukkua ei voi avata, jos se on 
suljettu keskuslukituksen ollessa 
poissa kBytRstB.

  Ovilukkojen kcyttcminen  auton 
siscpuolelta

Ovenkahvalla

OCDW049004

Etuovi

Jos sisBpuolen ovenkahvaa vedetBBn 
kerran oven ollessa lukossa, lukitus 
aukeaa ja ovi avautuu.
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Takaovi

Jos oven sisBkahvasta vedetBBn 
kerran ovien ollessa lukittuna, 
lukitus aukeaa.

Jos sisBpuolen ovenkahvaa 
vedetBBn kahdesti, ovi avautuu.

VAROITUS
Ovilukon toimintahciriu
Jos keskuslukituksen toiminta 
pettBB ollessasi auton sisBllB, 
kokeile yhtB tai useampaa 
seuraavista menetelmistB 
pBBstBksesi ulos:
• Paina ovilukon avaustoimintoa 

toistuvasti (sekB elektronista ettB 
kBsin toimivaa) samalla, kun vedBt 
oven kahvasta.

• Kokeile muita ovilukkoja ja niiden 
kahvoja edessB ja takana.

• Laske etuikkuna ja avaa ovilukko 
ulkopuolelta kByttBmBllB avainta.

• Siirry tavaratilaan ja avaa 
takaluukku.

VAROITUS
'lB vedB kuljettajan (tai 
etumatkustajan) oven sisBkahvasta 
auton liikkuessa.

 Keskuslukituksen avaus-/
lukituskytkin

Tyyppi A

OCDW049040

Tyyppi B

OCDW049426

Toimintoa kBytetBBn painamalla 
ovilukituksen avaus-/
lukituskytkintB.
• Kun painat keskuslukituksen 

kByttRkytkintB jonkin oven 
lukituksen ollessa auki, kaikki ovet 
lukkiutuvat ja kytkimen merkkivalo 
syttyy.

• Kaikki ovet eivBt lukkiudu, jos joku 
etuovista on auki tai se avataan 
samalla kun kytkintB painetaan.
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• Jos jokin ovista ei lukkiudu, 
keskuslukituksen kByttRkytkimen 
merkkivalo vilkkuu.

• Kun painat keskuslukituksen 
kByttRkytkintB, kaikki ovet 
lukitaan.

• Merkkivalo vBlBhtBB, jos jonkin 
oven lukitus avataan, kun kaikki 
ovet ovat lukossa.

HUOMAUTUS
Kun ovet lukitaan kauko-ohjaimella 
tai Blyavaimella, ovien lukitusta 
ei voida avata keskuslukituksen 
avaus-/lukituskytkimellB.

VAROITUS
Ovet
• Ovien tulisi olla aina hyvin 

suljettuina ja lukittuna, kun auto 
liikkuu, jotta vBltyttBisiin ovien 
tahattomilta aukeamisilta. Lukitut 
ovet pitBvBt myRs mahdolliset 
tunkeilijat ulkopuolella, kun 
auton vauhti on hidas tai auto on 
pysBhtynyt.

• Ole varovainen ovea avatessasi ja 
varo oven avauslinjalla lBhestyviB 
ajoneuvoja, moottoripyRriB, 
polkupyRriB tai jalankulkijoita. Oven 
avaaminen jonkin lBhestyessB 
saattaa aiheuttaa vahinkoa ja 
loukkaantumisia.

VAROITUS
Lukitsemattomat autot
Auton jBttBminen lukitsematta 
tarjoaa pBBsyn varkaille tai 
rikollisille, jotka piiloutuvat autoosi 
sinun ollessa poissa, aiheuttaen 
vahinkoa sinulle tai muille.
JBttBessBsi auton valvomattomaksi 
muista aina poistaa virta-avain, 
kytkeB seisontajarru, sulkea kaikki 
ikkunat ja lukita kaikki ovet.

VAROITUS
Lapset ilman valvontaa
LBmpRtila suljetun auton sisBllB voi 
nousta erittBin korkeaksi, jolloin 
matkustamoon mahdollisesti 
loukkuun jBBneiden lasten tai 
elBinten terveys ja henki vaarantuu. 
Sen lisBksi lapset saattavat kByttBB 
auton laitteita, joista voi aiheutua 
loukkaantumisia, tai heihin voi 
kohdistua muuta vahinkoa, esim. 
autoon tunkeutujasta. 'lB koskaan 
jBtB lapsia tai elBimiB autoon ilman 
valvontaa.

 Turmcyksen tunnistava 
ovilukituksen avausjcrjestelmc

Kaikkien ovien lukitus avataan 
automaattisesti, jos tRrmBys 
aiheuttaa turvatyynyjen 
laukeamisen.
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 Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella

Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, 
kun ajonopeus ylittBB 15 km/h. 
Kaikkien ovien lukitus avataan 
automaattisesti, kun moottori 
sammutetaan ja virta-avain 
poistetaan. (jos varusteena)

  Takaovien lapsilukko

OCDW049427

Auto on varustettu lapsilukolla, 
jotta matkustamossa olevat lapset 
eivBt pystyisi vahingossa avaamaan 
takaovia. Takaovien lapsilukkoja 
tulisi kByttBB aina, kun autossa on 
lapsia.
1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvimeisseli) 

aukkoon ja kBBnnB se lukittuun 
( ) -asentoon (1). Kun lapsilukko 
on lukitusasennossa, takaovi ei 
aukea yritettBessB vetBB oven 
sisBkahvasta (2).

3. Sulje takaovi. 
Avataksesi takaoven vedB 
ulkopuolen ovenkahvasta. 
Vaikka ovien lukitukset olisivat 
auki, takaovi ei aukea vetBmBllB 
sisBpuolisesta ovenkahvasta 
ennen kuin takaoven lapsilukko 
jBlleen avataan.

VAROITUS
Takaovien lukot
Jos lapsi pystyy avaamaan 
takaoven auton liikkuessa, hBn 
saattaa pudota, jolloin seuraukset 
voivat olla kohtalokkaita. Jotta 
lapset eivBt voisi avata takaovia 
matkustamosta, takaovien 
lapsilukkoja tulisi kByttBB aina, kun 
lasta kuljetetaan autossa.
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  Tavaratila

  Kcsikcyttuinen takaluukku

Takaluukun avaaminen
5-ovinen

OCDW049042

Farmari

OCDW049042

ProCeed

OCDW049423

XCeed

OCDW049419

• Takaluukku lukitaan tai sen lukitus 
avataan, kun kaikki ovet lukitaan 
tai avataan kauko-ohjaimella 
(tai smart key -avaimella) tai 
keskuslukituksen kytkimellB.

• Jos lukitus avataan, takaluukku 
voidaan aukaista painamalla 
kahvasta ja nostamalla se ylRs.
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• Jos takaluukun lukituksen 
avauspainiketta painetaan 
Blyavaimella yli sekunnin ajan 
ovien ollessa lukossa, takaluukun 
lukitus aukeaa. Kun takaluukku 
suljetaan sen avaamisen jBlkeen, 
se lukittuu automaattisesti.

*  Takaluukussa ei ole avaimenreikBB.

HUOMAUTUS
Ovien lukkojen ja 
lukitusmekanismien toiminnassa 
voi esiintyB ongelmia kylmBssB ja 
kosteassa ilmastossa.

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylRspBin. 
Varmista ennen sen avaamista, 
ettei auton takaosan lBhellB ole 
esteitB tai ihmisiB.

HUOMIO
Muista huolehtia siitB, ettB suljet 
takaluukun ennen ajoon lBhtRB. 
Takaluukun kaasunostimet ja 
kiinnitysmekanismit saattavat 
vaurioitua, jos takaluukkua ei suljeta 
ennen ajoon lBhtRB.

 Takaluukun sulkeminen
5-ovinen

OCDW049043

Farmari

OCDW049043

ProCeed

OCDW049425
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XCeed

OCDW049420

• Sulje takaluukku laskemalla se ala-
asentoon ja painamalla tiukasti 
kiinni.
Varmista, ettB takaluukku on 
kunnolla kiinnittynyt.

VAROITUS
Varmista, ettei kBsi, jalka tai 
muu kehon osa jBB sulkeutuvan 
takaluukun vBliin.

HUOMIO
Varmista, ettei mitBBn ole 
takaluukun liikeradalla tai 
lukitusmekanismin lBhettyvillB 
sulkiessasi takaluukkua. Takaluukku 
saattaa vahingoittua.

VAROITUS
Pakokaasupccstut
Jos ajat takaluukku auki, 
vaaralliset pakokaasut kulkeutuvat 
matkustamoon, jolloin sisBllB olevat 
henkilRt altistuvat hengenvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluukku 
auki, pidB tuuletussuulakkeet 
ja kaikki ikkunat avoinna siten, 
ettB ulkoa pBBsee lisBilmaa 
matkustamoon.
Takaluukku tulisi pitBB aina 
kokonaan suljettuna auton 
liikkuessa. Jos se jBB auki tai 
raolleen, myrkyllisiB pakokaasuja 
saattaa kulkeutua autoon altistaen 
terveyden hengenvaaraan.

VAROITUS
Tavaratila takana
Matkustajia ei saa kuljettaa 
tavaratilassa, koska siellB 
ei ole turvavRitB tai muita 
turvajBrjestelmiB. VBlttyBksesi 
loukkaantumisilta onnettomuus- tai 
Bkkijarrutustilanteissa, matkustajien 
tulee aina olla oikein kiinnitettyinB 
oikeilla paikoillaan.
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VAROITUS
• Ole tietoinen hBtBtilanteen varalta, 

missB tBmBn auton tavaratilan 
hBtBavausvipu sijaitsee ja kuinka 
se avataan tilanteessa, jossa 
jBBt tahattomasti loukkuun 
matkustamoon.

• KenenkBBn ei saa antaa 
matkustaa auton tavaratilassa 
missBBn olosuhteissa. Tavaratila 
on erittBin vaarallinen paikka 
onnettomuuden sattuessa.

• KBytB avausvipua ainoastaan 
hBtBtilanteessa. Ole BBrimmBisen 
varovainen etenkin, jos auto 
liikkuu.

 Takaluukun avaaminen 
hctctilanteessa

Autosi on varustettu hBtBtilanteen 
varalta takaluukun avausvivulla, 
joka sijaitsee takaluukun alaosassa. 
Kun joku on jBBnyt tahattomasti 
lukkojen taakse tavaratilaan, 
noudata seuraavassa esitettyjB 
ohjeita.

5-ovinen

OCDW049044

Farmari

OCDW049474

ProCeed

OCDW049424
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XCeed

OCDW049421

Takaluukku voidaan avata 
toimimalla seuraavasti:
1. Aseta mekaaninen avain reikBBn.
2. KBBnnB mekaanista avainta 

oikealle (1).
3. Nosta takaluukku.

    Schkutoiminen takaluukku 
(jos varusteena)

OCDW049402

1. SBhkRtoimisen takaluukun avaus-/
sulkemispainike

OCDW049451

2. SBhkRtoimisen takaluukun kahvan 
painike

OCDW049410

3. SBhkRtoimisen takaluukun 
sulkemispainike

OCDW049412
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4. SBhkRtoimisen takaluukun avaus-/
sulkemispainike

HUOMAUTUS
Jos virtalukko on ON-asennossa, 
sBhkRtoiminen takaluukku voi 
toimia automaattivaihteiston 
vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa tai kBsivaihteiston 
vaihteenvalitsimen ollessa vapaalla.

HUOMAUTUS
'lB aseta painavia esineitB 
sBhkRisen takaluukun pBBlle 
kByttBessBsi sitB. Takaluukkuun 
kohdistuva ylimBBrBinen paino voi 
vaurioittaa sitB.

VAROITUS
'lB koskaan jBtB lapsia tai 
elBimiB autoon ilman valvontaa. 
Lapset tai elBimet saattavat 
saada sBhkRtoimisen takaluukun 
toimimaan ja vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa vammoja itselleen tai 
muille.

VAROITUS
Varmista ennen kByttRB, ettB 
sBhkRtoimisen takaluukun 
(tai automaattisesti aukeavan 
takaluukun) liikeradalla ei ole ihmisiB 
tai muita esteitB. SBhkRtoimisen 
takaluukun (tai automaattisesti 
aukeavan takaluukun) osuma 
saattaa aiheuttaa vakavia vammoja 
tai vaurioita autolle tai ympBrillB 
oleville kohteille.

OCDW048411

HUOMIO
'lB sulje sBhkRtoimista takaluukkua 
kBsin. Se saattaa vaurioitua. 'lB 
kBytB liikaa voimaa sulkiessasi 
sBhkRtoimista takaluukkua, jos se 
tBytyy sulkea kBsin akkuvarauksen 
purkauduttua tai akkukaapelien 
oltua irrotettuina.
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Takaluukun avaaminen

SBhkRtoiminen takaluukku voidaan 
avata automaattisesti toisella 
seuraavista tavoista (avautumisen 
alussa kuuluu kaksi BBnimerkkiB):
• Paina sBhkRtoimisen takaluukun 

avauspainiketta (1) noin yhden 
sekunnin ajan.

OCDW049402

• Paina takaluukun kahvan 
avauskytkintB (2) Blyavaimen 
ollessa lBhettyvillB.

OCDW049451

SBhkRtoimisen takaluukun 
automaattinen avaaminen:
• Paina Blyavaimen takaluukun 

avaus-/sulkemispainiketta (4) noin 
yhden sekunnin ajan.

OCDW049412

Takaluukun sulkeminen

SBhkRtoiminen takaluukku voidaan 
sulkea automaattisesti toisella 
seuraavista tavoista:
• SBhkRtoimisen takaluukun ollessa 

auki paina sulkemispainiketta 
(1) niin pitkBBn, ettB takaluukku 
sulkeutuu kokonaan. Takaluukun 
sulkeutumisen aikana kuuluu 
jatkuva BBnimerkki. Jos 
vapautat sulkemispainikkeen (1) 
takaluukun sulkeutumisen aikana, 
sulkeutuminen keskeytyy ja 
BBnimerkki kuuluu noin 5 sekunnin 
ajan.

OCDW049402
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• Paina sBhkRtoimisen takaluukun 
sulkemispainiketta (3) takaluukun 
ollessa auki. Takaluukku sulkeutuu 
ja lukkiutuu automaattisesti.
Sulkeutumisen alussa kuuluu 
kaksi BBnimerkkiB.

OCDW049410

• Paina takaluukun avaus-/
sulkemispainiketta (4) avaimessa 
ja pidB sitB painettuna, kunnes 
takaluukku on sulkeutunut 
kokonaan.

OCDW049412

• Kun avaimen takaluukun avaus-/
sulkemispainike (4) vapautetaan, 
takaluukun liike pysBhtyy ja 
BBnimerkki kuuluu noin 5 sekunnin 
ajan.

HUOMAUTUS
Jos siirryt kauko-ohjaimen toimin-
tasBteen (noin 10 m) ulkopuolelle 
sulkiessasi takaluukkua avaimen 
painiketta painamalla, takaluukun 
liike pysBhtyy ja BBnimerkki kuuluu 
noin 5 sekunnin ajan.

Olosuhteet, joissa schkutoiminen 
takaluukku ei aukea

SBhkRtoiminen takaluukku ei aukea 
automaattisesti, jos ajonopeus on 
yli 3 km/h.

VAROITUS
MerkkiBBni on jatkuva, jos ajonopeus 
ylittBB 3 km/h takaluukun ollessa 
auki. PysBytB auto viipymBttB 
turvalliseen paikkaan ja tarkista, 
onko takaluukku auki.

HUOMIO
'lB kBytB sBhkRtoimista 
takaluukkua yli 5 kertaa toistuvasti 
perBkkBin.
Se saattaa vaurioittaa takaluukkua. 
Jos kBytBt sBhkRtoimista 
takaluukkua yli 5 kertaa toistuvasti 
perBkkBin, merkkiBBni kuuluu 3 
kertaa ja sBhkRtoiminen takaluukku 
lakkaa toimimasta. Lopeta tBllRin 
takaluukun kByttR yli minuutin 
ajaksi.
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HUOMAUTUS
• SBhkRtoimista takaluukkua 

voidaan kByttBB, vaikka 
moottori ei olisikaan kBynnissB. 
SBhkRtoimisen takaluukun 
kByttBminen kuluttaa kuitenkin 
paljon virtaa.

• 'lB kBytB sBhkRtoimista 
takaluukkua liikaa, esimerkiksi yli 
10 kertaa perBkkBin, jotta akku ei 
tyhjenisi.
'lB jBtB sBhkRtoimista 
takaluukkua auki pitkBksi aikaa, 
jotta akkuvaraus ei purkaudu.

• 'lB muokkaa tai korjaa 
sBhkRtoimista takaluukkua. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• 'lB avaa sBhkRtoimista 
takaluukkua, kun nostat autoa 
tunkilla esimerkiksi renkaan 
vaihtoa tai korjaustyRtB varten. 
TBmB voi aiheuttaa sBhkRtoimisen 
takaluukun toimintahBiriRitB.

• SBhkRtoimisen takaluukun 
toiminnassa voi olla ongelmia 
kylmBssB ja kosteassa ilmastossa.

Schkutoimisen takaluukun 
toiminnan alustaminen

Jos auton akku on tyhjentynyt 
tai irrotettu tai jos takaluukun 
sulake on irrotettu tai vaihdettu, 
tee takaluukun toiminnan alustus 
seuraavasti normaalin toiminnan 
varmistamiseksi:
1. Automaattivaihteisto/

kaksoiskytkinvaihteisto 
SiirrB vaihteenvalitsin 
P-asentoon.
Manuaalivaihteisto: SiirrB 
vaihteenvalitsin N-asentoon 
(vapaalle).

2. Paina sBhkRisen takaluukun 
sulkemispainiketta (3) ja 
takaluukun kahvan kytkintB (2) 
samanaikaisesti yli 3 sekunnin 
ajan. ('Bnimerkki kuuluu.)

3. Sulje takaluukku painikkeella (3).

Jos sBhkRtoiminen takaluukku ei 
toimi vielBkBBn oikein, tarkistuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Jos sBhkRtoiminen takaluukku 
ei toimi normaalisti, tarkista, 
ettB vaihteenvalitsin on oikeassa 
asennossa.
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Schkutoimisen takaluukun 
mukautettava avautumiskorkeus 
(jos varusteena)

Kuljettaja voi sBBtBB takaluukun 
avautumiskorkeuden seuraavasti:

OCDW049410

1. Aseta takaluukku kBsin 
haluamaasi asentoon.

2. Paina takaluukun sulkemispaini-
ketta (3) yli 3 sekunnin ajan.

3. Kuultuasi BBnimerkin sulje 
takaluukku painikkeella (3).

Takaluukku aukeaa kuljettajan 
asettamalle korkeudelle.

  Takaluukun automaattinen avaus 
clyavaimella (jos varusteena)

OCDW049413

'lyavaimella varustetun auton 
takaluukku voidaan avata 
automaattisesti Blyavaimella.

Takaluukun avaaminen 
clyavaimella

Takaluukku voidaan avata 
Blyavaimen etBtoiminnolla 
seuraavasti, kun kaikki seuraavat 
ehdot tByttyvBt.
• Ovien sulkemisesta ja lukituksesta 

on kulunut 15 sekuntia.
• Avain on tunnistusalueella yli 3 

sekunnin ajan.

HUOMAUTUS
• Takaluukun automaattinen avaus 

ei toimi seuraavissa tapauksissa:
- JBrjestelmB tunnistaa 
Blyavaimen 15 sekunnin 
kuluttua ovien sulkemisesta ja 
lukitsemisesta, minkB jBlkeen 
Blyavaimen tunnistamisessa ei 
ole keskeytyksiB.

- JBrjestelmB tunnistaa 
Blyavaimen 15 sekunnin 
sisBllB ovien sulkemisesta 
ja lukitsemisesta 1,5 metrin 
etBisyydellB etuovien kahvoista. 
(autoissa, joissa on Welcome-
toiminto).

- Jokin ovi ei ole lukossa tai 
suljettu.

- Smart key on ajoneuvon sisBllB.
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1. Asetukset

Takaluukun automaattinen 
avaustoiminto voidaan ottaa 
kByttRRn ja poistaa kBytRstB 
LCD-nBytRn kautta, kohdassa 
Mukautettavat asetukset.

*  Katso lisBtietoja kohdasta LCD-
nBytRt sivulla 4-71.

2. Tunnistus ja varoitus

OCDW049414

Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 
metriB auton takana) Blyavain 
mukanasi hBtBvilkut vBlBhtBvBt ja 
merkkiBBni kuuluu n. 3 sekunnin ajan 
varoituksena siitB, ettB jBrjestelmB 
on tunnistanut Blyavaimen ja avaa 
takaluukun.

HUOMAUTUS
Jos et halua aukaista takaluukkua 
automaattisesti, BlB mene tunnis-
tusalueelle. Jos olet mennyt vahin-
gossa tunnistusalueelle ja hBtBvilkut 
vBlBhtBvBt ja merkkiBBni kuuluu, 
poistu tunnistusalueelta Blyavain 
mukanasi. Takaluukku ei avaudu.

3. Automaattinen avaustoiminto

OCDW049415

HBtBvilkut vBlBhtBvBt ja merkkiBBni 
kuuluu 2 kertaa, minkB jBlkeen 
takaluukku avautuu hitaasti.
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VAROITUS
• Muista huolehtia siitB, ettB suljet 

takaluukun ennen ajoon lBhtRB.
• Varmista ennen sBhkRtoimisen 

takaluukun avaamista tai 
sulkemista, ettB sen edessB ei ole 
esteitB.

• Jos auto on pysBkRity jyrkkBBn 
rinteeseen, varmista ennen 
tavaratilan avaamista, etteivBt 
siellB olevat esineet putoa autosta. 
TBmB voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

• Poista aina takaluukun 
automaattinen avaustoiminto 
kBytRstB autopesun ajaksi. 
Muussa tapauksessa takaluukku 
voi avautua yllBttBen.

• Avainta ei saa jBttBB lasten 
ulottuville. Jos lapset pitBvBt 
Blyavainta mukanaan leikkiessBBn 
auton takana, takaluukku voi 
yllBttBen avautua automaattisesti.

Takaluukun automaattisen 
avaustoiminnon poistaminen 
kcytustc clyavaimella

'lyavain

OBDC049031RE

1. Oven lukitseminen
2. Oven lukituksen avaaminen
3. Takaluukun avaus

Jos painat jotain Blyavaimen 
painiketta jBrjestelmBn tunnistus- 
ja hBlytystilassa, automaattinen 
avaustoiminto poistuu kBytRstB.

Varmista, ettB osaat poistaa 
automaattisen avaustoiminnon 
kBytRstB hBtBtilanteessa.

HUOMAUTUS
• Jos painat lukituksen 

avauspainiketta (2), takaluukun 
automaattinen avaustoiminto 
kytkeytyy tilapBisesti pois 
kBytRstB. Jos et avaa ovia 30 
sekunnin kuluessa, takaluukun 
avaustoiminto kytkeytyy takaisin 
kByttRRn.
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• Takaluukku avautuu, kun painat 
takaluukun avauspainiketta (3) yli 
1 sekunnin ajan.

• Jos painat lukituksen 
avauspainiketta (1) tai takaluukun 
avauspainiketta (3), kun 
takaluukun automaattinen 
avaustoiminto ei ole tunnistus- 
ja hBlytystilassa, toiminto ei 
kytkeydy pois kBytRstB.

• Jos olet poistanut takaluukun 
automaattisen avaustoiminnon 
kBytRstB ja avannut oven, toiminto 
voidaan kytketB takaisin kByttRRn 
sulkemalla ja lukitsemalla kaikki 
ovet.

Tunnistusalue

OCDW049416

• Automaattinen takaluukun 
avaustoiminto ilmoittaa 
merkkiBBnellB, kun jBrjestelmB 
havaitsee Blyavaimen 0,5–1 metrin 
pBBssB takaluukusta.

• HBlytys keskeytyy, jos tuot 
Blyavaimen tunnistusalueelle 
tunnistus- ja hBlytystilan aikana.

HUOMAUTUS
• Automaattinen avaustoiminto ei 

toimi seuraavissa tilanteissa:
- Voimakas radiolBhetin, 
esimerkiksi radioasema 
tai lentokenttB, hBiritsee 
Blyavaimen lBhettimen 
toimintaa.

- 'lyavaimen lBhellB on radio- tai 
matkapuhelin.

- Toisen auton Blyavainta 
kBytetBBn autosi lBhellB.

• Seuraavat tekijBt voivat vaikuttaa 
jBrjestelmBn tunnistusalueeseen:
- Toisen puolen pyRrB on 
nostettu ylRs renkaan 
vaihdon yhteydessB tai autoa 
tarkastettaessa.

- Auto on pysBkRity vinoon, 
esimerkiksi rinteeseen tai 
pBBllystBmBttRmBlle tielle.
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   Ikkunat

OCDW049045

1. Kuljettajan oven sBhkRtoimisen 
ikkunan kByttRkytkin

2. Etumatkustajan oven sBhkRtoimi-
sen ikkunan kByttRkytkin

3. Takaoven (vasemman) 
sBhkRikkunan kytkin

4. Takaoven (oikean) sBhkRikkunan 
kytkin

5. Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen
6. Automaattiset sBhkRikkunat ylRs*/

alas
7. SBhkRtoimisten ikkunoiden 

lukituskytkin*

* : jos varusteena

HUOMAUTUS
KylmissB ja kosteissa olosuhteissa 
sBhkRikkunat eivBt vBlttBmBttB 
toimi kunnolla niiden jBBtymisen 
johdosta.
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   Schkuikkunat (mikcli varusteena)

Virtalukon on oltava ON-asennossa, 
jotta sBhkRikkunoita voidaan 
kByttBB.

Jokaisessa ovessa on sBhkRikkunan 
kytkin, jolla voidaan ohjata oven 
ikkunaa. Kuljettajan kBytRssB on 
sBhkRikkunoiden lukituskytkin, jolla 
voidaan estBB takamatkustajien 
ikkunoiden kByttBminen. SBhkRik-
kunoita voidaan kByttBB noin 10 mi-
nuuttia sen jBlkeen, kun virta-avain 
poistetaan tai kBBnnetBBn ACC- tai 
LOCK-asentoon. Jos kuitenkin etuovi 
avataan, sBhkRikkunoita ei voida 
kByttBB 10 minuuttia virta-avai-
men poistamisen jBlkeen. (jos 
varusteena)

Jos ikkuna ei voi sulkeutua, kun sen 
vBlissB on este, poista este ja sulje 
ikkuna.

HUOMAUTUS
Takaikkunat tai kattoluukku (mikBli 
varusteena) auki (tai osittain 
auki) ajamisesta voi aiheutua 
ajokeskittymistB haittaavaa melua. 
TBmB melu on normaali kBytBnnRn 
ilmiR, jota voidaan ehkBistB tai 
poistaa kokonaan seuraavin toimin. 
Jos melua ilmenee toinen tai 
molemmat takaikkunat alhaalla, 
avaa kumpaakin etuikkunaa 
muutama senttimetri. Jos melua 
esiintyy kattoluukun ollessa auki, 
sulje kattoluukkua hieman.

VAROITUS
'lB asenna ikkunoiden alueelle 
tarvikevarusteita. Se saattaa 
vaikuttaa puristussuojaan.

Ikkunoiden avaaminen ja 
sulkeminen

Kuljettajan ovessa on 
sBhkRikkunoiden pBBkytkin, jolla 
voidaan hallita auton kaikkia 
ikkunoita.

OBDC049084RE

• Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan 
paina alas tai nosta ylRs vastaavan 
kytkimen etuosaa ensimmBiseen 
porrastettuun asentoon (5).
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Kertapainalluksella sulkeutuva/
avautuva ikkuna (jos varusteena)

OBDC049092RE

• Painamalla tai vetBmBllB 
sBhkRikkunan kytkin hetkellisesti 
toiseen porrastettuun asentoon 
(6) ikkuna avautuu tai sulkeutuu 
kokonaan, vaikka kytkin 
vapautettaisiin.
PysByttBBksesi ikkunan haluttuun 
asentoon ikkunan vielB liikkuessa 
siirrB kytkintB hetkellisesti 
ikkunan liikkeeseen nBhden 
vastakkaiseen suuntaan.

Jos sBhkRikkunaa ei kBytetB 
oikein, automaattinen 
sBhkRikkunajBrjestelmB on 
alustettava seuraavasti:
• Kytke virtalukko ON-asentoon.
• Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan 

sBhkRikkunakytkimen painamista 
vBhintBBn sekunnin ajan ikkunan 
sulkeutumisen jBlkeen.

Automaattinen suunnanvaihto

ODEEV068020NR

Jos esine tai ruumiinosa estBB 
ikkunan nousuliikkeen, ikkuna 
tunnistaa vastuksen ja pysByttBB 
nousuliikkeen. TBmBn jBlkeen ikkuna 
laskeutuu noin 30 cm, jotta este 
voidaan poistaa.
Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa 
voimaa, kun sBhkRikkunakytkintB 
vedetBBn jatkuvasti ylRs, ikkunan 
nostoliike keskeytyy ja se laskeutuu 
sitten noin 2,5 cm.
LisBksi jos sBhkRikkunakytkintB 
pidetBBn jatkuvasti pohjassa 
vielB 5 sekunnin sisBllB ikkunan 
laskeutumisen jBlkeen, 
automaattinen ikkunan 
suunnanvaihtotoiminto poistuu 
kBytRstB.
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HUOMAUTUS
Kuljettajan ikkunan automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto on 
aktiivinen ainoastaan, kun 
automaattista nostotoimintoa 
kBytetBBn (kytkin vedetty 
kokonaan ylRs). Automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto ei 
ole kBytRssB, jos ikkunaa 
nostetaan sBhkRikkunakytkimen 
puolivBliasennossa.

VAROITUS
Tarkasta aina ennen ikkunan 
nostamista, ettei vBliin jBB esteitB. 
NBin voit vBlttBB loukkaantumiset 
ja auton vahingot. Jos ikkunan 
ja ylBpilarin vBliin jBB esine, 
jonka paksuus on alle 4 mm, 
automaattinen avaustoiminto ei 
havaitse tBtB eikB pysBhdy tai 
palaudu taaksepBin.

VAROITUS
Voimanrajoitintoiminto ei kBynnisty, 
kun sBhkRtoimisten ikkunoiden 
alustus on meneillBBn.
Loukkaantumisten ja aineellisten 
vahinkojen vBlttBmiseksi tarkista 
aina ennen ikkunan sulkemista, ettei 
kukaan ole kurottanut ikkunasta 
ulos.

 Schkuikkunoiden lukituspainike 
(mikcli varusteena)

OCDW049046

• Kuljettaja voi estBB matkustajien 
ovien sBhkRtoimisten 
ikkunannostimien kBytRn 
painamalla kuljettajan ovessa 
sijaitsevan sBhkRtoimisten 
ikkunannostimien lukituskytkimen 
LOCK-asentoon (ala-asentoon).

• Kuljettajan pBBkytkimellB voidaan 
kByttBB kaikkia matkustajien 
sBhkRikkunoita, kun ikkunoiden 
lukituspainike on painettuna.

• Etumatkustaja voi kByttBB 
etuoven ikkunannostimen 
kytkintB.

• Takamatkustajat eivBt voi kByttBB 
takaoven ikkunannostimien 
kytkimiB.

HUOMIO
• EstBBksesi mahdolliset 

sBhkRikkunajBrjestelmBn vahingot, 
BlB avaa tai sulje enempBB kuin 
yhtB ikkunaa kerrallaan. TBmB 
takaa myRs sulakkeen pitkBn 
kByttRiBn.
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• 'lB koskaan kBytB kuljettajan 
oven pBBkytkintB ja yksittBisen 
oven ikkunan avauspainiketta 
samanaikaisesti eri suuntiin. Jos 
nBin toimitaan, ikkuna pysBhtyy 
eikB sitB voida avata tai sulkea.

VAROITUS
Ikkunat
• 'L' KOSKAAN jBtB virta-avainta 

autoon moottorin kBydessB, jos 
autossa on lapsia.

• 'L' KOSKAAN jBtB lasta autoon 
ilman valvontaa. Pienikin lapsi 
voi aiheuttaa auton tahattoman 
lBhtemisen liikkeelle, voi kiilautua 
ikkunan vBliin tai voi aiheuttaa 
vammoja itselleen tai muille 
muulla tavalla.

• Varmista aina kahdesti, ettei 
kBsiB, pBitB tai muita esteitB ole 
tiellB ennen ikkunan sulkemista.

• 'lB anna lasten leikkiB 
sBhkRikkunoilla. PidB kuljettajan 
oven sBhkRikkunoiden 
lukituspainike LOCK-asennossa 
(painettuna). Vakavia 
loukkaantumisia voi seurata 
lapsen tarkoituksettomasta 
ikkunan kBytRstB.

• 'lB tyRnnB naamaa tai kBsivartta 
ulos ikkuna-aukosta ajon aikana.

 Ikkunoiden sulkeminen kauko-
ohjauksella (jos varusteena)

Taittuva avain

OBDC049447RE

Avaimeton Smart Key -jBrjestelmB

OBDC049446RE

Kun moottori on sammutettuna 
ja lukituspainiketta (1) painetaan 
vBhintBBn 3 sekunnin ajan, ovi 
lukitaan ja ikkuna alkaa sulkeutua.

Ikkuna sulkeutuu niin kauan, kun 
lukituspainiketta (1) painetaan, ja 
pysBhtyy, kun painike vapautetaan.
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HUOMIO
• Jos auton ikkuna suljetaan 

kauko-ohjauksella, mutta kauko-
ohjaimen ja auton etBisyys 
muuttuu, ikkunan liike saattaa 
pysBhtyB. KBytB tBtB toimintoa 
aina niin lBhellB autoa, ettB nBet 
sen.

• Jos jokin voima vastustaa 
jonkin ikkunan liikettB sen 
sulkeutuessa, kyseisen ikkunan 
liike lakkaa, mutta muut jatkavat 
sulkeutumista. Varmista, ettB 
hBtBvilkut vBlBhtBvBt kolme kertaa 
ja muut ikkunat sulkeutuvat 
tBysin.

  Konepelti

  Konepellin avaaminen

OCDW049047

1. VedB avausvivusta avataksesi 
konepellin kiinnityksen. Konepellin 
tulisi avautua hieman ylRs.

VAROITUS
Ennen konepellin avaamista pysBkRi 
auto tasaiselle alustalle, sammuta 
moottori, siirrB vaihteenvalitsin 
P-asentoon (automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto) tai 1. 
vaihteelle tai peruutusvaihteelle 
(kBsivaihteisto) ja kytke 
seisontajarru.
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OCDW049048

2. Siirry auton eteen, nosta kone-
peltiB hieman, paina vasemmalle 
konepellin tuulisalvasta (1) ja nosta 
konepelti (2).

OCDW049049

3. VedB tukitanko irti konepellistB.
4. PidB konepelti auki tukitangon 

varassa.

VAROITUS
Kuumat osat
Tartu tukitankoon kohdasta, 
jossa on kumisuojus. Kumi auttaa 
estBmBBn kuumasta metallista 
aiheutuvat palovammat, kun 
moottori on kuuma.

  Konepelti auki -varoitus 
(jos varusteena)

LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti 
kun konepelti on auki.

OCDW049105

VaroitusBBnimerkki kuuluu, kun 
ajonopeus on vBhintBBn 3 km/h ja 
konepelti on auki.

  Konepellin sulkeminen
1. Ennen konepellin sulkemista 

tarkasta seuraavat asiat:
• Kaikkien moottoritilan 

tByttRkorkkien on oltava oikein 
kiinnitetty.

• Hansikkaat, rievut ja kaikki 
muut syttyvBt materiaalit on 
poistettava moottoritilasta.

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

3. Laske konepelti noin 30 cm:n 
pBBhBn ala-asennosta ja anna sen 
pudota loppumatka. Varmista, 
ettB se lukkiutuu paikoilleen.
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4. Tarkista, ettB konepelti on 
kunnolla paikallaan. Jos konepeltiB 
voidaan raottaa hieman, se ei ole 
kunnolla kiinni.
Avaa se uudelleen ja sulje 
painamalla konepeltiB hieman 
lujempaa.

VAROITUS
• Ennen konepellin sulkemista 

varmista, ettB kaikki esteet 
on poistettu konepellin tieltB. 
Jos konepelti suljetaan, kun 
konepeltiaukossa on jokin este, 
seurauksena voi olla vaurioita tai 
vakava loukkaantuminen.

• 'lB jBtB hanskoja, riepuja tai muita 
syttyviB tavaroita moottoritilaan. 
Moottoritilan kuumuus saattaa 
aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS
• Tarkasta aina kahdesti, ettB 

konepelti on hyvin kiinnittynyt 
ennen ajoon lBhtRB. Jos se ei ole 
kiinnittynyt, konepelti voi aueta 
ajon aikana, josta voi seurata 
nBkyvyyden tBydellinen menetys 
ja sitB kautta onnettomuus.

• Tukitangon on oltava kiinnitetty 
sille tarkoitettuun konepellin 
aukkoon aina, kun moottoritilaa 
tarkastetaan. TBmB estBB 
konepellin putoamisen ja siitB 
aiheutuvat vahingot.

• 'lB liiku autolla, kun konepelti on 
nostettu. NBkyvyys on estetty 
ja konepelti voi pudota tai 
vahingoittua.
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  Polttoainesciliun luukku

Polttoainesciliun luukun avaaminen

OCDW049050

1. Avaa polttoainesBiliRn luukku 
painamalla sen reunaa kello 
kolmen kohdalta.

HUOMAUTUS
SBiliRn luukun voi avata ainoastaan 
silloin, kun ovien lukitus on auki.

HUOMAUTUS
Jos polttoainesBiliRn luukku ei 
avaudu, koska sen ympBrille 
on muodostunut jBBtB, painele 
luukkua kevyesti. 'lB kampea 
luukkua. Suihkuta tarvittaessa 
luukun ympBrille tarkoitukseen 
sopivaa jBBnpoistoainetta (BlB 
kBytB auton jBBhdytysnestettB) 
tai vie auto lBmpimBBn tilaan jBBn 
sulattamiseksi.

OCDW049051

2. VedB polttonestesBiliRn luukku (1) 
tBysin auki.

3. Irrottaaksesi polttoainesBiliRn 
korkin (2) kBBnnB sitB 
vastapBivBBn. Paineen 
tasautuessa voi kuulua suhahdus.

4. Aseta sBiliRn korkki luukussa 
olevaan pidikkeeseen.

Polttoainesciliun luukun 
sulkeminen
1. KiinnittBBksesi korkin, kBBnnB sitB 

myRtBpBivBBn, kunnes kuuluu 
lukitusBBni. TBmB ilmaisee, ettB 
korkki on kiinnittynyt kunnolla.

2. Sulje polttoainesBiliRn luukku, 
paina sitB kevyesti ja varmista, 
ettB se on oikein sulkeutunut.
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VAROITUS
Tankkaaminen
• Jos polttoainetta suihkuaa 

paineella ulos, se voi osua 
vaatteisiisi tai ihoosi altistaen 
sinut helpommin tulipalolle 
ja palovammoille. Poista 
polttoainekorkki aina varovaisesti 
ja hitaasti. Jos kannesta purkautuu 
polttoainetta tai kuulet sihinBB, 
odota kunnes se lakkaa ennen 
kuin avaat tByttRaukon kannen 
kokonaan.

• 'lB tBytB tankatessa enempBB 
sen jBlkeen, kun suutin 
automaattisesti katkaisee 
polttoaineen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin 
hyvB kiinnittyminen, jotta 
polttoainetta ei vuotaisi 
mahdollisessa onnettomuudessa.

VAROITUS
Tankkaamisen vaarat
Autojen polttoaineet ovat helposti 
syttyviB tuotteita. Kun tankkaat, 
pyydBmme noudattamaan 
seuraavia ohjeita huolellisesti. 
Jos et noudata nBitB suosituksia, 
seurauksena saattaa olla vakavia 
henkilRvahinkoja, palovammoja tai 
hengenvaarallinen rBjBhdys.
• Lue ja noudata kaikkia 

huoltoasemalla esiintyviB 
varoituksia.

• Ennen tankkaamista ota selvBB 
polttoaineen hBtBkatkaisimen 
sijainnista, mikBli sellainen 
huoltoasemalla on.

• Ennen kuin tartut 
polttoainepistooliin, sinun on 
estettBvB mahdollisten staattisten 
sBhkRpurkausten syntyminen 
koskemalla johonkin auton 
metallipintaan. LisBksi sinun on 
oltava turvallisella etBisyydellB 
polttoaineen tByttRaukosta, 
suuttimesta tai muusta 
polttoainelBhteestB.

• 'lB mene takaisin autoon, kun 
olet jo aloittanut tankkauksen, 
sillB sinusta voi aiheutua 
staattinen sBhkRpurkaus. Kangas 
(polyesteri, satiini, nailon yms.) 
tai muu materiaali, joka pystyy 
tuottamaan sBhkRpurkauksen, 
voi aiheuttaa koskettaessaan, 
hangatessaan tai liukuessaan 
sellaisen. Staattinen sBhkRpurkaus 
voi sytyttBB polttoainehRyryn 
rBjBhdysmBisesti. Jos joudut 
kBymBBn autossa polttoaineen 
tBytRn aikana, sinun tulee 
purkaa staattinen sBhkRvaraus 
koskettamalla auton metalliosaa, 
joka on kaukana polttoaineen 
tByttRaukosta, tByttRpistoolista 
tai muusta polttoainelBhteestB.

• Kun kBytBt hyvBksyttyB, 
kannettavaa polttoaineen 
varasBiliRtB, aseta se ennen 
tankkaamista maahan. 
SBiliRn aiheuttama staattinen 
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sBhkRpurkaus voi sytyttBB 
polttoainehRyryt rBjBhdysmBisesti. 
Kun tankkaaminen on aloitettu, 
kosketus autoon tulee sBilyttBB, 
kunnes tankkaaminen on 
lopetettu. KBytB ainoastaan 
hyvBksyttyB, kuljetettavaa, 
muovista polttoaineen varasBiliRtB, 
joka on suunniteltu bensiinin 
kuljettamiseen ja varastoimiseen.

• 'lB kBytB matkapuhelinta 
tankatessasi. SBhkRvirta 
ja/tai matkapuhelimen 
elektroninen hBiriR voi sytyttBB 
polttoainehRyryt aiheuttaen 
tulipalon.

• Sammuta moottori aina 
tankkauksen ajaksi. Moottoriin 
liittyvien sBhkRkomponenttien 
kipinBt voivat sytyttBB 
polttoainehRyryt aiheuttaen 
tulipalon. Varmista polttoaineen 
tBytRn jBlkeen ja ennen moottorin 
kBynnistBmistB, ettB polttoaineen 
tByttRaukon korkki ja sen luukku 
on suljettu huolellisesti.

• 'L' kBytB tulitikkuja tai sytytintB 
'L'K' TUPAKOI tai jBtB palavaa 
savuketta autoon ollessasi 
huoltoasemalla tai etenkBBn 
tankkauksen aikana. Autojen 
polttoaineet ovat helposti syttyviB 
ja voivat syttyB tuleen kipinBstB.

• Jos tulipalo syttyy tankkauksen 
aikana, poistu vBlittRmBsti auton 
lBheisyydestB ja ota yhteys 
huoltoaseman hoitajaan ja soita 
sitten paikalliseen hBtBnumeroon. 

Noudata kaikkia heidBn tarjoamia 
turvaohjeita.

HUOMIO
• Varmista, ettB lisBBt autoon vain 

kappaleen 1 kohdan ”Polttoainetta 
koskevat vaatimukset” mukaista 
polttoainetta.

• Jos polttoaineentByttRaukon 
kansi vaatii vaihtoa, pyydBmme 
huolehtimaan, ettB kBytB 
erityisesti ajoneuvollesi 
suunniteltua varaosaa. VBBrB 
polttoainekorkki voi aiheuttaa 
vakavia toimintahBiriRitB 
polttoaine- tai pBBstRjen 
hallintajBrjestelmBBn. Jos haluat 
lisBtietoja, Kia suosittelee 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

• 'lB lBikytB polttoainetta auton 
ulkopinnoille. Maalatulle pinnalle 
lBikkynyt polttoaine saattaa 
vahingoittaa maalia riippumatta 
polttoainelaadusta.

• Tankkaamisen jBlkeen 
varmista polttoainekorkin hyvB 
kiinnittyminen, jotta polttoainetta 
ei vuotaisi mahdollisessa 
onnettomuudessa.
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  Panoraamakattoluukku 
(jos varusteena)

OCDW049052

Jos autosi on varustettu 
kattoluukulla, voit liu’uttaa 
tai kallistaa sitB kattoluukun 
ohjausvivulla, joka sijaitsee 
ylBpuolisessa ohjauspaneelissa.

Virtalukon on oltava On-asennossa, 
jotta kattoluukku voidaan avata tai 
sulkea.

Kattoluukku toimii noin 10 minuutin 
ajan sen jBlkeen, kun virta-
avain poistetaan virtalukosta tai 
kBBnnetBBn ACC- tai LOCK- tai OFF-
asentoon.

Jos kuitenkin etuovi avataan tBnB 
aikana, kattoluukkua ei voida 
kByttBB tBmBn 10 minuutin jakson 
kuluessa.

VAROITUS
• Tarkista aina ennen kattoluukun 

kByttRB, ettei kukaan ole 
kurottanut siitB ulos eikB luukun 
tiellB ole mitBBn.

• 'lB jBtB moottoria kByntiin ja 
avainta autoosi, jos autossa on 
lapsia. Jos lapsia ei valvota, he 
voivat kByttBB kattoluukkua, mistB 
voi aiheutua vakavia vammoja.

   Aurinkoverho

Aurinkoverhon avaaminen

OCDW049054

• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 
taaksepBin ensimmBiseen 
vasteeseen.
PysBytB aurinkoverhon liike 
haluamaasi kohtaan painamalla 
sen kByttRkytkintB hetkellisesti.
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Aurinkoverhon sulkeminen, kun 
kattoluukku on suljettu:
• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 

eteenpBin ensimmBiseen 
vasteeseen.
PysBytB aurinkoverhon liike 
haluamaasi kohtaan painamalla 
sen kByttRkytkintB hetkellisesti.

HUOMAUTUS
Aurinkoverhoon muodostuu 
poimuja materiaalin luonnollisten 
ominaisuuksien vuoksi.

   Kattoluukun liu uttaminen

Kun aurinkoverho on kiinni

OCDW049083

• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 
taaksepBin toiseen porrastettuun 
asentoon, jolloin aurinkoverho ja 
kattoluukku liukuvat kokonaan 
auki.
Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun 
kByttRkytkintB hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki
• Paina aurinkoverhon 

kByttRkytkintB taaksepBin 
ensimmBiseen tai toiseen 
porrastettuun asentoon, jolloin 
kattoluukun lasi avautuu.
Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun 
kByttRkytkintB hetkellisesti.

HUOMAUTUS
Ainoastaan kattoluukun etumainen 
lasi avautuu.

  Kattoluukun kallistaminen

Kun aurinkoverho on kiinni

OCDW049084

• TyRnnB kattoluukun kByttRkyt-
kintB ylRspBin, jolloin aurinkoverho 
aukeaa ja kattoluukku kallistuu.
Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun 
kByttRkytkintB hetkellisesti.
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Kun aurinkoverho on auki
• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 

ylRspBin, jolloin kattoluukun lasi 
kallistuu.
Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun 
kByttRkytkintB hetkellisesti.

  Kattoluukun sulkeminen

Ainoastaan kattoluukun lasin 
sulkeminen

OCDW049085

• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 
eteenpBin ensimmBiseen 
porrastettuun asentoon, 
jolloin kattoluukku sulkeutuu 
automaattisesti.
Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun 
kByttRkytkintB hetkellisesti.

Kattoluukun lasin sulkeminen 
aurinkoverhon kanssa
• Paina kattoluukun kByttRkytkintB 

eteenpBin toiseen porrastettuun 
asentoon. Kattoluukun lasi ja au-
rinkoverho sulkeutuvat automaat-
tisesti. Voit pysByttBB kattoluukun 
liikkeen mihin tahansa kohtaan 
painamalla kattoluukun kByttRkyt-
kintB hetkellisesti.

 Automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto

OCDW049449

Kattoluukku vaihtaa suuntaa ja 
pysBhtyy, jos se kohtaa esteen 
sulkeutuessaan automaattisesti.

Automaattinen suunnanvaihtotoi-
minto ei toimi, jos liukuvan lasin 
ja kattoluukun kehyksen vBliin jBB 
pienikokoinen este. Sinun tulee aina 
tarkastaa ennen kattoluukun sul-
kemista, ettB kaikki matkustajat ja 
esineet ovat poissa luukun tieltB.
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HUOMIO
• 'lB jatka kattoluukun kByttRkyt-

kimen painamista sen jBlkeen, kun 
kattoluukku on avautunut/sulkeu-
tunut tai raotettu. KByttRmoottori 
tai jBrjestelmBn osat saattavat 
vahingoittua.

• Jotta kattoluukku ei vahingoitu, 
poista sBBnnRllisesti ohjainkiskoon 
mahdollisesti kertynyt lika.

• Jos yritBt avata kattoluukkua 
pakkasella tai kun kattoluukun 
pBBllB on lunta tai jBBtB, lasi tai 
kByttRmoottori voivat vaurioitua.

• Sulje kattoluukku kokonaan ennen 
autosta poistumista. Autoon 
voidaan murtautua tai matkusta-
moon saattaa pBBstB vettB tai lun-
ta, jos kattoluukku jBtetBBn auki.

• 'lB aseta mitBBn matkatavaroita 
siten, ettB ne ovat osittain katto-
luukun ulkopuolella ajon aikana.

• Auton pesun tai sateen jBlkeen 
pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun 
pBBltB ennen sen avaamista.

• 'lB vedB tai tyRnnB aurinkoverhoa 
kBsin, sillB se saattaa vaurioittaa 
sitB tai aiheuttaa toimintahBiriRn.

• Sulje kattoluukku kokonaan ennen 
pRlyisissB olosuhteissa ajamista. 
PRly voi vaurioittaa auton 
jBrjestelmiB.

VAROITUS
• 'lB anna lasten kByttBB kattoluuk-

kua, ettei se liikkuisi vahingossa.

• 'lB kurkota ulos kattoluukusta 
ajon aikana.

• 'lB tyRnnB pBBtB tai kBsivartta 
ulos kattoluukusta ajon aikana. 
TBmB on vaarallista ja voi johtaa 
vakavaan vammautumiseen ja 
jopa hengenvaaraan.

• Kun suljet kattoluukun, varmista, 
ettei liukuvan luukun vBliin jBB mi-
tBBn. VBliin jBBvBt raajat saattavat 
juuttua kiinni tai litistyB.

• Panorama-kattoluukku on val-
mistettu lasista, jonka vuoksi se 
saattaa sBrkyB mahdollisessa 
onnettomuudessa. Jos et kBytB 
turvavyRtB, voit sinkoutua onnet-
tomuudessa pBin rikkoutunutta 
kattoluukkua, mikB voi aiheuttaa 
vakavia vammoja ja jopa hengen-
vaaraan. Kaikkien matkustajien 
turvallisuuden takaamiseksi on 
huolehdittava sopivien turvava-
rusteiden (esim. turvavyR, turva-
kaukalo jne.) kBytRstB.

• 'lB koskaan sBBdB kattoluukkua tai 
aurinkoverhoa ajon aikana. Saatat 
menettBB auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta voi aiheu-
tua vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja tai aineellisia vahinkoja.

• 'lB kBytB kattoluukkua, kun kBy-
tBt kattotelineitB matkatavaroiden 
ku ljetukseen. Kuljetettavat ta-
varat saattavat irrota ja hBiritB 
kuljettajaa.

• 'lB istu panoraama-kattoikkunan 
pBBllB. Se voi vaurioittaa autoa.
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  Kattoluukun toiminnan 
alustaminen

OCDW049086

Kattoluukun toiminnan asettaminen 
saattaa olla tarpeen seuraavissa 
tapauksissa:
• Akkuvaraus on purkautunut, 

akkukaapelit on irrotettu tai 
kattoluukun sulake on vaihdettu 
tai irrotettu.

• Kattoluukun kByttRkytkin ei toimi 
asianmukaisesti.

1. KBynnistB moottori.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku 

tBysin, jos ne ovat auki.
3. Vapauta kattoluukun kByttRkytkin.
4. Paina kattoluukun kByttRkytkin 

eteen, sulkusuuntaan (noin 10 
sekunniksi), kunnes aurinkoverho 
liikkuu hieman. Vapauta vipu 
tBmBn jBlkeen.

5. TyRnnB kattoluukun kByttRkyt-
kintB eteenpBin sulkuasentoon, 
kunnes kattoluukku toimii seuraa-
vasti:
Aurinkoverho aukeaa → Kallistuu 
auki → Lasi liukuu auki → Lasi 
liukuu kiinni → Aurinkoverho 
sulkeutuu

Vapauta vipu tBmBn jBlkeen.

Kun nBin on tehty, kattoluukku-
jBrjestelmB on alustettu ja yhden 
kosketuksen avauksen ja sulkemi-
sen pitBisi olla taas kBytRssB.

HUOMAUTUS
Jos et alusta kattoluukun toimintaa, 
se ei vBlttBmBttB toimi oikein.

  Avonaisen kattoluukun varoitus 
(mikcli varusteena)

OCDW049106

Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen 
(Blyavain: sammuttaa moottorin), 
kun kattoluukku ei ole tBysin kiinni, 
varoitusBBni kuuluu muutaman 
sekunnin ajan ja LCD-nByttRRn tulee 
varoituskuvake. Sulje kattoluukku 
huolellisesti ennen ajoneuvosta 
poistumista.
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  Ohjauspyurc

  Schkuinen ohjaustehostin (EPS)

Ohjaustehostin helpottaa auton 
ohjaamista sBhkRmoottorin avulla. 
Autoa voidaan ohjata myRs silloin, 
kun auton moottori ei ole kBynnissB 
tai ohjaustehostin ei toimi, mutta 
ohjaaminen on huomattavasti 
raskaampaa.

SBhkRistB ohjaustehostinta ohjaa 
ohjaustehostimen ohjausyksikkR, 
joka tunnistaa ohjauspyRrBn 
vBBntRmomentin, sen asennon ja 
auton nopeuden, joiden mukaan 
tehostusta hallitaan.

Ohjaus muuttuu raskaammaksi 
ajonopeuden kasvaessa ja kevenee 
ajonopeuden laskiessa auton 
hallittavuuden parantamiseksi.

Jos havaitset muutoksia 
ohjaustuntumassa auton 
normaalikBytRn aikana, 
tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Seuraavia tapahtumia saattaa 
esiintyB auton normaalissa 
kBytRssB:
• EPS-varoitusvalo ei syty 

palamaan.

• Ohjaustuntuma on raskas heti 
virran kytkemisen jBlkeen. NBin 
tapahtuu, kun EPS-jBrjestelmB 
suorittaa jBrjestelmBdiagnoosia. 
Kun diagnoosi on suoritettu, 
ohjaustuntuma palautuu 
normaaliksi.

• EPS-releestB saattaa kuulua 
napsahdusBBni virtalukon 
kytkemisen jBlkeen ON- tai LOCK-
asentoon.

• Moottorista voi kuulua BBntB, kun 
ajoneuvo on pysBhtyneenB tai 
liikkuu alhaisella nopeudella.

• Jos sBhkRinen ohjaustehostin 
ei toimi normaalisti, vastaava 
varoitusvalo syttyy mittaristossa. 
OhjauspyRrBn pyRrittBminen 
voi olla vaikeaa tai se toimii 
epBnormaalisti. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB.
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Ohjaustuntuma muuttuu 
raskaammaksi, jos ohjauspyRrBB 
kBBnnetBBn jatkuvasti, kun 
ajoneuvo ei liiku. Kuitenkin 
muutaman minuutin jBlkeen sen 
normaalitoiminta palautuu.

• Kun kBytBt ohjauspyRrBB 
matalissa lBmpRtiloissa, 
jBrjestelmBstB voi kuulua 
normaalista poikkeavaa melua. 
Kun lBmpRtila nousee, melu 
katoaa. TBmB on normaalia.
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• Kun latausjBrjestelmBn 
varoitusvalo syttyy tai jBnnite on 
alhainen (kun laturi (tai akku) ei 
toimi asianmukaisesti), ohjaus voi 
olla raskas ja auton ohjaaminen 
tavalliseen tapaan voi olla 
hankalaa.

   Ohjauspyurcn asento

Voit sBBtBB ohjauspyRrBn 
korkeuden ja etBisyyden sopivaksi 
ennen liikkeellelBhtRB.

Voit myRs nostaa ohjauspyRrBB, 
jotta jaloillasi on enemmBn tilaa 
astuessasi sisBBn autoon ja 
poistuessasi siitB.

OhjauspyRrB tulee sBBtBB 
siten, ettB se on ajon kannalta 
miellyttBvBssB asennossa ja ettei se 
tule mittariston varoitusvalojen ja 
mittareiden tielle.

VAROITUS
• 'lB koskaan sBBdB ohjauspyRrBB 

ajon aikana. Saatat menettBB 
ohjauksen hallinnan, joka voi johtaa 
kohtalokkaaseen onnettomuuteen.

• SBBdRn jBlkeen liikuta 
ohjauspyRrBB ylRs ja alas ollaksesi 
varma, ettB se on lukittunut 
paikoilleen.

OCDW049056

OhjauspyRrBn sBBtBminen:
• Paina ohjauspyRrBn lukitusvipu (1) 

alas, sBBdB ohjauspyRrBn kulma 
(2) ja korkeus (3, jos varusteena) 
sopivaksi, ja vedB lukitusvipu 
ylRs lukitaksesi ohjauspyRrBn 
paikalleen. Muista aina sBBtBB 
ohjauspyRrB haluttuun asentoon 
ennen ajamista.
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   Ohjauspyurcn lcmmitin 
(jos varusteena)

OCDW049429

OhjauspyRrBn lBmmitin kytkeytyy, 
kun sen lBmmityspainiketta paine-
taan virtalukon ollessa ON-asennos-
sa. Painikkeen merkkivalo syttyy.
• Sammuttaaksesi ohjauspyRrBn 

lBmmittimen, paina kyseistB 
painiketta uudelleen. Painikkeen 
merkkivalo sammuu.
OhjauspyRrBn lBmmitin sammuu 
automaattisesti 30 minuutin 
kBytRn jBlkeen.
Jos sammutat sytytysvirran 
30 minuuttia ohjauspyRrBn 
lBmmittimen painikkeen 
painamisen jBlkeen, lBmmitin on 
pois pBBltB, kun kytket virran 
pBBlle seuraavan kerran.

HUOMIO
• 'lB asenna ohjauspyRrBBn 

minkBBnlaista pBBllistB tai 
suojusta. TBmB voi vahingoittaa 
ohjauspyRrBn lBmmitintB.

• Kun puhdistat lBmmittimellB 
varustettua ohjauspyRrBB, BlB 
kBytB orgaanisia liuottimia, kuten 
maalitinneriB, bentseeniB, alkoholia 
tai bensiiniB. Muussa tapauksessa 
ohjauspyRrBn pinta saattaa 
vahingoittua.

• Jos ohjauspyRrBn pinta 
vahingoittuu terBvBstB 
kappaleesta, myRs lBmmittimen 
komponentit saattavat 
vahingoittua.

   Ccnimerkki

OCDW049435

'Bnimerkin kByttR:
• Paina ohjauspyRrBn kohtaa, jossa 

on BBnimerkin tunnus.
Tarkasta BBnimerkin toiminta 
sBBnnRllisesti varmistuaksesi, 
ettB se toimii oikein.
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HUOMAUTUS
KByttBBksesi BBnimerkkiB paina 
ohjauspyRrBn kohtaa, jossa on 
BBnimerkin tunnus (ks. kuva). 
'Bnimerkki toimii ainoastaan, kun 
tBtB kohtaa painetaan.

HUOMIO
'lB iske BBnimerkkiB voimakkaasti 
tai paina nyrkillB sitB kByttBessBsi. 
'lB paina BBnimerkkiB terBvBllB 
kappaleella.

 Peilit

 Sisctaustapeili

SBBdB taustapeili asentoon, jossa 
nBkymB on keskelle takalasia. Tee 
tBmB sBBtR ennen kuin lBhdet 
ajamaan.

VAROITUS
Nckyvyys takana
'lB aseta takaistuimille tai 
tavaratilaan tavaroita, jotka voivat 
rajoittaa nBkyvyyttB taakse.

VAROITUS
'lB sBBdB taustapeilejB auton 
liikkuessa. TBmB voi johtaa 
auton hallinnan menettBmiseen 
ja sitB kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoihin.

VAROITUS
'lB muuta sisBpeiliB BlBkB vaihda 
sitB toisentyyppiseen. TBstB voi 
seurata vammoja mahdollisessa 
onnettomuudessa tai tilanteessa, 
jossa turvatyyny laukeaa.
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  Taustapelin pcivc-/yuasento 
(jos varusteena)

OBDC049094RE

• Tee tBmB sBBtR ennen kuin lBhdet 
ajamaan ja kun pBivB-/yRvipu on 
pBivBasennossa (1).

• VedB pBivB-/yRvipua itseBsi kohti 
(2) estBBksesi takana olevien 
autojen ajovalojen hBikBisyn 
ajaessasi yRllB.

Muista, ettB yRasennossa 
takanBkymBn selkeys heikkenee.

* (1): PBivB, (2): YR

  Elektrokromaattinen peili (ECM) 
(mikcli varusteena)

OQL045059

SBhkRinen taustapeli sBBtBB auto-
maattisesti takana olevan ajoneu-
von ajovaloista aiheutuvaa hBikBisyB 
yRllB tai heikossa valaistuksessa. 
PeilissB oleva tunnistin (3) havaitsee 
auton ympBrillB olevan valoisuus-
tason ja sBBtBB automaattisesti 
takana olevien autojen ajovaloista 
aiheutuvaa hBikBisyB.

Kun moottori on kBynnissB, 
taustapeiliin sijoitettu tunnistin 
sBBtBB hBikBisyB automaattisesti.

Aina kun vaihdevipu siirretBBn 
peruutusasentoon (R), peili asettuu 
automaattisesti kirkkaimpaan 
asentoon, jotta nBkyvyys auton 
taakse parantuisi.

HUOMIO
KBytB lasinpesunesteellB 
kostutettua paperia tai vastaavaa 
liinaa peilin puhdistamiseen. 'lB 
suihkuta ikkunanpesuainetta 
suoraan peiliin. Ikkunanpesuaine 
saattaa kulkeutua peilin koteloihin.
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 Schkuisen taustapeilin 
kcyttcminen:

Peili toimii oletuksena ON-
asennossa aina, kun virta on 
kytketty pBBlle.
• Paina ON/OFF-painiketta (1) 

kytkeBksesi automaattisen 
himmennystoiminnon pois pBBltB. 
Peilin merkkivalo (2) sammuu.

• Paina ON/OFF-painiketta (1) 
kytkeBksesi automaattisen 
himmennystoiminnon pBBlle. Peilin 
merkkivalo (2) syttyy.

   Ovipeilit

Muista sBBtBB peilien kulmat ennen 
ajoon lBhtRB.

Autosi on varustettu sekB 
vasemman ettB oikean puolen 
ovipeileillB. PeilejB voidaan sBBtBB 
sBhkRisesti erityisellB kytkimellB. 
Peilit voidaan taittaa taakse 
automaattisen autopesun ajaksi tai 
ajettaessa ahtaan kadun lBpi, jotta 
estettBisiin vahinkojen syntymiset.

VAROITUS
Taustapeilit
• Ovipeilit ovat kuperia. PeilistB 

nBkyvBt kohteet ovat lBhempBnB 
kuin mitB peilikuva nByttBB.

• KBytB sisBtaustapeiliB tai kBBnnB 
pBBtBsi ja varmista takaa 
tulevien autojen etBisyys ennen 
kaistanvaihtoa.

HUOMIO
'lB raavi jBBtB pois peilin pinnalta, 
koska lasipinta saattaa vahingoit-
tua. Jos jBB estBB peilin liikkeen, BlB 
sBBdB peiliB vBkisin. Poistaaksesi 
jBBn kBytB jBBnpoistosuihketta tai 
hyvin lBmpimBllB vedellB kostutet-
tua sientB tai kangasta.

HUOMIO
Jos peili on jumissa jBBstB, 
BlB sBBdB sitB vBkisin. KBytB 
hyvBksyttyB jBBnpoistosuihketta 
(ei jBBhdyttimen pakkasnestettB) 
vapauttaaksesi jBBtyneet 
mekanismit tai siirrB auto 
lBmpimBBn paikkaan antaaksesi 
jBBn sulaa.

VAROITUS
'lB sBBdB tai taita ovipeilejB 
auton liikkuessa. TBmB voi johtaa 
auton hallinnan menettBmiseen 
ja sitB kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoihin.
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 Scctukytkin

Schkuscctuinen

OCDW049058

SBhkRtoimisella sBBtimellB voit 
sBBtBB vasemman ja oikean 
puolen ovipeilin asennon. Peilien 
sBBtBmiseksi virtalukon on oltava 
ACC-asennossa.

SBBtBBksesi peilin asentoa
• valitse R- tai L-kytkintB (1) 

liikuttamalla oikean tai vasemman 
puolen peili. Paina sitten peilin 
sBBdintB haluamaasi suuntaan
 ( ▲ ) sBBtBBksesi valittua peiliB 
ylRs, alas, vasemmalle tai oikealle.

HUOMIO
• Peilien liike pysBhtyy, kun ne 

saavuttavat BBriasennon, mutta 
moottori jatkaa toimintaa 
kytkimen painamisen ajan. 'lB 
paina kytkintB pidempBBn kuin 
on tarpeen. KByttRmoottori voi 
vahingoittua.

• 'lB yritB sBBtBB ovipeilejB kBsin. 
NBin toimimalla osat saattavat 
vahingoittua.

  Ovipeilin taitto

Schkutoiminen (mikcli varusteena)

OCDW049060

• Paina kytkintB ovipeilien 
taittamiseksi.

• Paina kytkintB uudelleen, 
kun haluat palauttaa peilit 
ajoasentoon.
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• Smart key -jBrjestelmBllB
- Peilit taittuvat sisBBn tai ulos, 
kun ovet lukitaan tai avataan 
smart key -avaimella. (jos 
varusteena)

- Peilit taittuvat sisBBn tai ulos, 
kun ovet lukitaan tai avataan 
oven ulkokahvan painikkeella. 
(jos varusteena)

- Peili taittuu ulospBin, kun 
lBhestyt ajoneuvoa (ovien 
ollessa suljettu ja lukittu) 
Blyavaimen ollessa mukanasi. 
(jos varusteena)

HUOMIO
SBhkRinen ovipeili on toiminnassa, 
vaikka virtalukko olisi LOCK tai OFF-
asennossa. Kuitenkin estBBksesi 
akun tarpeettoman tyhjenemisen 
BlB sBBdB peilejB pidempBBn kuin 
on tarpeen, kun moottori on 
sammuneena.

HUOMIO
Jos varusteena ovat sBhkRiset 
ovipeilit, BlB taita niitB kBsin. Niiden 
moottorit voivat vahingoittua.

Kcsitoiminen

OCDW049059

Taittaaksesi ovipeilin
• tartu peilin runkoon ja paina sitB 

auton takaosaa kohti.
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  Mittaristo
Tyyppi A

OCDW049100

Tyyppi B

OCDW049101
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Tyyppi C

OCDW049453

*  Varsinainen mittaristo saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. Kierroslukumittari
2. Nopeusmittari
3. Moottorin lBmpRmittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot
6. LCD-nByttR

LisBtietoja on kohdassa ”Mittarit” sivulla 4-64 ja ”Varoitus- ja merkkivalot” 
sivulla 4-87.
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 Mittariston sccdut

 Mittariston valaistuksen 
scctcminen

OCDW049064

VAROITUS
'lB koskaan sBBdB mittaristoa 
ajon aikana. Saatat menettBB 
auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta voi aiheutua 
esine- tai henkilRvahinkoja tai 
hengenvaarallisia vammoja.

Mittariston valaistuksen kirkkautta 
voidaan sBBtBB painamalla 
mittariston valaistuksen 
sBBtRpainiketta (”+” tai ”-”), kun 
virtalukko tai moottorin Start/Stop-
painike on ON-asennossa tai kun 
seisontavalot ovat pBBllB.

OCDW049107

• Kun mittariston valaistuksen 
sBBtRpainiketta pidetBBn 
painettuna (”+” tai ”-”), 
valaistuksen kirkkaus muuttuu 
jatkuvasti.

• Kun kirkkaus saavuttaa enimmBis- 
tai vBhimmBistason, kuuluu 
hBlytysBBni.
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   LCD-ncytun sccdut

LCD-nBytRn tilaa voidaan 
vaihtaa ohjauspyRrBssB olevilla 
sBBtRpainikkeilla.

OCDW049436

OCDW049452

1.  : MODE-painike LCD-nBytRn 
tilojen vaihtamista varten

2.  /  : MOVE-rullakytkin 
valikkovaihtoehtojen valitsemista 
varten

3. OK: SET/RESET-painike kohteiden 
asettamista tai nollaamista varten

*  Katso lisBtietoja kohdasta ”LCD-
nBytRt (jos varusteena)” sivulla 
4-71.

   Mittarit

   Nopeusmittari
Tyyppi A (km/h)

OCDW049066

Tyyppi A (MPH, km/h)

OCDW049068
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Tyyppi B (km/h)

OCDW049454

Nopeusmittari nByttBB ajonopeuden 
kilometreinB tunnissa (km/h) ja/tai 
maileina tunnissa (mph).

   Kierroslukumittari
Tyyppi A (bensiini)

OCDW049067

Tyyppi A (diesel)

OCDW049069

Tyyppi B (bensiini)

OCDW049455

Tyyppi B (diesel)

OCDW049472
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Kierroslukumittari ilmaisee 
moottorin likimBBrBisen 
kierrosmBBrBn minuutin aikana 
(rpm).

KBytB kierroslukumittaria oikeiden 
vaihtohetkien valitsemiseen ja 
estBBksesi moottorin kByttBmisen 
liian alhaisilla ja/tai korkeilla 
kierroksilla.

HUOMIO
'lB kBytB moottoria 
kierroslukumittarin punaisella 
alueella. TBmB saattaa aiheuttaa 
vakavia moottorivahinkoja.

   Moottorin lcmpumittari
Tyyppi A

OCDW049070

Tyyppi B

OCDW049456

TBmB mittari osoittaa moottorin 
jBBhdytysnesteen lBmpRtilan, kun 
virtalukko tai moottorin Start/Stop-
painike on ON-asennossa.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin liikkuu 
normaalin toiminta-alueen 
ulkopuolelle kohti 130-asentoa, on 
kyseessB ylikuumeneminen, joka 
saattaa vahingoittaa moottoria.
'lB jatka ajamista ylikuumentuneella 
moottorilla. LisBtietoja on kohdassa 
”  Jos moottori ylikuumene” sivulla 
7-8.

VAROITUS
'lB koskaan poista jBBhdyttimen 
korkkia, kun moottori on kuuma. 
JBBhdytysneste on paineistettua ja 
voi purkautua ulos aiheuttaen va-
kavia palovammoja. Odota, kunnes 
moottori on jBBhtynyt ennen jBBh-
dytysnesteen lisBBmistB sBiliRRn.
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   Polttoainemittari

Polttoainemittari osoittaa 
likimBBrBisesti polttoainesBiliRssB 
olevan polttoaineen mBBrBn.

Tyyppi A

OCDW049071

Tyyppi B

OCDW049457

HUOMAUTUS
• PolttoainesBiliRn tilavuus on 

ilmoitettu luvussa 9.
• Polttoainemittari on varustettu 

alhaisen polttoainemBBrBn 
varoitusvalolla, joka syttyy 
polttoainesBiliRn ollessa lBhes 
tyhjB.

• Kallistuksissa ja mutkissa 
polttoainemittarin osoitin 
saattaa heilahdella tai alhaisen 
polttoainemBBrBn varoitusvalo 
saattaa syttyB aikaisemmin kuin 
tavallisesti johtuen polttoaineen 
liikkeestB sBiliRssB.

VAROITUS
Polttoainemittari
Polttoaineen ajaminen loppuun 
voi altistaa auton matkustajat 
vaaratilanteeseen.
Sinun tulee pysBhtyB ja hankkia 
lisBpolttoainetta mahdollisimman 
pian varoitusvalon syttymisen 
jBlkeen tai kun mittarin osoitin 
lBhestyy 0-tasoa.

HUOMIO
VBltB hyvin alhaisella 
polttoainemBBrBllB ajamista. 
PolttoainesBiliRn ajaminen loppuun 
aiheuttaa epBtBydellistB palamista 
vahingoittaen katalysaattoria.
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   Matkamittari

OCDW049108

Matkamittari nByttBB autolla 
ajetun kokonaismatkan, ja sen 
avulla tulee mBBrittBB myRs 
mBBrBaikaishuoltojen ajankohdat.
• Matkamittarin nByttRalue: 

0 ~ 1 599 999 km tai 0 ~ 999 999 
mailia.

   Ulkolcmputilan mittari

OCDW049109

TBmB mittari nByttBB 
ulkolBmpRtilan 1 °C:n tarkkuudella.
• LBmpRtila-alue on: - 40 ~ 60 °C

NBytRn lBmpRtilalukema pBivittyy 
viiveellB tavalliseen lBmpRmittariin 
verrattuna, jotta kuljettajan huomio 
ei siirtyisi pois ajamisesta.

LBmpRtilayksikRn vaihtaminen 
celsiusasteiden (°C) ja 
fahrenheitasteiden (°F) vBlillB

LBmpRtilayksikkRB voidaan vaihtaa 
kByttBmBllB LCD-nByttRjen 
”Mukautettavat asetukset” -tilaa.

*  Katso lisBtietoja kohdasta LCD-
nBytRt sivulla 4-71.

   Vaihdeasennon ja vaihteen osoitus

  Automaattivaihteiston 
vaihteenvalinnan osoitus 
(jos varusteena)

OCDW049110

TBmB ilmaisin nByttBB 
automaattivaihteiston 
vaihteenvalitsimen asennon.
• PysBkRintivaihde: P
• Peruutusvaihde R
• Vapaa: N
• Ajo: D
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KBsivalintatila
• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6
• Vaihto pienemmBlle: ▼1, ▼2, ▼3, 

▼4, ▼5

  Automaattivaihteiston 
vaihdeilmaisin kcsivalintatilassa 
(jos varusteena)

KBsivalintatilassa tBmB merkkivalo 
ilmoittaa, mitB vaihdetta kannattaa 
kByttBB polttoaineen sBBstBmiseksi.

Tyyppi A

OCDW049127

Tyyppi B

OCDW049128

• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 
▲5, ▲6

• Vaihto pienemmBlle: ▼1, ▼2, ▼3, 
▼4, ▼5

Esimerkki
•  ▲3: Ehdottaa vaihtamaan 

isommalle, 3-vaihteelle (nykyinen 
vaihde on 2- tai 1-vaihde).

•  ▼3: Ehdottaa vaihtamaan 
pienemmBlle eli 3. vaihteelle (kun 
4., 5. tai 6. vaihde on valittuna).

Tietoja ei nBytetB, jos 
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

  Kcsivaihteiston vaihteenvalinnan 
osoitus (jos varusteena)

TBmB merkkivalo ilmoittaa mitB 
vaihdetta kannattaa kByttBB 
polttoaineen sBBstBmiseksi.

OCDW049111

• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 
▲5, ▲6

• Vaihto pienemmBlle: ▼1, ▼2, ▼3, 
▼4, ▼5
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Esimerkki
•  ▲3: Ehdottaa vaihtamaan 

isommalle, 3-vaihteelle (nykyinen 
vaihde on 2- tai 1-vaihde).

•  ▼4: Ehdottaa vaihtamaan 
pienemmBlle, 4-vaihteelle 
(nykyinen vaihde on 5- tai 
6-vaihde).

Tietoja ei nBytetB, jos 
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

  Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin (jos varusteena)

OCDW049120

TBmB ilmaisin nByttBB 
vaihteenvalitsimen asennon.
• PysBkRintivaihde: P
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa: N
• Ajo:  D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

KBsivalintatila
• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6, ▲7
• Vaihto pienemmBlle: ▼1, ▼2, ▼3, 

▼4, ▼5, ▼6

  Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin kcsivalintatilassa 
(jos varusteena)

Tyyppi A

OCDW049127

Tyyppi B

OCDW049128



4

Autosi ominaisuudet
 

LCD-ncytut 
 

4        71

KBsivalintatilassa tBmB merkkivalo 
ilmoittaa, mitB vaihdetta kannattaa 
kByttBB polttoaineen sBBstBmiseksi.
• Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6, ▲7
• Vaihto pienemmBlle: ▼1, ▼2, ▼3, 

▼4, ▼5, ▼6

Esimerkki
 ▲3: Ehdottaa vaihtamaan 
isommalle, 3-vaihteelle (nykyinen 
vaihde on 2- tai 1-vaihde).

 ▼3: Osoitin ilmaisee, ettB pitBB 
vaihtaa pienemmBlle, 3. vaihteelle 
(kun 4., 5., 6. tai 7. vaihde on 
valittuna).

Tietoja ei nBytetB, jos 
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

  LCD-ncytut (jos varusteena)

Yleisnckymc

OBD048141L

LCD-nBytRillB esitetBBn kuljettajille 
seuraavia tietoja.
• Matkatiedot
• LCD-tilat
• Varoitusviestit

Joissakin malliversioissa 
mahdollisuus valita suomenkieli 
kielivalinnoista, ei vBlttBmBttB 
kaikissa malliversioissa!
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   Matkatiedot (ajotietokone)

Ajotietokone on 
mikroprosessoriohjattu kuljettajan 
tietojBrjestelmB, joka esittBB 
nBytRllB ajamiseen liittyvBB tietoa.

HUOMAUTUS
ErBBt ajotietokoneeseen tallennetut 
tiedot (esimerkiksi polttoaineen 
keskikulutus) nollautuvat, jos 
akkukaapelit kytketBBn irti.

  Toimintamatka

OCDW049445

OCDW049445FI

• Ajomatka polttoaineen 
loppumiseen on arvio matkasta, 
joka jBljellB olevalla polttoaineella 
voidaan ajoneuvolla ajaa.
- Arvoalue: 1–9999 km tai 1–9999 
mailia.

• Jos arvioitu toimintamatka on 
alle 1 km, ajotietokone nByttBB 
toimintamatkan sijasta kolme 
viivaa (---).

HUOMAUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella pinnalla 

tai akun virta on katkaistu, 
ajomatka polttoaineen 
loppumiseen ei vBlttBmBttB nBy 
oikein.

• Ajomatka polttoaineen 
loppumiseen on ainoastaan 
historiatietoihin perustuva arvio 
ja saattaa poiketa todellisesta 
arvosta.

• Ajotietokone ei vBlttBmBttB 
tunnista lisBttyB polttoainetta, jos 
autoon tankataan alle 6 litraa (1,6 
gallonaa) polttoainetta.

• Polttoaineenkulutuksen ja 
polttoaineen loppumiseen jBljellB 
olevan ajomatkan arvot saattavat 
vaihdella merkittBvBsti ajo-
olosuhteiden, ajotottumusten ja 
auton kunnon mukaan.
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  Ajotietokoneen tilat

Polttoaineenkulutus
(fuel economy)

• Polttoaineen keskikulutus
• Polttoaineen hetkellinen kulutus

Kerctyt tiedot
• Osamatkamittari
• Polttoaineenkulutus (fuel economy)
• Ajastin

Drive Info, ajotiedot
• Osamatkamittari
• Polttoaineenkulutus (fuel economy)
•  Ajastin

Digitaalinen nopeusmittari

Urean taso (diesel)

Vaihteiston lBmpRtila*

*  autot, joissa on 
kaksoiskytkinvaihteisto

Vaihda ajotietokoneen nByttRtilaa 
vierittBmBllB MOVE-kytkintB
 ( / ) ajotietokonetilassa.

  Polttoaineenkulutus 
(fuel economy)

OCDW049113

OCD049113PI

Keskikulutus (1)
• KeskimBBrBinen polttoaineenkulu-

tus lasketaan kokonaisajomatkan 
ja polttoaineenkulutuksen perus-
teella viimeisimmBstB keskimBB-
rBisen polttoaineenkulutuksen 
nollauksesta.
- Arvoalue: 0–99,9 km/l, l/100 km 
tai MPG

• KeskimBBrBinen polttoaineenku-
lutus voidaan nollata joko kBsin tai 
automaattisesti.
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Manuaalinen nollaus

Voit nollata keskinopeuden 
painamalla ohjauspyRrBn [OK]-
painiketta yli yhden sekunnin ajan 
keskikulutuksen nBkyessB nBytRssB.

Automaattinen nollaus

Jos haluat, ettB polttoaineen keski-
kulutus nollautuu automaattisesti 
tankkauksen yhteydessB, valitse 
”Fuel economy auto reset” -tila 
LCD-nByttRjen mukautettavien 
asetusten valikossa (katso kohta 
”LCD-nBytRt” sivulla 4-71).
• OFF - Voit nollata arvot 

kBsitoimisesti kByttBmBllB 
ajotietokoneen reset-painiketta.

• Virran sammutuksen jBlkeen - 
Auto palautuu automaattisesti 
oletusarvoihin, kun sytytysvirran 
sammuttamisesta on kulunut 4 
tuntia.

• Tankkauksen jBlkeen - Kun on 
tankattu yli 6 litraa ja ajettu yli 1 
km/h nopeudella, auto palautuu 
automaattisesti oletusarvoihin.

HUOMAUTUS
Polttoaineen keskikulutus tulee 
nBkyviin vasta, kun autolla on 
ajettu 10 sekuntia tai 50 metriB 
sen jBlkeen, kun virta-avain tai 
moottorin kBynnistyspainike on 
asetettu ON-asentoon.

Hetkellinen kulutus (2)
• TBmB tila nByttBB hetkellisen polt-

toaineenkulutuksen muutamalta 
viime sekunnilta, kun ajoneuvon 
nopeus on vBhintBBn 10 km/h.
- Arvoalue: 0,0–30 km/l, l/100 km 
tai 0,0–50,0 MPG

  Yhdistettyjen ajotietojen ncyttutila

OCDW049114

OCD049114PI

NBytRllB nBytetBBn kertyneet 
tiedot lBhtien ajomBBrBn/
polttoainetalouden/ajan 
tarkastelupisteestB.
• Kertyneiden tietojen laskeminen 

alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 
metriB.
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• Jos painat OK-painiketta 
vBhintBBn 1 sekunnin ajan 
kertyneiden tietojen ollessa 
nBytRllB, tiedot nollataan.

• Tietoja kerBtBBn, jos moottori kBy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.

 Edellisen ajomatkan tiedot

OCDW049115

OCD049115PI

Auto nByttBB ajotiedot sytytysvir-
ran kytkemisen jBlkeiseltB jaksolta.
• Polttoaineenkulutuksen 

laskeminen alkaa, kun autolla on 
ajettu yli 300 metriB.

• Ajotiedot nollataan 4 tuntia sen 
jBlkeen, kun sytytysvirta on 
sammutettu. Jos sytytysvirta 
siis kytketBBn uudelleen 4 tunnin 
sisBllB, tietoja ei nollata.

• Jos painat OK-painiketta yli 1 
sekunnin ajan sen jBlkeen, kun 
ajotiedot on nBytetty, tiedot 
nollataan.

• Tietoja kerBtBBn, jos moottori kBy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.

 Digitaalinen nopeusmittari

OSK3048331CR

TBmB tila nByttBB auton 
senhetkisen nopeuden.



Autosi ominaisuudet
 

Matkatiedot (ajotietokone)
 

4        76

  Ureamccrcn mittari (dieselmoottori)

OCDW059162

OCD049116PI

TBssB tilassa nBytetBBn 
ureasBiliRssB jBljellB olevan 
urealiuoksen mBBrB.

  Vaihteiston lcmpumittari 
(kaksoiskytkinvaihteisto)

OCDW049117

OCD049117PI

TBmB tila nByttBB vaihteiston 
lBmpRtilan.

  LCD-tila

OBD048141L
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1. Ajotietokonetila
TBmB tila nByttBB ajamiseen liit-
tyviB tietoja, kuten osamatkamit-
tarin, polttoaineenkulutuksen jne.
*  Katso lisBtietoja kohdasta 
Matkatiedot (ajotietokone) 
sivulla 4-72.

2. Navigointitila (jos varusteena)
TBmB tila nByttBB navigoinnin 
tilan.

3. Avustustila
•  : TBssB tilassa nBytetBBn 

alla olevien toimintojen tilat.
- KaistavahtijBrjestelmB (LKA)
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Mukautuva vakionopeussBBdin 
(SCC) ja Stop and Go

- 'lykBs nopeusrajoitusvaroitus
- Rengaspaine

•  : TBmB tila nByttBB 

rengaspaineiden tilan.
4. Mukautettavien asetusten tila

TBssB tilassa on mahdollista 
muuttaa ovia, valoja jne. koskevia 
asetuksia.

5. Yleisvaroitustila
TBssB tilassa ilmoitetaan alla 
oleviin toimintoihin liittyvistB 
varoitusviesteistB.

• Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn (BCW) 
toimintahBiriR (jos varusteena)

• Kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mBn (BCW) tutkan toimintahBiriR 
(jos varusteena)

• Stop & Go -toiminnolla 
varustetun mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen 
toimintahBiriR (mikBli varusteena)

• Stop & Go-toiminnolla 
varustetun mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen tutkan 
toimintahBiriR (jos varusteena)

• TRrmBysvaroittimella 
varustetun automaattisen 
hBtBjarrutusjBrjestelmBn 
toimintahBiriR (jos varusteena)

• TRrmBysvaroittimella 
varustetun automaattisen 
hBtBjarrutusjBrjestelmBn tutkan 
toimintahBiriR (jos varusteena)

• Kaukovaloavustimen 
toimintahBiriR (jos varusteena)

• Valojen toimintahBiriR
• LED-ajovalon toimintahBiriR (jos 

varusteena)
• MoottoriRljyn vBhyys

*  Katso lisBtietoja LCD-nBytRn tilo-
jen valinnasta kohdasta LCD-nBy-
tRt (jos varusteena) sivulla 4-64.
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  Huoltotila

Seuraava huolto (Service in)

TBmB toiminto laskee ja osoittaa, 
kuinka paljon ajokilometrejB tai 
pBiviB on jBljellB seuraavaan 
mBBrBaikaishuoltoon.

Jos seuraavaan huoltokertaan on 
jBljellB korkeintaan 1500 km tai 30 
pBivBB, ”Service in” -viesti tulee 
nBkyviin muutaman sekunnin ajaksi 
aina, kun asetat virta-avaimen tai 
moottorin Start/Stop-painikkeen 
ON-asentoon.

Huoltotarve (Service required)

Jos autoa ei ole huollettu 
jBrjestelmBBn asetetun huoltovBlin 
mukaisesti, huollon tarpeesta 
ilmoittava ”Service required” -viesti 
tulee nBkyviin muutaman sekunnin 
ajaksi aina, kun asetat virta-
avaimen tai moottorin Start/Stop-
painikkeen ON-asentoon.

HuoltovBlin palauttaminen 
aikaisemmin asetetun ajomatkan tai 
aikavBlin mukaiseksi:
• Paina OK-painiketta (Reset) yli 1 

sekunnin ajan.

HUOMAUTUS
Ajomatka ja aikavBli voivat olla vir-
heelliset alla esitetyissB tilanteissa.
• Akkukaapeli irrotetaan.

• Sulakekytkin kBBnnetBBn pois 
pBBltB.

• Akku on tyhjentynyt.

   Mukautettavat asetukset

TBssB tilassa on mahdollista 
muuttaa ovia, valoja jne. koskevia 
asetuksia.

VAROITUS
'lB sBBdB kByttBjBasetuksia ajon 
aikana. Saatat menettBB ohjauksen 
hallinnan, joka voi johtaa henkilRva-
hinkoihin tai onnettomuuksiin.

Shift to P to edit settings 
(Vaihda P-asentoon asetusten 
muokkaamiseksi) / Engage  
parking brake to edit settings 
(Kytke seisontajarru asetusten 
muokkaamiseksi)

TBmB varoitusviesti nBkyy, jos 
yritBt muokata kByttBjBasetuksia 
ajon aikana.
• Automaattivaihteisto/

kaksoiskytkinvaihteisto

TurvallisuussyistB kByttBjBasetuksia 
tulee muuttaa vasta seisontajarrun 
kytkemisen tai vaihteenvalitsimen 
P-asentoon siirron jBlkeen.
• Manuaalivaihteisto

TurvallisuussyistB kByttBjBasetuksia 
tulee muuttaa vasta seisontajarrun 
kytkemisen jBlkeen.
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Pikavalikko (jos varusteena)

TBssB tilassa on mahdollista 
muuttaa mm. mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen (SCC), 
kuljettajaa avustavien jBrjestelmien 
ja DAW:n asetuksia.
• SCC:n vaste
• Kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt
• DAW
• Varoituksen ajoitus
• Kaistaturvallisuus
• Etuturvallisuus
• Kuolleen kulman turvallisuus

Annetut tiedot voivat vaihdella 
autoosi riippuen autoosi 
soveltuvista toiminnoista.

Driver Assistance (Kuljettajaa 
avustavat jcrjestelmct) 
(jos varusteena)
• Smart Cruise Control with Stop 

& Go Response (mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen vaste, jos 
varusteena)
- Valitse mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen 
herkkyys: fast, normal, slow 
(nopea/normaali/hidas).

*  Katso lisBtietoja luvun kohdasta 
”Stop & go -toiminnolla varustettu 
mukautuva vakionopeudensBBdin” 
sivulla 6-102.

• Driving Assist (kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt) (jos 
varusteena)

- Valitse toiminnot. (EdellB olevan 
auton liikkeellelBhtRvaroitus, LFA, 
SLW)

• Kuljettajan vireystilan valvontajBr-
jestelmB (DAW) (jos varusteena)
- Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmBn herkkyyden 
sBBtBminen.

- Off (ei kBytRssB) / Normal 
(normaali) / Early (hidas)

*  LisBtietoja on kohdassa ”Kuljetta-
jan vireystilan valvontajBrjestelmB 
(DAW)” sivulla 6-162.

• Warning Time (Varoitusaika) (jos 
varusteena)
- Valitse varoitusaika (Normal 
(normaali), Later (myRhempi))

• Lane Safety (Kaistaturvallisuus) 
(jos varusteena)
- Valitse toiminnot. (LKA, LDW, 
Off)

• Forward Safety (Etuturvallisuus) 
(jos varusteena)
- Valitse toiminnot. (Active assist 
(aktiivinen avustus), Warning 
only (vain varoitus), Off (ei 
kBytRssB))

• Blind-spot safety (Kuolleen kul-
man turvallisuus) (jos varusteena)
- Valitse toiminnot – Warning 
sound (varoitusBBni), Rear 
cross-traffic safety (risteBvBn 
liikenteen varoitus), Warning 
only (vain varoitus), Off (ei 
kBytRssB)
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Door (Ovet)
• Automatic Lock (automaattinen 

keskuslukitus)
- Disable: Automaattinen keskus-
lukitus poistetaan kBytRstB.

- Enable on Speed: Kaikki ovet 
lukittuvat automaattisesti, kun 
ajonopeus ylittBB 15 km/h.

- Enable on Shift: Kaikki ovet 
lukittuvat automaattisesti, 
kun vaihteisto vaihteenvalitsin 
siirretBBn P-asennosta R-, N- tai 
D-asentoon.

• Automatic Unlock (automaattinen 
ovien lukituksen avaus)
- Disable: Automaattinen ovien luki-
tuksen avaus poistetaan kBytRstB.

- Vehicle Off/Key out (auton virta 
sammutettu / avain poissa; 
jos varusteena): Kaikkien ovien 
lukitus avautuu automaattisesti, 
kun virta-avain otetaan 
virtalukosta tai moottorin 
kBynnistyspainike asetetaan 
OFF-asentoon.

- On Shift to P: Kaikkien ovien 
lukitus avautuu automaattisesti, 
kun vaihteenvalitsin siirretBBn 
P-asentoon.

• SBhkRtoiminen takaluukku 
(farmari, ProCeed ja XCeed) (jos 
varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
sBhkRtoiminen takaluukku on 
kBytRssB.

*  Katso lisBtietoja kohdasta SBhkR-
toiminen takaluukku sivulla 4-28.

• Takaluukun automaattinen avaus 
(farmari, ProCeed ja XCeed) (jos 
varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
takaluukun automaattinen avaus 
Blyavaimella on kBytRssB. TBtB 
toimintoa ei voi ottaa kByttRRn, 
jos sBhkRtoiminen takaluukku ei 
ole kBytRssB.

Katso lisBtietoja kohdasta 
Takaluukun automaattinen avaus 
(jos varusteena) sivulla 4-33.

Lights (Valot)
• One Touch Turn Signal 

(kaistanvaihtotoiminto)
- Off: Kaistanvaihtotoiminto on 
poissa kBytRstB.

- 3, 5, 7 vBlBhdystB: Suuntavilkut 
vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 
7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua 
siirretBBn hieman.

*  Katso lisBtietoja kohdasta Valot 
sivulla 4-135.

• Ambient light (tunnelmavalaistus; 
jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
tunnelmavalaistus on kBytRssB.

• Head Lamp Delay (ajovalojen 
saattovalotoiminto)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
ajovalojen saattovalotoiminto on 
kBytRssB.
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Sound (ccni)
• Volume for PDW (pysBkRintitutkan 

varoituksen BBnenvoimakkuus)
- Mahdollistaa pysBkRintitutkan 
varoituksen BBnenvoimakkuuden 
sBBtBmisen. (Tasot 1–3).

• Tervetulotoivotus - ”Welcome 
Sound” (mikBli varusteena)
- Jos tBmB toiminto valitaan, 
tervetulotoivotus aktivoituu.

Mukavuusominaisuudet
• Istuimen Easy Access -toiminto 

(mikBli varusteena)
- Off: Istuimen mukavuustoiminto 
ei ole kBytRssB.

- Normal/Extended: Kun moottori 
sammutetaan, kuljettajan 
istuin siirtyy automaattisesti 
taaksepBin 7,6 cm (Enhanced-
asetus). Toiminto helpottaa 
autoon istuutumista ja autosta 
poistumista.

- Kuljettajan istuin palautuu 
lBhtRasentoon, kun moottorin 
kBynnistyspainike asetetaan 
OFF-asennosta AC-asentoon.

LisBtietoja on kohdassa Kuljettajan 
istuimen asentomuisti (jos 
varusteena, sBhkRsBBtRisessB 
istuimessa) sivulla 3-10.
• Welcome Mirror/Light (peilien/

ovivalojen vastaanottotoiminto) 
(jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
peilien/ovivalojen vastaanotto-
toiminto on kBytRssB.

• Wireless charging system 
(langaton latausjBrjestelmB) (jos 
varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
langaton lataustoiminto on 
kBytRssB.

• Wiper/Light Display (pyyhkimien/
valojen nByttR; jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
pyyhkijRiden/valojen nByttR on 
kBytRssB.

• Takalasinpyyhkimen automaatti-
toiminto (jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
automaattinen takalasin 
pyyhkijB on kBytRssB.

• Gear Position Pop-up (vaihdea-
sennon osoitus; jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
vaihdeasennon osoitus on 
kBytRssB.

• Icy road warning (JBinen tienpinta 
-varoitus; jos varusteena)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
jBisen tien varoitusnByttR on 
kBytRssB.

Huoltovcli
• HuoltovBli

HuoltovBlin osoituksen kytkemi-
nen kByttRRn / pois kBytRstB.

• SBBtR
Interval Mahdollistaa huoltovBlin 
sBBtBmisen (km tai kk).

• Reset (Nollaus)
HuoltovBlin osoituksen nollaus.
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Muut toiminnot
• Fuel Economy Auto Reset 

(polttoaineen keskikulutuksen 
automaattinen nollaus)
- Kun tBmB asetus on valittuna, 
polttoaineen keskikulutus nollau-
tuu automaattisesti polttoaineen 
tBytRn tai moottorin kBynnistB-
misen jBlkeen.

• Fuel Economy Unit 
(polttoaineenkulutuksen yksikkR)
- Valitse polttoaineenkulutuksen 
yksikkR. (km/l, l/100 km)

• Temperature Unit 
(lBmpRtilayksikRn valinta)
- Valitse lBmpRtilayksikkR (°C, °F)

• Tire Pressure Unit (rengaspaineen 
yksikkR) (jos varusteena)
- Valitse rengaspaineen yksikkR 
(psi, kPa, bar).

Language (kieli)

Valitse kByttRliittymBn kieli

Reset (Nollaus)

Tehdasasetusten palautus 
valikkoihin KByttBjBasetukset-
tilassa. Kaikki mukautettavien 
asetusten tilan valikot kieltB ja 
huoltovBliB lukuun ottamatta 
palautetaan tehdasasetuksiin.

Varoitusviestit

LCD-nByttRRn tulee varoitusviestejB 
kuljettajan varoittamiseksi. NByttR 
sijaitsee mittariston keskellB.

Varoitusviesti saattaa nBkyB eri 
tavoin riippuen mittaristosta 
ja joissakin mittaristoissa 
varoitusviesti ei ehkB nBy lainkaan. 
Varoitusviesti on joko symboli, 
symboli ja teksti tai pelkkB teksti.

Ovi, konepelti tai takaluukku auki

OCDW049118

• TBmB varoitus osoittaa oven, ko-
nepellin tai takaluukun olevan auki.

Kattoluukku auki (jos varusteena)

OCDW049106

• TBmB varoitus tulee nByttRRn, 
jos moottori sammutetaan 
kattoluukun ollessa auki.
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Engine has overheated (Moottori 
ylikuumentunut)
• Viesti nBkyy, kun jBBhdytysnes-

teen lBmpRtila on yli 120 °C. TBmB 
tarkoittaa, ettB moottori on yli-
kuumentunut ja voi vaurioitua.

*  LisBtietoja on kohdassa ”Jos 
moottori ylikuumenee” sivulla 7-8.

Low Key Battery (Avaimen 
pariston varaus alhainen; kun 
varusteena on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 

jos Blyavaimen pariston varaus on 
heikko, kun moottorin kBynnistys-
painike asetetaan OFF-asentoon.

Press START button while turning 
wheel (Paina kcynnistyspainiketta 
kccntcesscsi ohjauspyurcc; kun 
varusteena on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee nByt-

tRRn, jos ohjauslukko ei vapaudu 
normaalisti, kun moottorin kByn-
nistyspainiketta painetaan.

• TBmBn seurauksena sinun 
tulisi painaa moottorin 
kBynnistyspainiketta samalla, kun 
kBBnnBt ohjauspyRrBB vasemmalle 
ja oikealle.

Steering wheel unlocked 
(Ohjauslukko on auki, kun 
varusteena on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 

jos ohjauslukko ei kytkeydy pBBlle, 
kun moottorin kBynnistyspainike 
asetetaan OFF-asentoon.

Check steering wheel lock system 
(Tarkasta ohjauslukko; kun 
varusteena on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 

jos ohjauslukko ei kytkeydy 
normaalisti pBBlle, kun moottorin 
kBynnistyspainike asetetaan OFF-
asentoon.

Press clutch pedal to start engine 
(Paina kytkinpoljinta moottorin 
kcynnistcmiseksi, kun varusteena 
on clyavainjcrjestelmc ja 
kcsivaihteisto)
• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 

jos moottorin kBynnistyspainike 
asetetaan kahdesti perBkkBin 
ACC-asentoon ilman, ettB kytkin-
poljinta painetaan.

• TBmB tarkoittaa, ettB sinun 
on painettava kytkinpoljinta 
moottorin kBynnistBmiseksi.

Key not in vehicle (Avain ei ole 
autossa, kun varusteena on 
clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee 

nByttRRn, jos Blyavain ei 
ole autossa, kun moottorin 
kBynnistyspainiketta painetaan.

• TBmB tarkoittaa, ettB sinun on 
aina pidettBvB smart key -avainta 
mukanasi.
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Key not detected  (Avainta ei 
havaittu, kun varusteena on 
clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee 

nByttRRn, jos jBrjestelmB ei 
tunnista Blyavainta painettaessa 
moottorin kBynnistyspainiketta.

Shift to P or N to start engine 
(Siirrc vaihde P- tai N-asentoon 
moottorin kcynnistcmiseksi; kun 
varusteena on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti ilmestyy, jos 

yritBt kBynnistBB moottorin ilman, 
ettB vaihdevipu on P (pysBkRinti) 
tai N-asennossa (vapaa).

Press brake pedal to start engine 
(Paina jarrupoljinta moottorin 
kcynnistcmiseksi; kun varusteena 
on clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti tulee nByt-

tRRn, jos moottorin kBynnistyspai-
nike asetetaan kahdesti perBkkBin 
ACC-asentoon ilman, ettB jarru-
poljinta painetaan.

• Viesti tarkoittaa, ettB sinun tBytyy 
painaa jarrupoljinta moottorin 
kBynnistBmiseksi.

Battery discharging due to exter-
nal electrical devices (Akun tyhje-
neminen ulkoisten schkulaitteiden 
vuoksi; jos varusteena)

Auto voi tunnistaa akun tyhjene-
misen pysBkRinnin aikana asennet-
tujen luvattomien sBhkRlaitteiden 

(esim. musta laatikko) aiheuttaman 
ylivirran vuoksi.

Huomaa, ettB toiminnot kuten 
moottorin automaattinen sam-
mutus- ja kBynnistysjBrjestelmB 
toimivat rajoitetusti ja akun tyh-
jenemisestB aiheutuvia ongelmia 
saattaa ilmetB.

Jos varoitus ei poistu, vaikka 
ulkoiset sBhkRlaitteet poistetaan, 
tarkastuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

Press start button again 
(Paina kcynnistyspainiketta 
uudelleen; kun varusteena on 
clyavainjcrjestelmc)
• TBmB varoitusviesti nBkyy, 

jos kBynnistyspainike ei toimi 
jBrjestelmBvirheen vuoksi.

• TBmB tarkoittaa, ettB moottori 
voidaan kBynnistBB painamalla 
Start/Stop-painiketta vielB kerran.

• Jos varoitus nBkyy Start/
Stop-painikkeen jokaisen 
painalluksen yhteydessB, 
suosittelemme, ettB tarkastutat 
auton ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.
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Press START  button with key 
(paina kcynnistyspainiketta 
clyavaimella, jos clyavain 
varusteena)
• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 

jos moottorin kBynnistyspainiket-
ta painetaan, kun varoitusviesti 
”Key not detected” (avainta ei 
havaittu) on nBkyvissB.

• TBllRin kBynnistykseneston 
merkkivalo vilkkuu .

Check DAW System (Tarkista kul-
jettajan vireystilan valvontajcrjes-
telmc; jos varusteena)
• TBmB varoitusviesti tulee nByt-

tRRn, jos kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR. Tarkastuta auto tBssB 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

*  LisBtietoja on kohdassa ”Kuljetta-
jan vireystilan valvontajBrjestelmB 
(DAW)” sivulla 6-162.

Check BCW System (Tarkista kuol-
leen kulman varoitusjcrjestelmc; 
jos varusteena)
• Varoitusviesti tulee nByttRRn, 

jos kuolleen kulman varoitusjBr-
jestelmBssB on toimintahBiriR. 
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

*  LisBtietoja on kohdassa ”Kuolleen 
kulman tunnistusjBrjestelmB  
(BCW)” sivulla 6-143.

Icy road warning (Jcinen tienpinta 
-varoitus, jos varusteena)

OCDW049119

OCD049119PI

TBmB varoitus varoittaa kuljettajaa 
tienpinnan liukkaudesta.

Seuraavissa olosuhteissa 
varoitusvalo (sekB ulkolBmpRtilan 
mittari) vilkkuu 5 kertaa ja syttyy 
sitten palamaan jatkuvasti ja 
varoitusBBnimerkki kuuluu kerran.
• UlkolBmpRtilan mittarin osoittama 

lBmpRtila on alle 4 °C.
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HUOMAUTUS
Jos jBisen tien varoitus syttyy 
ajon aikana, sinun tulee ajaa 
keskittyneemmin ja varovaisemmin 
vBlttBen ylinopeutta, nopeita 
kiihdytyksiB tai jarrutuksia sekB 
nopeita ohjausliikkeitB yms.

Low engine oil (Moottorin 
uljymccrc alhainen)

OCDW049121

OCD049121PI

TBmB varoitusviesti nBytetBBn, kun 
moottoriRljyn taso tulisi tarkastaa.

Jos varoitusviesti nBytetBBn, 
tarkasta moottoriRljyn mBBrB 

mahdollisimman pian ja lisBB RljyB 
tarvittaessa.

Kaada suositeltua RljyB suppilosta 
hitaasti, vBhBn kerrallaan. (8ljyn 
tByttRmBBrB: noin 0,6–1,0 l)

KBytB ainoastaan mBBrBttyjB 
moottoriRljyjB. (Katso kohta 
”Tilavuudet ja suositellut 
voiteluaineet” sivulla 9-11.)

'lB tBytB moottoriRljyB liikaa. 
Huolehdi, ettB pysyt mittatikun 
F-merkinnBn alapuolella.

HUOMAUTUS
• Varoitusviesti poistuu, kun autolla 

on ajettu noin 50 km moottoriRljyn 
lisBBmisen jBlkeen.

• Varoitusviesti poistuu vBlittRmBsti, 
jos kytket virta-avaimen ON- ja 
OFF-asentoon 3 kertaa perBkkBin 
10 sekunnin aikana.

HUOMIO
Jos varoitusviesti jBB nBytRlle, kun 
moottoriRljyB on lisBtty ja autolla on 
ajettu noin 50 km, tarkistuta auto 
ammattihuollossa mahdollisimman 
pian. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
Moottorin Rljytaso pitBB tarkistaa 
ja Rljy vaihtaa sBBnnRllisesti, vaikka 
varoitusviestiB ei nBytettBisikBBn 
moottorin ollessa kBynnissB.
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 Varoitus- ja merkkivalot

 Varoitusvalot

HUOMAUTUS
Varoitusvalot
Varmista, ettB kaikki varoitusvalot 
sammuvat moottorin kBynnistB-
misen jBlkeen. SelvitB aina, mitB 
mahdollisesti palamaan jBBvBt valot 
ilmaisevat.

Turvatyynyjcrjestelmcn 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin 

kBynnistyspainike asetetaan ON-
asentoon.
- Valo syttyy noin 6 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun SRS-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Turvavyun varoitusvalo 

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle ja 
etumatkustajalle, ettei turvavyRtB 
ole kiinnitetty.

*  LisBtietoja on kohdassa 
”TurvavyRt” sivulla 3-22.

Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kBynnis-

tyspainike asetetaan ON-
asentoon.
- Valo palaa noin kolmen sekunnin 
ajan.

- Se jBB palamaan, jos 
seisontajarru on kytketty.

• Kun seisontajarru kytketBBn.
• Kun jarrunestesBiliRn taso on 

alhainen.
- Jos varoitusvalo syttyy, kun 
seisontajarru on vapautettu, 
jarrunestesBiliRn nestetaso on 
liian matala.

Jos jarrunestesciliun nestetaso on 
liian matala:
1. Aja varovaisesti lBhimpBBn 

turvalliseen pysBhtymispaikkaan 
ja pysBytB auto.

2. Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesBiliRn nestetaso vBlittRmBs-
ti ja lisBB jarrunestettB tarvit-
taessa (katso lisBtietoja kohdasta 
”Jarruneste” sivulla 8-44). Tarkas-
ta sen jBlkeen kaikki jarrujBrjes-
telmBn osat nestevuodoista. 'lB 
aja autolla, jos havaitset merkkejB 
jarrunestevuodosta, jos varoitus-
valo ei sammu tai jos jarrut eivBt 
toimi normaalisti.
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Hinauta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoon tarkistettavak-
si. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Kaksipiirijarrujcrjestelmc
Autosi on varustettu ristikkBisellB 
kaksipiirijarrujBrjestelmBllB. TBmB 
tarkoittaa, ettB voit yhB jarruttaa 
kahdella pyRrBllB, vaikka toinen 
piireistB rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellB 
toimivalla jarrupiirillB vaatii pidem-
mBn poljinliikkeen ja enemmBn 
voimaa auton pysByttBmiseksi.
LisBksi auto ei pysBhdy yhtB 
lyhyellB jarrutusmatkalla 
kBytettBessB ainoastaan osaa 
toimivasta jarrujBrjestelmBstB.
Jos jarrut hajoavat ajon aikana, 
vaihda pienemmBlle vaihteelle 
hyRdyntBBksesi moottorijarrutusta 
ja pysByttBBksesi auton mahdol-
lisimman nopeasti turvallisuuden 
rajoissa.

VAROITUS
Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo
'lB aja autolla varoitusvalon 
palaessa. Jos sekB seisontajarrun 
ettB jarrunesteen varoitusvalo 
palavat, kun seisontajarru on 
vapautettu, jarrunestesBiliRn 
nestetaso on liian matala.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 

Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Lukkiutumattoman 
jarrujcrjestelmcn (ABS) 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kByn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ABS-jBrjestelmBssB on toi-
mintahBiriR, normaali jarrujBrjes-
telmB on yhB kBytettBvissB ilman 
lukkiutumattoman jarrujBrjestel-
mBn tarjoamaa hyRtyB.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Elektronisen jarruvoiman 
jakojcrjestelmcn (EBD) 
varoitusvalo  

Ncmc kaksi varoitusvaloa palavat 
yhtcaikaisesti ajon aikana 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun ABS ja normaali 

jarrujBrjestelmB eivBt vBlttBmBttB 
toimi normaalisti.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
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Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Elektronisen jarruvoiman 
jakojcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo
Kun sekB ABS-jBrjestelmBn 
varoitusvalo ettB seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalo palavat, 
autosi jarrujBrjestelmB ei toimi 
normaalisti. 'kkijarrutus saattaa 
tBllRin aiheuttaa vaaratilanteen.
TBllRin vBltB kovia nopeuksia ja 
BkillisiB jarrutuksia mahdollisuuksien 
mukaan.
Tarkistuta autosi viipymBttB valtuu-
tetussa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Elektronisen jarruvoiman 
jakojcrjestelmcn (EBD) varoitusvalo
Kun ABS-jBrjestelmBn varoitusvalo 
palaa tai sekB ABS-jBrjestelmBn ettB 
seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-
tusvalot palavat, nopeusmittari, mat-
kamittari ja osamatkamittari eivBt 
ehkB toimi. MyRs sBhkRisen ohjauste-
hostimen (EPS) varoitusvalo saattaa 
syttyB ja ohjaus saattaa muuttua 
kevyemmBksi tai raskaammaksi.
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuoltoliikkeessB.

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Schkuisen ohjaustehostimen (EPS) 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kBynnis-

tyspainike asetetaan ON-asentoon.
- Merkkivalo syttyy, kun virta-avain 
kBBnnetBBn ON-asentoon, ja 
sammuu n. 3 sekunnin kuluttua.

• Kun EPS-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Vikamerkkivalo (MIL) 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kBynnis-

tyspainike asetetaan ON-asentoon.
- Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori kBynnistetBBn.

• Kun pBBstRjenhallintajBrjestelmBs-
sB on toimintahBiriR. Tarkastuta 
auto tBssB tapauksessa ammat-
tihuoltoliikkeessB. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.
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HUOMIO
Vikamerkkivalo (MIL)
Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) 
palaessa voi aiheuttaa pBBstRnes-
tojBrjestelmBBn vaurioita, jotka 
vaikuttavat auton ajettavuuteen ja/
tai polttoaineenkulutukseen.

HUOMIO
Bensiinimoottori
Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 
katalysaattori saattaa vaurioitua, 
mikB voi johtaa alentuneeseen 
suorituskykyyn.
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuoltoliikkeessB. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Dieselmoottori
Jos vikamerkkivalo (MIL) vilkkuu, 
jBrjestelmBssB on polttoaineen ruis-
kutuksen sBBtRRn liittyvB toiminta-
hBiriR ja auton suorituskyky saattaa 
alentua, moottorin kByntiBBni saat-
taa muuttua ja pakokaasupBBstRt 
saattavat lisBBntyB huomattavasti.
Tarkastuta moottorin ohjausjBrjes-
telmB tBssB tapauksessa ammat-
tihuoltoliikkeessB. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla.

Latausjcrjestelmcn varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin 

kBynnistyspainike asetetaan ON-
asentoon.
- Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori kBynnistetBBn.

• Kun laturissa tai sBhkRisissB 
latausjBrjestelmissB on 
toimintahBiriR.

Jos laturissa tai schkuisessc 
latausjcrjestelmcssc on 
toimintahciriu:
1. Aja varovaisesti lBhimpBBn 

turvalliseen pysBhtymispaikkaan 
ja pysBytB auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista, 
onko generaattorin hihna 
lRystynyt tai murtunut.
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa mahdollisimman 
pian ammattihuoltoliikkeessB.
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Moottorin uljynpaineen 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kByn nis-

tyspainike asetetaan ON- asen toon.
- Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori kBynnistetBBn.
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• Kun moottorin Rljynpaine on 
alhainen.

Jos moottorin uljynpaine on 
matala:
1. Aja varovaisesti lBhimpBBn 

turvalliseen pysBhtymispaikkaan 
ja pysBytB auto.

2. Sammuta moottori ja tarkasta 
moottoriRljyn taso (lisBtietoja on 
kohdissa ”MoottoriRljy (bensiini)” 
sivulla 8-35 ja ”MoottoriRljy 
(diesel)” sivulla 8-38). Jos taso 
on alhainen, lisBB RljyB tarvittava 
mBBrB.
Jos varoitusvalo ei sammu 
jarrunesteen lisBBmisen jBlkeen 
tai et voi lisBtB jarrunestettB 
vBlittRmBsti, on suositeltavaa, 
ettB tarkastutat auton viipymBttB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Moottorin uljynpaineen varoitusvalo
• Jos moottoria ei sammuteta 

heti Rljynpaineen varoitusvalon 
sytyttyB, se saattaa vaurioitua 
vakavasti.

• Jos varoitusvalo jBB palamaan 
moottorin ollessa kBynnissB, 
moottorissa saattaa olla vakava 
vaurio tai toimintahBiriR. Toimi 
tBllRin seuraavasti:
1. PysBytB auto heti, kun voit 

tehdB sen turvallisesti.

2. Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin Rljytaso. Jos Rljytaso 
on matala, lisBB moottoriRljyB, 
kunnes taso on oikea.

3. KBynnistB moottori uudelleen. 
Sammuta moottori vBlittRmBs-
ti, jos varoitusvalo ei sammu 
heti moottorin kBynnistyttyB. 
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Alhaisen polttoainemccrcn 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:

PolttoainesBiliR on lBhes tyhjB.

Jos polttoainesciliu on lches tyhjc, 
toimi seuraavasti:

LisBB polttoainetta niin pian kuin 
mahdollista.

HUOMIO
Alhainen polttoainemccrc
Ajaminen polttoainemBBrBn va-
roitusvalon palaessa tai poltto-
ainemittarin osoittimen ollessa 
”0”-merkinnBn alapuolella saattaa 
aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka 
voivat vaurioittaa katalysaattoria. 
(jos varusteena)
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Alhaisen rengaspaineen 
varoitusvalo 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kBynnis-

tyspainike asetetaan ON-asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun yhdessB tai useammassa 
renkaassa paine on merkittBvBn 
alhainen (alhaisen paineen 
renkaiden sijainti nBytetBBn LCD-
nBytRllB).

*  LisBtietoja on kohdassa ”Rengas-
paineiden valvontajBrjestelmB 
(TPMS) (tyyppi A) (jos varustee-
na)” sivulla 7-10, ”Rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmB (TPMS) (tyyp-
pi B) (jos varusteena)” sivulla 7-16.

Tcmc varoitusvalo vilkkuu 
ensin noin minuutin ajan ja jcc 
sitten palamaan tai vilkkuu ja 
on sammuksissa vuorotellen 
noin kolmen sekunnin jaksoissa 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun TPMS-jBrjestelmBssB on 

toimintahBiriR. Tarkastuta jBrjes-
telmB tBssB tapauksessa mah-
dollisimman pian ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

*  Katso lisBtietoja luvun 6 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajBrjestel-
mB (TPMS)” luvussa 7.

VAROITUS
Turvallinen pyscyttcminen
• TPMS-jBrjestelmB ei pysty 

varoittamaan sinua ulkoisen 
tekijBn aiheuttamasta vakavasta 
ja yhtBkkisestB rengasvauriosta.

• Jos auto tuntuu epBvakaalta, 
nosta jalka heti pois 
kaasupolkimelta, hidasta 
ajonopeutta jarruttamalla kevyesti 
ja pysBytB auto lBhimpBBn 
turvalliseen paikkaan.

Polttoainesuodattimen 
varoitusvalo (dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin 

kBynnistyspainike asetetaan ON-
asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun polttoainesuodattimen 
sisBBn on kerBBntynyt vettB. 
Poista tBssB tapauksessa vesi 
polttoainesuodattimesta.

*  Katso lisBtietoja kohdasta Poltto-
ainesuodatin (diesel) sivulla 8-47.

HUOMIO
Polttoainesuodattimen varoitusvalo
• Kun polttoainesuodattimen 

varoitusvalo syttyy, moottorin 
teho (auton kByttRnopeus ja 
joutokBynti) saattaa heikentyB.
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• Jos jatkat ajamista varoitusvalo 
pBBllB, moottorin osat (suutti-
met, polttoainekisko, polttoaineen 
korkeapainepumppu) saattavat 
vahingoittua. Jos nBin kBy, tar-
kastuta autosi ammattihuolto-
liikkeessB mahdollisimman pian. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Etuturmcyksen estojcrjestelmcn 
(FCA) varoitusvalo  
(jos varusteena)

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• FCA-jBrjestelmBssB on 

toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Yleisvaroitusvalo 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• TBmB varoitusvalo ilmoittaa kul-

jettajalle seuraavista tilanteista:
- Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn (BCW) 
toimintahBiriR (jos varusteena)

- Kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmBn (BCW) tutkan toiminta-
hBiriR (jos varusteena)

- Stop & Go -toiminnolla varuste-
tun mukautuvan vakionopeuden-
sBBtimen toimintahBiriR (mikBli 
varusteena)

- Stop & Go-toiminnolla 
varustetun mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen tutkan 
toimintahBiriR (jos varusteena)

- TRrmBysvaroittimella varuste-
tun automaattisen hBtBjarrutus-
jBrjestelmBn toimintahBiriR (jos 
varusteena)

- TRrmBysvaroittimella 
varustetun automaattisen 
hBtBjarrutusjBrjestelmBn tutkan 
toimintahBiriR (jos varusteena)

- Kaukovaloavustimen 
toimintahBiriR (jos varusteena)

- Valojen toimintahBiriR
- LED-ajovalon toimintahBiriR (jos 
varusteena)

- MoottoriRljyn vBhyys

Jos varoitustilanne ratkeaa, 
yleisvaroitusvalo sammuu.

Pakojcrjestelmcn (DPF-
hiukkassuodattimen) varoitusvalo
(dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Dieselmoottorin hiukkassuodatti-

messa (DPF) on toimintahBiriR.
• SytyttyBBn varoitusvalo saattaa 

sammua, kun autolla ajetaan 
seuraavasti:
- yli 60 km/h nopeudessa tai
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- suuremmalla kuin 2-vaihteella, 
kun moottorin kierrosluku on 
alueella 1500 - 2000 r/min tietyn 
ajanjakson (noin 25 minuuttia).

Jos tBmB varoitusvalo vilkkuu 
edelleen edellisten toimenpiteiden 
jBlkeen (ja LCD-nBytRssB on varoi-
tusviesti), tarkistuta hiukkassuo-
datinjBrjestelmB ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Hiukkassuodattimella varustettu 
dieselmoottori (jos varusteena)
Polttoaineenkulutus saattaa nousta 
ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos 
ajat autolla hiukkassuodattimen 
(DPF) varoitusvalon pitkBBn kestB-
neestB vilkkumisesta huolimatta.

SCR-varoitusvalo (dieselmoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• UrealiuossBiliR on lBhes tyhjB.

Jos urealiuossciliu on lches tyhjc, 
toimi seuraavasti:
• LisBB urealiuosta mahdollisimman 

pian.
*  Katso lisBtietoja kohdasta 
”Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistysjBrjestelmB (jos 
varusteena)” sivulla 8-137.

Pakojcrjestelmcn (GPF-
hiukkassuodattimen) varoitusvalo 
(bensiinimoottori) 

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Bensiinimoottorin hiukkassuodat-

timessa (GPF) on toimintahBiriR.
• SytyttyBBn varoitusvalo saattaa 

sammua, kun autolla ajetaan 
seuraavasti:
- Autoa tulisi ajaa yli 30 minuutin 
ajan vBhintBBn 80 km/h 
nopeudella.

- Varmista seuraavat olosuhteet: 
turvalliset ajo-olosuhteet, vaih-
teisto vBhintBBn 3. vaihteella ja 
moottorin kByntinopeus
1 500–4 000 r/min.

Jos tBmB varoitusvalo vilkkuu 
edelleen edellisten toimenpiteiden 
jBlkeen (ja LCD-nBytRssB on varoi-
tusviesti), tarkistuta hiukkassuo-
datinjBrjestelmB ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Bensiinimoottori 
hiukkassuodattimella 
(jos varusteena)
Polttoaineenkulutus saattaa 
nousta ja hiukkassuodatin-, jos ajat 
autolla hiukkassuodattimen (GPF) 
varoitusvalon pitkBBn kestBneestB 
vilkkumisesta huolimatta.
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LED-ajovalon varoitusvalo  
(jos varusteena)

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun moottorin kBynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• LED-ajovalossa on toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Tcmc varoitusvalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• LED-ajovaloihin liittyvBssB 

komponentissa on toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Schkutoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo  (jos varusteena)

Tcmc varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun moottorin kBynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

- Kun sBhkRtoimisessa 
seisontajarrujBrjestelmBssB 
(EPB) on toimintahBiriR.

Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Schkutoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo
SBhkRtoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo voi syttyB, kun ajonva-
kautusjBrjestelmBn (ESC) merkkiva-
lo syttyy ajonvakautusjBrjestelmBn 
toimintahBiriRn takia (tBmB ei ole 
merkki seisontajarrun toimintahBi-
riRstB).

 Merkkivalot

Ajonvakautusjcrjestelmcn (ESC) 
merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin 

kBynnistyspainike asetetaan ON-
asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ESC-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
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Tcmc merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:

Kun ajonvakautusjBrjestelmB on 
toiminnassa.
*  LisBtietoja on kohdassa ”Elektroni-
nen ajovakauden hallintajBrjestel-
mB (ESC)” sivulla 6-59.

Ajonvakautusjcrjestelmcn (ESC) 
OFF-merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Virta-avain tai moottorin kByn nis-

tyspainike asetetaan ON-asentoon.
- Valo syttyy noin 3 sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun kytket ESC-jBrjestelmBn pois 
pBBltB painamalla ESC OFF -paini-
ketta.

*  LisBtietoja on kohdassa ”Elektroni-
nen ajovakauden hallintajBrjestel-
mB (ESC)” sivulla 6-59.

Automaattisen 
sammutusjcrjestelmcn merkkivalo 

 (mikcli varusteena)

TBmB merkkivalo syttyy, kun 
moottori astuu ISG-jBrjestelmBn 
joutokBynnin pysBytystilaan.

Kun automaattinen kBynnistys 
kytkeytyy, automaattisen 
sammutusjBrjestelmBn merkkivalo 
vilkkuu 5 sekuntia mittaristossa.
*  Katso lisBtietoja 
kohdasta ”Automaattinen 
moottorin sammutus- ja 

kBynnistysjBrjestelmB (ISG)” sivulla 
6-121.

HUOMAUTUS
Kun ISG-jBrjestelmB kBynnistBB 
moottorin automaattisesti, jotkin 
varoitusvalot (ABS, ESC, ESC OFF 
tai seisontajarrun varoitusvalo) 
saattavat syttyB hetkeksi. NBin 
tapahtuu akun alhaisen jBnnitteen 
vuoksi. Se ei ole merkki jBrjestelmBn 
toimintahBiriRstB.

AUTO HOLD 
-mckipidctinjcrjestelmcn 
merkkivalo (AUTO HOLD) 
(jos varusteena)

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
 Valkoinen Kun Auto Hold -jBrjes-
telmB otetaan kByttRRn painamal-
la AUTO HOLD -painiketta.

 Vihrec Kun pysBytBt auton 
kokonaan jarrupoljinta painamalla 
Auto Hold -jBrjestelmBn ollessa 
kBytRssB.

 Keltainen Kun Auto Hold -jBr-
jestelmBssB on toimintahBiriR. 
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

*  Katso lisBtietoja kohdasta 
”AUTO HOLD -mBkipidBtin (jos 
varusteena)” sivulla 6-54.
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Ajonestolaitteen merkkivalo (autot, 
joissa ei ole clyavainta) 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun ajoneuvo tunnistaa avaimesi 

kBynnistyksenestotunnisteen 
oikein virtalukon ollessa ON-
asennossa.
- TBllRin voit kBynnistBB 
moottorin.

- Merkkivalo sammuu moottorin 
kBynnistBmisen jBlkeen.

Tcmc merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun kBynnistyksenestojBrjestel-

mBssB on toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Ajonestolaitteen merkkivalo (cly-
avaimella varustetut autot) 

Tcmc merkkivalo syttyy 
korkeintaan 30 sekunniksi 
seuraavassa tapauksessa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton 

sisBllB olevan Blyavaimen, kun 
kBynnistyspainike on ACC- tai ON-
asennossa.
- TBllRin voit kBynnistBB 
moottorin.

- Merkkivalo sammuu moottorin 
kBynnistBmisen jBlkeen.

Tcmc merkkivalo vilkkuu 
muutaman sekunnin ajan 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun Blyavain ei ole ajoneuvon 

sisBllB.
- TBllRin et voi kBynnistBB 
moottoria.

Tcmc merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun ajoneuvo ei pysty 

tunnistamaan ajoneuvossa 
olevaa Blyavainta moottorin 
kBynnistyspainikkeen ollessa ON-
asennossa.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Tcmc merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun Blyavaimen pariston jBnnite 

on alhainen.
- Moottorin kBynnistBminen saat-
taa kuitenkin onnistua, jos painat 
kBynnistyspainiketta Blyavai-
mella. (LisBtietoja lRydBt koh-
dista Moottorin kBynnistBminen 
sivuilla 6-11 ja 6-17.)

• Kun kBynnistyksenestojBrjestel-
mBssB on toimintahBiriR. Tar-
kastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suo-
sittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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Suuntavilkun merkkivalo 

Tcmc merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Kun kBBnnBt suuntavilkun pBBlle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista 
ilmenee, suuntavilkkujBrjestel-
mBssB voi olla toimintahBiriR. 
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
- Merkkivalo ei vilku, vaan palaa 
jatkuvasti.

- Merkkivalo vilkkuu tavallista 
nopeammin.

- Merkkivalo ei syty lainkaan.

Lchivalojen merkkivalo  (mikcli 
varusteena) 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun ajovalot ovat pBBllB.

Kaukovalojen merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Ajovalot kytketBBn pitkien valojen 

asentoon.
• Kun suuntavilkkuvipua vedetBBn 

kaukovalojen vBlByttBmiseksi.

Kaukovaloavustimen merkkivalo 
 (jos varusteena)

Tilanteet, joissa varoitusvalo 
syttyy:
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat.
• Jos kaukovaloavustin havaitsee 

edellB ajavan tai vastaantulevan 
auton valot, se kytkee 
automaattisesti lBhivalot.

*  Katso lisBtietoja kohdasta 
Kaukovaloavustin sivulla 4-138.

Valojen merkkivalo 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun seisonta- tai takavalot ovat 

pBBllB.

Etusumuvalojen merkkivalo  
(jos varusteena)

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun etusumuvalot ovat pBBllB.

Takasumuvalojen merkkivalo  
(jos varusteena)

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun takasumuvalot ovat pBBllB.
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Hehkutuksen merkkivalo 
(dieselmoottori) 

Tcmc merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun moottoria esilBmmitetBBn 

virtalukon tai moottorin Start/
Stop-painikkeen ollessa ON-
asennossa.
- Moottori voidaan kBynnistBB, 
kun hehkutuksen merkkivalo 
sammuu.

- Hehkutusaika vaihtelee 
jBBhdytysnesteen lBmpRtilan, 
ulkoilman lBmpRtilan ja akun 
varaustason mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei sam-
mu tai jos se vilkkuu moottorin lBm-
penemisen jBlkeen tai ajon aikana, 
moottorin hehkutusjBrjestelmBssB 
voi olla toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Moottorin hehkutus
Jos et kBynnistB moottoria 10 se-
kunnin kuluessa hehkutuksen pBBt-
tymisestB, kBBnnB virta-avain tai 
moottorin kBynnistyspainike ensin 
LOCK- tai OFF-asentoon 10 sekun-
nin ajaksi ja sitten ON-asentoon, 
jolloin hehkutus alkaa uudelleen.

Aktiivisen kaistavahdin (LKA) 
merkkivalo  (jos varusteena)

Aktiivisen kaistavahdin (LKA) 
merkkivalo syttyy, kun kytket 
jBrjestelmBn pBBlle painamalla 
kaistavahdin painiketta.

Keltainen LKA-merkkivalo syttyy, 
jos jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.
*  LisBtietoja on kohdassa ”Kaista-
avustin (LKA) (jos varusteena)” 
sivulla 6-134.
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  Peruutustutka (jos varusteena)
Tyyppi A

OCDW049005

Tyyppi B

OCDW049092

Peruutustutka avustaa kuljettajaa 
auton peruutusliikkeen aikana 
antamalla BBnimerkkejB, mikBli 
mitB tahansa esteitB havaitaan alle 
125 cm:n etBisyydellB auton takana.

TBmB on ainoastaan tBydentBvB 
jBrjestelmB eikB sen kByttR 
tarkoita, ettB kuljettajan erityistB 
varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta 
ei tarvita. JBrjestelmBn anturien 
toiminta-alue ja kyky tunnistaa 
esteitB (1) on rajallinen. Aina 
peruuttaessasi kiinnitB yhtB paljon 
huomiota takana oleviin esteisiin 
kuin peruuttaessasi autolla, jossa ei 
ole peruutustutkaa.

VAROITUS
PeruutustutkajBrjestelmB on vain 
kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Peruutustutkan toimintaan saatta-
vat vaikuttaa monet tekijBt (mu-
kaan lukien ympBristRolosuhteet). 
Auton takana olevan alueen tarkas-
taminen on aina kuljettajan vastuul-
la ennen peruuttamista.

 Peruutustutkan toiminta

Toiminnan edellytykset
• TBmB jBrjestelmB kytkeytyy 

peruutettaessa, kun virta-avain 
on ON-asennossa.
Jos auto liikkuu yli 5 km/h 
nopeudella, jBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB ole kBytRssB.

• Kun peruutustutka on kBytRssB, 
tunnistusetBisyys on noin 125 cm.

• Kun useampia esteitB havaitaan 
samanaikaisesti, lBhin niistB 
tunnistetaan ensimmBisenB.
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VaroitusBBnityypit Merkkivalo*

Kun este on 125–71 cm:n 
etBisyydellB takapuskurista: 
merkkiBBni kuuluu 
jaksottaisesti.

Kun este on 70–36 cm:n 
etBisyydellB takapuskurista: 
merkkiBBni kuuluu yhB 
tiheBmmin.

Kun este on alle 35 cm:n 
etBisyydellB takapuskurista: 
BBnimerkki kuuluu 
jatkuvana.

* jos varusteena

HUOMAUTUS
Merkkivalo saattaa poiketa kuvan 
mukaisesta, kun este havaitaan.
Jos merkkivalo vilkkuu 
tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Tilanteet, joissa peruutustutka ei 
ole kcytettcvissc

Peruutustutka ei ehkc toimi 
asianmukaisesti, jos:
1. Kosteus on jBBtynyt tunnistimiin. 

(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 
kosteus on poistunut).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tB, tai tunnistin on tukkeutunut. 
(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 

aine on poistettu, tai tunnistin ei 
ole enBB tukkeutunut).

3. Ajetaan epBtasaisilla tiepinnoilla 
(pBBllystBmBttRmBt tiet, soratiet, 
tRyssyt, kaltevuudet).

4. Tunnistimen toiminta-alueella 
on esineitB, joista lBhtee liiallista 
melua (ajoneuvojen BBnimerkit, 
BBnekkBBt moottoripyRrBt tai 
rekkojen ilmajarrut).

5. Rankkasadetta tai vesisuihkua 
esiintyy.

6. Langattomia lBhettimiB tai 
matkapuhelimia on tunnistimien 
toiminta-alueella.

7. Tunnistin on peittynyt lumesta.
8. PerBvaunun vetBminen

Tunnistusalue saattaa heikentyc, 
kun:
1. Kun tunnistin on likaantunut 

vieraasta aineesta, kuten lumesta 
tai vedestB. (Tunnistusalue palaa 
takaisin normaaliksi, kun nBmB 
poistetaan).

2. Ulkoilman lBmpRtila on erittBin 
korkea tai alhainen.

Tunnistin ei vclttcmcttc havaitse 
seuraavia:
1. TerBviB tai ohuita kappaleita, 

kuten kRysiB, ketjuja tai pieniB 
pylvBitB.

2. Kappaleita, jotka eivBt saata 
heijastaa tunnistimen lBhettBmBB 
signaalia, kuten vaatteet, 
huokoiset materiaalit tai lumi.
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3. Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 
ja lBpimitta alle 14 cm.

 Peruutustutkan varotoimenpiteet
• Peruutustutka ei vBlttBmBttB 

anna tasaista merkkiBBntB 
riippuen nopeudesta ja havaittujen 
kappaleiden muodoista.

• PysBkRintitutka saattaa vioittua, 
jos auton puskurin korkeutta 
tai tunnistinkokoonpanoa 
muutetaan. MikB tahansa tarvike 
tai lisBvaruste, joka ei ole tehtaan 
asentama, saattaa hBiritB 
tunnistimen toimintaa.

• Tunnistin ei saata havaita esinei-
tB, jotka ovat alle 30 cm:n pBBssB 
tunnistimesta tai se saattaa ha-
vaita vBBrBn etBisyyden. Noudata 
varovaisuutta.

• Jos tunnistin on jBBtynyt tai 
tahriintunut lumesta, liasta tai 
vedestB, tunnistin saattaa olla 
toimintakyvytRn, kunnes tahrat 
poistetaan kByttBmBllB pehmeBB 
liinaa.

• 'lB paina, naarmuta tai iske tun-
nistinta. Tunnistin voi rikkoontua.

HUOMAUTUS
TBmB jBrjestelmB voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisBllB. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnistimia 
ei ole. LisBksi tunnistin ei vBlttB-
mBttB havaitse pieniB tai ohuita 

kappaleita, kuten tolppia, tai kappa-
leita, jotka sijaitsevat tunnistimien 
vBlissB.
Tarkkaile omin silmin auton ta-
kaosaa aina peruuttaessasi. Muista 
kertoa kuljettajille, joille jBrjestelmB 
on tuntematon, jBrjestelmBn mah-
dollisuuksista ja rajoituksista.

VAROITUS
Ole erityisen varovainen varsinkin, 
jos auton lBheisyydessB on 
jalankulkijoita, erityisesti lapsia. 
Muista, ettB tunnistimet eivBt 
havaitse joitain kohteita niiden 
etBisyyden, koon tai muun 
tunnistimen toimintaa rajoittavan 
ominaisuuden johdosta. Suorita aina 
ennen ajamista silmBmBBrBinen 
tarkastus varmistuaksesi siitB, 
ettei auton tiellB ole mitBBn esteitB 
missBBn suunnassa.

 Itsetestaus

Jos et kuule varoittavaa BBnimerk-
kiB tai jos BBnimerkki toimii katko-
naisesti kytkettBessB vaihde peruu-
tusasentoon (R-asento), saattaa 
tBmB merkitB peruutustutkajBrjes-
telmBn toimintahBiriRtB. Tarkastu-
ta jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla.
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VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata 
mitBBn peruutustutkan 
toimintahBiriRn aiheuttamaa 
vahinkoa tai loukkaantumista. 
Aja aina varovaisesti turvallisuus 
huomioiden.

  Pysckuintitutka 
(jos varusteena)

EdessB

OCDW049006

Takana (tyyppi A)

OCDW049005

Takana (tyyppi B)

OCDW049092
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PysBkRintitutkajBrjestelmB auttaa 
kuljettajaa peruuttamisen aikana 
ilmoittamalla merkkiBBnellB 
esteistB, jotka ovat enintBBn 
105 cm:n etBisyydellB auton edessB 
ja enintBBn 125 cm:n etBisyydellB 
auton takana.

TBmB on ainoastaan tBydentBvB 
jBrjestelmB eikB sen kByttR 
tarkoita, ettB kuljettajan erityistB 
varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta ei 
tarvita.

Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. 
Aina pysBkRintiliikkeitB tehdessBsi 
kiinnitB yhtB paljon huomiota 
edessB ja takana oleviin esteisiin, 
kuin pysBkRidessBsi autolla, jossa ei 
ole pysBkRintitutkaa.

VAROITUS
PysBkRintitutkaa on pidettBvB 
ainoastaan tBydentBvBnB 
toimintona. Kuljettajan tulee 
tarkastaa katsomalla auton etu- 
ja takapBBhBn. PysBkRintitutkan 
toimintaan saattavat vaikuttaa 
monet ympBristRn tekijBt ja 
olosuhteet, jonka vuoksi vastuu 
sBilyy aina kuljettajalla.

 Pysckuintitutkan toiminta

Toiminnan edellytykset

OCDW049007

• JBrjestelmB aktivoituu, kun 
pysBkRintitutkajBrjestelmBn 
painiketta painetaan virta-
avaimen ollessa ON-asennossa.

• PysBkRintitutka ja sen painikkeen 
merkkivalo kytkeytyvBt 
automaattisesti pBBlle, kun 
siirrBt vaihteen R-asentoon 
(peruutus). Se poistuu kBytRstB 
automaattisesti, kun ajonopeus on 
yli 30 km/h.

• TunnistusetBisyys on noin 120 cm 
peruuttaessasi alle 10 km/h 
vauhdilla.

• TunnistusetBisyys on noin 105 cm 
liikuttaessa eteenpBin alle 10 km/h 
vauhdilla.

• Kun useampia esteitB havaitaan 
samanaikaisesti, lBhin niistB 
tunnistetaan ensimmBisenB.

• Sivutunnistimet kytkeytyvBt, 
kun siirrBt vaihteen R-asentoon 
(peruutus).
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• Jos ajonopeus ylittBB 20 km/h, 
jBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois pBBltB. Ota 
se uudelleen kByttRRn painamalla 
painiketta.

HUOMAUTUS
PysBkRintitutka ei mahdollisesti 
havaitse esteitB, jotka ovat alle 
25 cm etBisyydellB, kun jBrjestelmB 
kytketBBn pBBlle.
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Varoitusmerkkivalon ja ccnen tyyppi

Musta: varoitusmerkkiBBnellB

Punainen: ei merkkiBBntB

EtBisyys esteestB
Varoitusvalo

MerkkiBBni
Ajettaessa eteenpBin Peruutettaessa

105–69 cm EdessB
'Bnimerkki toimii 
jaksottaisesti.

120–69 cm Takana -
'Bnimerkki toimii 
jaksottaisesti.

68–42 cm
EdessB

MerkkiBBni kuuluu 
tiheBmmin.

Takana -
MerkkiBBni kuuluu 

tiheBmmin.

41 cm
EdessB

MerkkiBBni kuuluu 
yhtBjaksoisesti.

Takana -
MerkkiBBni kuuluu 
yhtBjaksoisesti.

HUOMAUTUS
• Varsinainen varoitusBBnimerkki 

ja merkkivalo saattavat poiketa 
kuvassa esitetystB riippuen 
esteestB tai tunnistimen 
toimintatilasta.

• 'lB pese antureita painepesurilla.

HUOMAUTUS
• TBmB jBrjestelmB pystyy 

havaitsemaan ainoastaan 
kappaleet, jotka ovat tunnistimien 
toiminta-akselilla ja -sBteellB.
Se ei pysty tunnistamaan kappa-
leita muilla alueilla, joihin tun-
nistimia ei ole asennettu. LisBksi 
tunnistin ei vBlttBmBttB havaitse 
pieniB tai ohuita kappaleita, kuten 
tolppia, tai kappaleita, jotka sijait-
sevat tunnistimien vBlissB.
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Tarkkaile omin silmin auton 
takaosaa aina peruuttaessasi.

• Muista kertoa kuljettajille, joille 
jBrjestelmB on tuntematon, 
jBrjestelmBn mahdollisuuksista ja 
rajoituksista.

 Tilanteet, joissa pysckuintitutka ei 
ole kcytettcvissc

Pysckuintitutka ei ehkc toimi 
normaalisti seuraavissa tilanteissa:
1. Kosteus on jBBtynyt tunnistimiin. 

(Kun jBB sulaa, toiminta palaa 
normaaliksi).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tB, tai tunnistin on tukkeutunut. 
(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 
aine on poistettu, tai tunnistin ei 
ole enBB tukkeutunut).

3. Kun tunnistin on likaantunut 
vieraasta aineesta, kuten lumesta 
tai vedestB. (Tunnistusalue palaa 
takaisin normaaliksi, kun nBmB 
poistetaan).

4. PysBkRintitutkan painike on OFF-
asennossa.

Pysckuintitutkassa saattaa 
esiintyc toimintahciriu kun:
1. Ajetaan epBtasaisilla tiepinnoilla 

(pBBllystBmBttRmBt tiet, soratiet, 
tRyssyt tai kaltevuudet).

2. Liian voimakkaat melulBhteet, 
kuten ajoneuvojen BBnimerkit, 
BBnekkBBt moottoripyRrBt tai 
rekkojen ilmajarrut voivat hBiritB 
tunnistimien toimintaa.

3. Sataa voimakkaasti tai antureihin 
kohdistuu suora vesisuihku.

4. Tunnistimien lBhellB on 
langattomia lBhettimiB tai 
matkapuhelimia.

5. Anturi on lumen peittBmB.

Tunnistusalue saattaa heikentyc, kun:
1. Ulkoilman lBmpRtila on erittBin 

korkea tai alhainen.
2. Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 

ja lBpimitta alle 14 cm.

Tunnistin ei vclttcmcttc havaitse 
seuraavia:
1. TerBviB tai ohuita kappaleita, 

kuten kRysiB, ketjuja tai pieniB 
pylvBitB.

2. Kappaleita, jotka eivBt saata 
heijastaa tunnistimen lBhettBmBB 
signaalia, kuten vaatteet, 
huokoiset materiaalit tai lumi.

HUOMAUTUS
1. VaroitusBBnimerkki ei vBlttBmBttB 

kuulu jaksottaisesti riippuen 
nopeudesta ja havaittujen 
kappaleiden muodoista.

2. PysBkRintitutka saattaa vioittua, 
jos auton puskurin korkeutta 
tai tunnistimen kokoonpanoa 
muutetaan. MikB tahansa tarvike 
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tai lisBvaruste, joka ei ole tehtaan 
asentama, saattaa hBiritB 
tunnistimen toimintaa.

3. Anturit eivBt mahdollisesti 
tunnista estettB, joka on alle 30 
cm:n etBisyydellB, tai ne saattavat 
tunnistaa etBisyyden vBBrin. KBytB 
varoen.

4. Jos tunnistin on jBBtynyt tai 
tahriintunut lumesta tai vedestB, 
tunnistin saattaa olla toimintaky-
vytRn, kunnes tahrat poistetaan 
kByttBmBllB pehmeBB liinaa.

5. 'lB paina, hankaa tai kolhi 
anturia kovalla esineellB, joka 
voisi vaurioittaa anturin pintaa. 
Tunnistin voi rikkoontua.

HUOMAUTUS
TBmB jBrjestelmB voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisBllB. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnistimia 
ei ole. MyRskBBn pieniB, kapeita 
tai tunnistimien vBlissB sijaitsevia 
kappaleita ei ehkB pystytB havait-
semaan.
Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapBB 
aina silmBmBBrBisesti ajon aika-
na. Muista kertoa kuljettajille, joille 
jBrjestelmB on tuntematon, jBrjes-
telmBn mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista.

VAROITUS
Ole erityisen varovainen varsinkin, 
jos auton lBheisyydessB on jalan-
kulkijoita, erityisesti lapsia. Muista, 
ettB tunnistimet eivBt havaitse 
joitain kohteita niiden etBisyyden, 
koon tai muun tunnistimen toimin-
taa rajoittavan ominaisuuden joh-
dosta. Suorita aina ennen ajamista 
silmBmBBrBinen tarkastus varmis-
tuaksesi siitB, ettei auton tiellB ole 
mitBBn esteitB missBBn suunnassa.

 Itsetestaus

Jos yksi tai useampi seuraavista 
tapahtuu, kun siirrBt peruutusvaih-
teelle (R-asento), peruutustutkassa 
saattaa olla toimintahBiriR.
• Et kuule varoitusBBntB tai 

BBnimerkki toimii vain jaksottain.

• (vilkahdusta) nBkyy.
(jos varusteena)

Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Auton takuu ei korvaa pysBkRinti-
tutkajBrjestelmBn toimintahBiriRstB 
aiheutuneita omaisuus- tai henki-
lRvahinkoja. Aja aina varovaisesti 
turvallisuus huomioiden.
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  Pysckuintiavustin 
(jos varusteena)

TaskupysBkRinti

OCDW059149

RinnakkaispysBkRinti

OCDW059145

Taskusta poistuminen

OCDW059146

PysBkRintiavustinjBrjestelmB hel-
pottaa pysBkRintiB ja pysBkRi auton 
puoliautomaattisesti mittaamalla 
pysBkRintiin kBytettBvissB olevan 
tilan, kBBntBmBllB ohjauspyRrBB ja 
antamalla LCD-nBytRllB pysBkRintiB 
helpottavia ohjeita.

LisBksi se avustaa 
kuljettajaa poistuttaessa 
taskupysBkRintipaikalta.

*  PysBkRintiavustimen BBnenvoi-
makkuus on sBBdettBvissB. Katso 
lisBtietoja luvun 4-78 kohdasta 
Mukautettavat asetukset (User 
Settings).

HUOMAUTUS
• Ajoneuvo ei pysBhdy 

jalankulkijoihin tai tiellB oleviin 
esteisiin, jonka vuoksi kuljettajan 
on tarkkailtava toimintaa.

• KBytB jBrjestelmBB ainoastaan 
pysBkRintipaikoilla tai muilla 
pysBkRintiin varatuilla alueilla.

• JBrjestelmB ei toimi, jos autoa ei 
ole pysBkRity suunnittelemasi 
pysBkRintipaikan eteen tai jos 
kyseessB on vinoparkki.

• Kun pysBkRinti on suoritettu 
jBrjestelmBn avulla, ajoneuvo ei 
vBlttBmBttB ole pysBkRity juuri 
haluamaasi kohtaan. Esimerkiksi 
ajoneuvosi ja seinBn vBlinen 
etBisyys ei ole ehkB haluamasi.

• Poista pysBkRintiavustinjBrjes-
telmB kBytRstB, jos tilanne sitB 
edellyttBB.
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• PysBkRintiavustinjBrjestelmBn 
auton edessB ja takana olevista 
esteistB varoittava merkkiBBni 
aktivoituu, kun pysBkRintiavustin-
jBrjestelmB kytketBBn pBBlle.

• Paina OFF-painiketta, 
jos haluat keskeyttBB 
pysBkRintiavustinjBrjestelmBn 
toiminnan, kun jBrjestelmB on 
lRytBnyt sopivan pysBkRintipaikan.

VAROITUS
• PysBkRintiavustinta on pidettBvB 

ainoastaan tBydentBvBnB 
toimintona. Kuljettajan tulee 
tarkastaa mahdolliset esteet etu- 
ja takapBBssB. Monet tekijBt voivat 
vaikuttaa pysBkRintiavustimen 
toimintaan, joten vastuu auton 
turvallisesta kBsittelystB on aina 
kuljettajalla.

• JBrjestelmB ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos  pyRrBnsuuntauksessa 
on ongelmia. Tarkistuta auto tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Kia suosittelee aina kByttBmBBn 
samoja Kia-jBlleenmyyjBn tai 
huollon yhteistyRkumppanin 
suosittelemia rengas- ja 
vannekokoja. Jos auton renkaiden 
tai vanteiden koko poikkeaa 
alkuperBisestB, jBrjestelmBBn voi 
tulla toimintahBiriRitB. Jos kBytBt 
eri rengas- ja/tai vannekokoa 

kuin valtuutettu KIA-jBlleenmyyjB 
tai huollon yhteistyRkumppani 
suosittelee, jBrjestelmB ei ehkB 
toimi oikein.
KBytB aina samoja rengas- ja 
vannekokoja.

 Toiminnan edellytykset
Oikea puoli - taskupysBkRinti / 
Vasen puoli - taskupysBkRinti

OCDW059142

Oikea puoli - PysBkRinti 
peruuttamalla / Vasen puoli - 

PysBkRinti peruuttamalla

OCDW059147
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Vasen puoli - taskusta poistuminen / 
Vasen puoli - taskusta poistuminen

OCDW059148

JBrjestelmB voi auttaa pysBkRimBBn 
auton kahden pysBkRidyn auton 
vBliin tai pysBkRidyn auton taakse. 
Voit kByttBB jBrjestelmBB, kun alla 
esitetyt ehdot ovat tByttyneet.
• PysBkRintiruutu on suorakulmion 

muotoinen.
• Tasku- tai 

rinnakkaispysBkRintitilanteessa
• Kun pysBkRintipaikan edessB on 

ajoneuvo.
• Tilaa auton siirtBmiseen on 

riittBvBsti.

 Olosuhteet, joissa jcrjestelmcc ei 
voida kcyttcc

'lB koskaan kBytB 
pysBkRintiavustinta tilanteissa, 
joissa se ei toimi asianmukaisesti.
• Kaarevilla pysBkRintipaikoilla
• Kaltevilla teillB
• Ajoneuvo on kuormattu ajoneuvon 

reunojen yli ulottuvilla tavaroilla
• Vinoilla pysBkRintipaikoilla

• Rankassa lumi- tai vesisateessa 
tai tuulessa

• PysBkRintipaikan vieressB on 
pylvBs, johon on mahdollisesti 
kiinnitetty muita esineitB, esim. 
palosammutin.

• Puskuriin on osunut isku, joka on 
siirtBnyt anturia

• Tie on epBtasainen
• Ajoneuvossa on kiinni lumiketjut 

tai varapyRrB
• Rengaspaineet ovat ohjearvoja 

matalammat tai korkeammat
• Ajoneuvoon on kiinnitetty 

perBvaunu
• Tie on liukas tai epBtasainen
• Tilaan on pysBkRity suuria 

ajoneuvoja, kuten busseja tai 
rekkoja

• EPS-merkkivalo (Electronic Power 
Steering) palaa mittaristossa.

• Etu- tai takaetBisyysantureissa 
on toimintahBiriR tai ne eivBt toimi 
asianmukaisesti. (Katso lisBtietoja 
kohdasta PysBkRintiavustin (jos 
varusteena) sivulla 4-109.)

• PyRrB tai moottoripyRrB on 
pysBkRity lBhelle

• Kun pysBkRintipaikan lBhellB 
on esteitB, esim. roska-astia, 
polkupyRrB, ostoskBrry tms.

• PyRrB on vaihdettu muun kuin 
suositellun kokoiseksi

• PyRrBnkulmat ovat poikkeavat
• Ajoneuvo on kallistunut 

voimakkaasti tiettyyn suuntaan
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VAROITUS
'lB kBytB pysBkRintiavustinta 
seuraavissa tilanteissa. Seuraukset 
voivat olla odottamattomia ja 
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
1. PysBkRinti kaltevalle tielle

OCDW049009

Kuljettajan on kBytettBvB 
sekB kaasu- ettB jarrupoljinta 
kaltevalle tielle pysBkRitBessB. 
Jos kuljettaja ei hallitse kaasu- 
ja jarrupolkimen kByttRB, 
seurauksena saattaa olla 
onnettomuus.

2. PysBkRinti lumisissa olosuhteissa

OCDW049010

Lumi voi hBiritB tunnistimien 
toimintaa tai jBrjestelmBn 
toiminta saattaa keskeytyB, 
mikBli pysBkRintipaikan tie on 
liukas. LisBksi jos kuljettaja ei ole 
tottunut kaasu- ja jarrupolkimen 
kByttRRn kyseisessB 
tilanteessa, seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus.

3. PysBkRinti ahtaisiin paikkoihin

OCDW049011

JBrjestelmB ei ehkB lRydB 
pysBkRintipaikkaa, jos tila on liian 
ahdas. Ole aina varovainen, vaikka 
jBrjestelmB vaikuttaisikin toimivan 
normaalisti.

4. PysBkRinti vinoparkkiin

OCDW059150
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JBrjestelmBn tarkoitus 
on helpottaa tasku- ja 
rinnakkaispysBkRintiB. PysBkRinti 
vinoparkkiin ei ole tuettu. 'lB 
kBytB pysBkRintiavustinta, 
vaikka auto mahtuisi ruutuun, 
JBrjestelmB ohjaa autoa 
tBssB tapauksessa tasku- ja 
rinnakkaispysBkRinnin mukaisesti.

5. PysBkRinti epBtasaisilla teillB

OCDW049012

Kuljettajan on kBytettBvB 
polkimia (kytkin, kaasu ja 
jarru) tarkoituksenmukaisesti 
pysBkRitBessB epBtasaisilla teillB. 
Jos nBin ei toimita, jBrjestelmB 
saattaa keskeyttBB toiminnan 
auton luiston seurauksena. 
Onnettomuusriski!

6. PysBkRinti rekan taakse

OCDW049013

Korkeamman ajoneuvon 
taakse pysBkRimiseen liittyy 
onnettomuusriski. NBitB ovat mm. 
bussi, rekka, kuorma-auto jne.
'lB luota yksinomaan 
pysBkRintiavustimeen.

7. Jos pysBkRintipaikalla on este

OCDW049014

PysBkRintipaikan lBheisyydessB 
oleva este (esim. pylvBs) voi 
haitata pysBkRintiavustimen 
toimintaa. JBrjestelmB ei ehkB 
havaitse pysBkRintipaikkaa, 
vaikka tilaa olisikin riittBvBsti.
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8. SeinBn vieressB olevasta 
pysBkRintiruudusta poistuminen

OCDW049011

Jos pysBkRintiruutu on ahdas ja 
lBhellB seinBB, jBrjestelmBssB voi 
olla toimintahBiriRitB poistuttaessa 
pysBkRintiruudusta. Kun poistut 
yllB olevan kuvan mukaisesta py-
sBkRintiruudusta, muista tarkkailla 
ympBristRssB olevia esteitB.

 Jcrjestelmcn toiminta 
(pysckuintitila)
1. Kytke pysBkRintiavustin pBBlle

SiirrB vaihteenvalitsin D-asentoon 
(ajo).

2. Valitse pysBkRintitila
• Jos pysBkRintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin kBynnistyksen jBlkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jBlkeen 
valitaan pysBkRintitila.

3. (Valinnainen) Etsi pysBkRintipaikka 
(aja hitaasti eteenpBin).

4. (Valinnainen) EtsintB pBBttyy (au-
tomaattinen haku tunnistimilla).

5. OhjauspyRrBn ohjaus
1)  Valitse vaihde LCD-nBytRllB 

annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

2)  Aja hitaasti jarrupoljinta 
kByttBen.

6. PysBkRinti on suoritettu
7. Tarvittaessa siirrB auto lopulliseen 

paikkaan manuaalisesti.

Jos jBrjestelmB on jo valmiiksi tun-
nistanut pysBkRintipaikan ennen 
pysBkRintiavustimen aktivointia, 
voit jatkaa jBrjestelmBn kByttRB 
vaiheesta 4 eteenpBin (etsintB 
pBBttyy).

HUOMAUTUS
• Ennen kuin kytket jBrjestelmBB 

pBBlle varmista, ettB olosuhteet 
ovat sopivat sen kBytRlle.

• TurvallisuussyistB kBytB kokoajan 
jarrupoljinta paitsi normaalin 
siirtymisen aikana.

1. Kytke pysckuintiavustin pcclle

OCDW049015
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• Paina pysBkRintiavustimen 
painiketta (painikkeen merkkivalo 
syttyy).

• PysBkRintiavustinjBrjestelmB 
kytkeytyy pBBlle (painikkeen 
merkkivalo palaa).
VaroitusBBnimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan.

• Paina 
pysBkRintiavustinjBrjestelmBn 
painiketta  uudelleen yli 1,5 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeB 
jBrjestelmBn pois pBBltB.

• PysBkRintiavustinjBrjestelmB on 
oletuksena pois pBBltB, kun virta-
avain kBBnnetBBn ON-asentoon.

2. Valitse pysckuintitila
• Valitse taskupysBkRinti tai 

ruutupysBkRinti painamalla 
pysBkRintiavustinjBrjestelmBn 
painiketta vaihteenvalitsimen 
ollessa D-asennossa (ajo).

• Jos jBrjestelmB on jo valmiiksi tun-
nistanut pysBkRintipaikan ennen 
pysBkRintiavustimen aktivoin-
tia, nBytRssB on viesti ”Parking 
search” (pysBkRintipaikan etsintB) 
tai ”Space found” (pysBkRintipaik-
ka lRytynyt).

• Kun pysBkRintiavustinjBrjestelmB 
kytketBBn pBBlle, oikean 
puolen taskupysBkRinti on 
automaattisesti valittuna.

• Tila vaihtuu taskupysBkRintitilasta 
(oikea → vasen) ruutupysBkRin-
titilaan (oikea → vasen) aina, kun 
pysBkRintiavustinjBrjestelmBn 

painiketta painetaan. (vasemman-
puoleinen ohjaus).

• Tila vaihtuu taskupysBkRintitilasta 
(vasen → oikea) ruutupysBkRin-
titilaan (vasen → oikea) aina, kun 
pysBkRintiavustinjBrjestelmBn 
painiketta painetaan. (oikeanpuo-
leinen ohjaus).

• Jos painiketta painetaan uudelleen, 
jBrjestelmB sammuu.

3. Pysckuintipaikan etsintc 
(valinnainen)

Oikea puoli - TaskupysBkRinti

OCDW059042

OCD059042FI
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Vasen puoli - TaskupysBkRinti

OCDW059043

OCD059043FI

Oikea puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCDW059044

OCD059044FI

Vasen puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCDW059045

OCDW059045

• Aja hitaasti eteenpBin pysytellen 
noin 50–150 cm:n etBisyydellB 
viereen pysBkRidyistB autoista. 
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Sivutunnistimet etsivBt 
pysBkRintipaikkaa.

• Jos ajonopeus on yli 20 km/h, 
nBytRn viesti kehottaa 
hidastamaan nopeutta.

• Jos ajonopeus on yli 30 km/h, 
jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB.

HUOMAUTUS
• Kytke hBtBvilkku pBBlle, jos 

ympBrillB on paljon muita 
tienkByttBjiB.

• Jos pysBkRintialue on ahdas, 
aja hitaasti lBhemmBs 
pysBkRintipaikkaa.

• PysBkRintipaikan etsintB voidaan 
suorittaa loppuun ainoastaan, 
kun tilaa on riittBvBsti ajoneuvon 
pysBkRimiseen.

HUOMAUTUS
• JBrjestelmB ei vBlttBmBttB kykene 

lRytBmBBn pysBkRintipaikkaa, jos 
muita ajoneuvoja ei ole pysBkRity, 
pysBkRintipaikka vapautuu 
vasta ohiajon jBlkeen tai vapaata 
pysBkRintipaikkaa ei ole vielB 
ohitettu.

• JBrjestelmB ei ehkB toimi 
normaalisti seuraavissa 
tilanteissa:
1. Anturit ovat jBBssB
2. Kun tunnistimet ovat likaiset
3. Kovalla lumi- tai vesisateella.
4. Kun lBhellB on tolppa tai este

OCDW059151

HUOMAUTUS
Aja hitaasti eteenpBin pysytellen 
noin 50–150 cm:n etBisyydellB 
viereen pysBkRidyistB autoista. 
JBrjestelmB ei mahdollisesti 
havaitse pysBkRintipaikkaa, ellet 
sBilytB oikeaa etBisyyttB.

HUOMIO
Kun pysBkRintipaikan etsintB on 
suoritettu, jatka jBrjestelmBn 
kByttBmistB ympBrRivBn alueen 
tarkastamisen jBlkeen.
Tarkkaile erityisesti ovipeilien 
ja muiden esteiden vBlimatkaa, 
jottei auto tRrmBB epBhuomiossa 
esteisiin.
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4.  Pysckuintipaikan tunnistus 
(valinnainen)

Oikea puoli - TaskupysBkRinti

OCDW059046

OCD059046FI

Vasen puoli - TaskupysBkRinti

OCDW059047

OCD059047FI

Oikea puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCDW059048

OCD059048FI
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Vasen puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCDW059049

OCD059049FI

Kun jBrjestelmB tunnistaa 
pysBkRintipaikan, nByttRRn tulee 
tyhjB ruutu yllB olevan kuvan 
mukaisesti. Aja hitaasti eteenpBin, 
kunnes nByttRRn tulee viesti ”Shift 
to R” (kytke peruutusvaihde).

5.  Etsintc suoritettu
Oikea puoli - TaskupysBkRinti

OCDW059050

OCD059050FI

Vasen puoli - TaskupysBkRinti

OCD058051
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OCD059051FI

Oikea puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCD058052

OCD059052FI

Vasen puoli - PysBkRinti peruuttamalla

OCD058053

OCD059053FI

YllB oleva viesti ilmestyy ja BBni-
merkki kytkeytyy, kun pysBkRinti-
paikka on lRytynyt etsinnBn aikana. 
PysBytB ajoneuvo ja siirrB vaihde 
R-asentoon (peruutus).

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

kByttBen.
• JBrjestelmBn toiminta saattaa 

keskeytyB jBrjestelmBn ohjatessa 
ohjauspyRrBB jos pysBkRintipaikka 
on liian pieni. 'lB yritB pysBkRidB 
ajoneuvoasi liian ahtaaseen 
paikkaan.
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6. Ohjauspyurcn ohjaus

OCD058063

OCD059063FI

• YllB oleva viesti ilmestyy, kun 
vaihde siirretBBn R-asentoon (pe-
ruutus). JBrjestelmB ohjaa ohjaus-
pyRrBB nyt automaattisesti.

• JBrjestelmB kytkeytyy pois 
pBBltB, jos pidBt tiukasti kiinni 
ohjauspyRrBstB, kun jBrjestelmB 
yrittBB ohjata automaattisesti.

• JBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

VAROITUS
'lB tyRnnB kBttBsi ohjauspyRrBn 
vBliin sen automaattisen ohjauksen 
aikana.

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

kByttBen.
• Tarkasta aina ajoneuvon lBhellB 

mahdollisesti olevat esteen ennen 
ajamista.

• Jos ajoneuvo ei liiku jarrupolkimen 
vapauttamisesta huolimatta, 
tarkasta ympBrRivBt alueet ennen 
kaasupolkimen painamista. 'lB 
ylitB ajonopeutta 7 km/h.

• 'lB asenna ohjauspyRrBBn min-
kBBnlaista suojusta. JBrjestelmBn 
toiminta voi keskeytyB.

HUOMAUTUS
• Jos et noudata annettuja ohjeita, 

ajoneuvon pysBkRinti saattaa 
epBonnistua.
Jos kuulet pysBkRintitutkan 
merkkiBBnen (etBisyys esteeseen 
on alle 30 cm, ja merkkiBBni 
kuuluu yhtBjaksoisesti), siirrB 
autoa hitaasti vastakkaiseen 
suuntaan tarkistettuasi, ettei sen 
ympBrillB ole esteitB.

• Tarkista aina ettei auton ympBrillB 
ole esteitB, kun kuulet pysBkRinti-
tutkan merkkiBBnen (etBisyys es-
teeseen on alle 30 cm, merkkiBBni 
kuuluu yhtBjaksoisesti). MerkkiBB-
ni ei kuulu, jos auto on liian lBhellB 
estettB.

• Varo, ettet kiihdytB liian nopeasti 
ja tRrmBB muihin lBhellB oleviin 
ajoneuvoihin.
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Toiminnan keskeyttcminen 
pysckuinnin aikana
• Paina pysBkRintiavustimen paini-

ketta pitkBBn, kunnes jBrjestelmB 
kytkeytyy pois toiminnasta.

• Paina pysBkRintiavustimen paini-
ketta pitkBBn, kun jBrjestelmB etsii 
pysBkRintipaikkaa.

• Paina pysBkRintiavustimen 
painiketta, kun jBrjestelmB ohjaa 
ohjauspyRrBB.

Manuaalivaihteisto

OCD058054

OCD059054FI

OCD058062

OCD059062FI

Automaattivaihteisto

OCD058061
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OCD059061FI

OCD058062

OCD059062FI

Vaihteiden vaihtaminen 
ohjauspyurcn ohjauksen aikana

Kun kuulet merkkiBBnen ja yllB 
oleva viesti tulee nByttRRn, vaihda 
vaihdetta ja jatka ajamista painaen 
samalla jarrupoljinta.

HUOMIO
Tarkasta aina lBhiympBristR ennen 
jarrupolkimen vapauttamista.

VAROITUS
Varo aina muita ajoneuvoja tai 
jalankulkijoita pysBkRinnin aikana.

7. Pysckuintiavustin on pysckuinyt 
auton

OCD058055
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OCD059055FI

Viimeistele pysBkRinti LCD-nBytRn 
ohjeiden mukaisesti. Tarpeen 
vaatiessa kBytB ohjauspyRrBB 
omatoimisesti ajoneuvon lopulliseen 
pysBkRimiseen.

HUOMAUTUS
Kuljettajan pitBB painaa 
jarrupoljinta, kun hBn pysBkRi autoa.

 Liscohjeet (viestit)

OCD058065

OCD059065FI

OCD058056

OCD059056FI
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OCD058066

OCD059066FI

Kuljettajan pitBB painaa jarrupoljinta, 
kun hBn pysBkRi autoa. PysBkRin-
nissB opastavia viestejB ei vBlttB-
mBttB nBytetB LCD-nBytRssB tBssB 
oppaassa mainitussa jBrjestyksessB.

ViestejB ilmestyy olosuhteiden mu-
kaan. Noudata jBrjestelmBn antamia 
ohjeita, kun pysBkRit auton pysB-
kRintiavustinjBrjestelmBn avulla.

HUOMAUTUS
• JBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB 

seuraavissa olosuhteissa. PysBkRi 
ajoneuvo omatoimisesti.
- Kun ABS-jBrjestelmB aktivoituu.

- Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB ei ole 
kBytRssB.

• Kun ajonopeus on pysBkRinti-
paikkaa etsittBessB yli 20 km/h 
ja nByttRRn tulee viesti ”Reduce 
speed” (hiljennB ajonopeutta).

• JBrjestelmB ei kytkeydy pBBlle 
seuraavissa olosuhteissa:
- Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB ei ole 
kBytRssB.

 Jcrjestelmcn toimintahciriu
Tyyppi A

OCD058067

OCD059067FI
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Tyyppi B

OCD058068

OCD059068FI

• Jos jBrjestelmBssB on ongelma, 
yllB oleva viesti ilmestyy jBrjes-
telmBn kytkemisen yhteydessB. 
LisBksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu BBnimerkki.

• Jos toimintahBiriR kohdistuu 
vain pysBkRintiavustimeen, 
pysBkRintiavustinjBrjestelmB alkaa 
toimia normaalisti.
Jos ongelmia ilmenee, tarkistuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

 Jcrjestelmcn toiminta 
(poistumisavustin)

Poistumisavustin toimii seuraavissa 
olosuhteissa:
1. Kytke pysBkRintiavustin pBBlle

Vaihteenvalitsimen tulisi olla 
P-asennossa.

2. Valitse Exit Mode 
(poistumisavustin)
• Jos pysBkRintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin kBynnistyksen jBlkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jBlkeen 
valitaan pysBkRintitila.

3. Tarkista ympBristR
4. OhjauspyRrBn ohjaus

1.  Valitse vaihde LCD-nBytRllB 
annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.  Aja hitaasti jarrupoljinta 
kByttBen.

5. Poistuminen suoritettu
Tarvittaessa siirrB auto lopulli-
seen paikkaan manuaalisesti.

HUOMAUTUS
• Ennen kuin kytket jBrjestelmBB 

pBBlle varmista, ettB olosuhteet 
ovat sopivat sen kBytRlle.

• TurvallisuussyistB kBytB kokoajan 
jarrupoljinta paitsi normaalin 
siirtymisen aikana.
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1. Kytke pysckuintiavustin pcclle

OCDW049015

• Paina pysBkRintiavustimen 
painiketta (painikkeen merkkivalo 
syttyy).

• PysBkRintiavustinjBrjestelmB 
kytkeytyy pBBlle (painikkeen 
merkkivalo palaa).
VaroitusBBnimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan.

• Paina pysBkRintiavustinjBrjestel-
mBn painiketta  uudelleen yli 1,5 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeB 
jBrjestelmBn pois pBBltB.

• PysBkRintiavustinjBrjestelmB on 
oletuksena pois pBBltB, kun virta-
avain kBBnnetBBn ON-asentoon.

2.  Valitse Exit Mode 
(poistumisavustin)
Vasen puoli - Taskusta poistuminen

OCD058057

OCD059057FI

Oikea puoli - Taskusta poistuminen

OCD058058
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OCD059058FI

• Valitse kByttRtila painamalla 
pysB kRin tiavustimen painiketta 
vaihteenvalitsimen ollessa 
P- asen nossa ja jarrupoljin 
painettuna.

• Kun pysBkRintiavustinjBrjestelmB 
kytketBBn pBBlle, vasemman 
puolen taskupysBkRinti on 
automaattisesti valittuna.

• Paina pysBkRintiavustimen 
painiketta uudelleen, kun 
haluat vaihtaa jBrjestelmBn 
toimintatilan oikeanpuoleiseen 
taskupysBkRintitilaan.

• Jos painiketta painetaan uudelleen, 
jBrjestelmB sammuu.

3. Tarkista ympcristu
Vasen puoli - Taskusta poistuminen

OCD058059

OCD059059FI

Oikea puoli - Taskusta poistuminen

OCD058060
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OCD059060FI

PysBkRintiavustin tarkistaa auton 
edessB ja takana olevan alueen 
poistumisavustintilassa.

HUOMAUTUS
• Jos edessB tai takana oleva 

auto (tai este) on liian lBhellB 
ympBristRn tarkistuksen aikana, 
jBrjestelmB ei ehkB toimi oikein.

• JBrjestelmB ei ehkB toimi normaa-
listi seuraavissa tilanteissa:
1. Anturit ovat jBBssB.
2. Kun tunnistimet ovat likaiset.
3. Kovalla lumi- tai vesisateella.
4. Kun lBhellB on tolppa tai este.

• Jos jBrjestelmB havaitsee 
esteen, johon auto voi tRrmBtB 
pysBkRintipaikalta poistuttaessa, 
jBrjestelmB saattaa keskeyttBB 
poistumisavustimen toiminnan.

• Jos kBytettBvissB oleva tila 
on liian ahdas poistumiseen, 
jBrjestelmB voi keskeyttBB 
poistumisavustimen toiminnan.

HUOMIO
• Kun ympBristRn tarkistus on 

tehty, jatka jBrjestelmBn kByttRB.
• Poistumisavustin voi kytkeytyB 

tahattomasti, kun vaihteenvalitsin 
on P- tai N-asennossa, kun 
pysBkRintiavustimen painiketta 
painetaan.

4. Ohjauspyurcn ohjaus

OCD058061

OCD059061FI
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OCD058062

OCD059062FI

OCD058063

OCD059063FI

• YllB oleva viesti tulee nByttRRn, 
jos vaihteenvalitsin on D (ajo) 
tai R (peruutus) -asennossa, 
edessB tai takana olevan esteen 
etBisyydestB riippuen.
JBrjestelmB ohjaa ohjauspyRrBB 
nyt automaattisesti.

• JBrjestelmB kytkeytyy pois 
pBBltB, jos pidBt tiukasti kiinni 
ohjauspyRrBstB, kun jBrjestelmB 
yrittBB ohjata automaattisesti.

• JBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

VAROITUS
'lB tyRnnB kBttBsi ohjauspyRrBn 
vBliin sen automaattisen ohjauksen 
aikana.
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Jcrjestelmcn kytkeminen 
pois pccltc pysckuintipaikalta 
poistumisen aikana
• Paina pysBkRintinavustinjBrjestel-

mBn painiketta.
• Paina pysBkRintiavustimen 

painiketta, kun jBrjestelmB ohjaa 
ohjauspyRrBB.

HUOMIO
Aja aina hitaasti jarrupoljinta 
kByttBen.

5. Poistuminen suoritettu

OCD058064

OCD059064FI

Viesti tulee nByttRRn, kun poistu-
misavustin on avustanut kuljettajaa 
poistumaan pysBkRintiruudusta.

KBBnnB ohjauspyRrB poistumissuun-
taan ja ohjaa autoa manuaalisesti 
pysBkRintipaikalta poistuttaessa.

HUOMIO
• Poistuttaessa pysBkRintipaikalta 

kBBnnB ohjauspyRrBB 
mahdollisimman paljon 
poistumissuuntaan ja aja hitaalla 
nopeudella painaen kaasupoljinta.

• Tarkista aina ettei auton 
ympBrillB ole esteitB, kun kuulet 
pysBkRintitutkan merkkiBBnen 
(etBisyys esteeseen on alle 
30 cm, merkkiBBni kuuluu 
yhtBjaksoisesti).
MerkkiBBni ei kuulu, jos auto on 
liian lBhellB estettB.

• TurvallisuussyistB jBrjestelmB 
keskeyttBB poistumisavustimen 
toiminnan, jos auto on ahtaassa 
pysBkRintipaikassa seinBn lBhellB.
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 Liscohjeet (viestit)

OCD058065

OCD059065FI

OCD058066

OCD059066FI

Poistumisessa opastavia viestejB ei 
vBlttBmBttB nBytetB tBssB oppaassa 
mainitussa jBrjestyksessB.

ViestejB ilmestyy olosuhteiden mu-
kaan. Noudata jBrjestelmBn antamia 
ohjeita, kun pysBkRit auton pysB-
kRintiavustinjBrjestelmBn avulla.

HUOMAUTUS
• JBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB 

seuraavissa olosuhteissa. PysBkRi 
ajoneuvo omatoimisesti.
- Kun ABS-jBrjestelmB aktivoituu.
- Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB ei ole 
kBytRssB.

• JBrjestelmB ei kytkeydy pBBlle 
seuraavissa olosuhteissa:
- Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB ei ole 
kBytRssB.



4

Autosi ominaisuudet
 

Pysckuintiavustin 
 

4        133

 Jcrjestelmcn toimintahciriu
Tyyppi A

OCD058067

OCD059067FI

Tyyppi B

OCD058068

OCD059068FI

• Jos jBrjestelmBssB on ongelma, 
yllB oleva viesti ilmestyy jBrjestel-
mBn kytkemisen yhteydessB.
LisBksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu BBnimerkki.

• Jos toimintahBiriR kohdistuu 
vain pysBkRintiavustimeen, 
pysBkRintiavustinjBrjestelmB alkaa 
toimia normaalisti.

Jos ongelmia ilmenee, tarkistuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
JBrjestelmB voi toimia virheellisesti  
ja antaa esimerkiksi vBBriB viestejB, 
jos muiden ajoneuvojen anturit, 
ympBrRivB melu tai tietyypin 
aiheuttamat vastaanottohBiriRt 
hBiritsevBt antureita.
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  Peruutuskamera 
(jos varusteena)

Tyyppi A

OCDW049008

Tyyppi B

OCDW049093

Tyyppi C

OCDW049428

OCDW049079

Peruutuskamera aktivoituu, kun 
moottori kBy ja vaihdevipu on 
R-asennossa.

Peruutuskamera on kuljettajaa 
avustava laite, joka nByttBB 
auton takana olevan alueen joko 
peruutuspeilissB olevan nBytRn tai 
navigointilaitteen nBytRn kautta.

VAROITUS
Peruutuskamera ei ole turvava-
ruste. Sen tarkoituksena on vain 
avustaa kuljettajaa havaitsemaan 
suoraan auton takana olevat esteet. 
Kamera EI KATA auton takana ole-
vaa aluetta kokonaan.
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VAROITUS
• Kun peruutat, BlB luota pelkBstBBn 

peruutuskameran nBkymBBn.
• Katso aina, ettB auton lBhellB ei ole 

esteitB, ennen kuin lBhdet liikkeelle 
johonkin suuntaan.

• Ole aina erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton lBheisyydessB 
esteitB tai jalankulkijoita, 
erityisesti lapsia.

HUOMIO
• 'lB kohdista painepesurin suihkua 

suoraan peruutuskameraan tai 
sitB ympBrRivBlle alueelle. Pai-
neistettu vesisuihku voi aiheuttaa 
laitteen toimintahBiriRitB.

• 'lB kBytB kameran linssin 
puhdistukseen emBksisiB tai 
happamia puhdistusaineita. KBytB 
ainoastaan mietoa saippualiuosta 
tai neutraalia puhdistusainetta ja 
huuhtele huolellisesti vedellB.

HUOMAUTUS
PidB kameran linssi aina puhtaana. 
Kamera ei ehkB toimi normaalisti, 
jos linssi on lian, veden tai lumen 
peitossa.

  Valot

 Akun sccstutoiminto
• TBmBn toiminnon tehtBvBnB on 

estBB akun tyhjentyminen. JBr-
jestelmB sammuttaa automaatti-
sesti seisontavalot, kun kuljettaja 
poistaa virta-avaimen (Blyavain: 
sammuttaa moottorin) ja avaa 
kuljettajan oven.

• TBmBn toiminnon avulla 
seisontavalot sammuvat 
automaattisesti, jos kuljettaja 
pysBkRi tien sivuun yRaikana.
Tarpeen vaatiessa valot voidaan 
pitBB pBBllB, kun virta-avain 
poistetaan (Blyavain: moottori 
sammutetaan), jolloin on 
toimittava seuraavasti:
1. Avaa kuljettajan ovi.
2. Kytke ohjauspylvBBn valokyt-

kimestB seisontavalot ensin 
pBBlle ja sitten pois pBBltB.

  Ajovalojen saattotoiminto 
(mikcli varusteena)

Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvBt 
pBBllB noin 5 minuuttia moottorin 
sammuttamisesta ja virta-avaimen 
poistosta. Jos kuljettajan ovi kuiten-
kin avataan tai suljetaan, ajovalot 
sammuvat 15 sekunnin jBlkeen.

Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen (tai Blyavai-
men) lukituspainiketta kahdesti tai 
sammuttamalla valokytkin ajovalo- 
tai Auto-asennosta.
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HUOMIO
Jos kuljettaja poistuu ajoneuvosta 
muun kuin kuljettajan oven kautta, 
akun virransBBstRtoiminto ei ole 
kBytRssB ja seisontavalot eivBt 
sammu automaattisesti. TBstB voi 
seurata akun tyhjeneminen. TBllRin 
huolehdi, ettB sammutat valot 
ennen kuin poistut autosta.

  Ajovalojen esikytkentc 
(mikcli varusteena)

Kun ajovalokytkin on ON tai AU-
TO-asennossa ja kaikki ovet (myRs 
takaluukku) on suljettu ja lukittu, 
kauko-ohjaimen (tai Blyavaimen) 
avauspainikkeen painaminen sytyt-
tBB ajovalot noin 15 sekunniksi.

Jos ajovalokytkin on AUTO-
asennossa, toiminto kytkeytyy 
ainoastaan pimeBn aikaan.

Jos tBmBn jBlkeen painat kauko-oh-
jaimen (tai Blyavaimen) ovilukkojen 
avauspainiketta uudelleen, ajovalot 
sammuvat vBlittRmBsti.

* Toispuolisen liikenteen toiminto 
(Euroopassa)

LBhivalojen valokuvio on epBsym-
metrinen. Jos ajat maahan, jossa 
liikenne on vastakkaissuuntainen, 
vastaantulevat autoilijat hBikBis-
tyvBt epBsymmetrisestB suun-
tauksesta. HBikBisyn estBmiseen 
ECE-mBBrBykset esittBvBt monia 

erilaisia ratkaisuja (esim. automaat-
tinen vaihtojBrjestelmB, tarra- arkit, 
alassuuntaus). TBmBn auton ajova-
lot on suunniteltu siten, ettB ne ei-
vBt hBikBise vastaantulevien autojen 
kuljettajia. TBten sinun ei tarvitse 
tehdB muutoksia ajovaloihin, mikBli 
ajat maahan, jossa on vastakkais-
puoleinen liikenne.

  Valojen hallinta

OCDW049438

ValokytkimessB on ajovalojen ja 
seisontavalojen asento.

KByttBBksesi valoja kBBnnB vivun 
pBBssB oleva sBBdin yhteen 
seuraavista asennoista:
1. Off-asento
2. Valokytkimen Auto-asento
3. Seisontavalojen asento
4. Ajovalojen asento
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  Seisontavalojen asento ( )

OCDW049439

Kun valokytkin on seisontavalojen 
asennossa (2. asento), takavalot, 
rekisterivalot ja mittariston valot 
kytkeytyvBt pBBlle.

  Ajovalojen asento ( )

OCDW049440

Kun valokytkin on ajovalojen asen-
nossa (3. asento), ajovalot, taka-
valot, rekisterivalot ja mittariston 
valot kytkeytyvBt pBBlle.

HUOMAUTUS
Virta-avaimen on oltava ON-
asennossa ajovalojen kytkemiseksi.

  Valokytkimen Auto-asento

OCDW049090

Kun valokytkin on AUTO-asennossa, 
ajovalot (polttimotyyppi) ja 
takavalot kytkeytyvBt tai 
sammuvat automaattisesti 
ulkoilman kirkkauden mukaan.

LED-tyyppiset takavalot 
palavat kuitenkin aina ulkoilman 
kirkkaudesta riippumatta.

HUOMIO
• 'lB koskaan aseta mitBBn kojelau-

dan tunnistimen (1) pBBlle, ettei 
automaattisen valokytkennBn 
toiminta hBiriintyisi.

• 'lB puhdista tunnistinta 
ikkunanpesuaineella, sillB se 
saattaa jBttBB heijastavan kalvon, 
joka voi hBiritB tunnistimen 
toimintaa.
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• Jos auton tuulilasi on 
tummennettu tai siinB on 
muun tyyppinen metallinen 
pinnoite, automaattinen valojen 
kytkentBtoiminto ei vBlttBmBttB 
toimi oikein.

  Kaukovalojen kcyttcminen

OCDW049441

Kaukovalojen kytkeminen:
• TyRnnB kytkintB kojelautaa kohti. 

VedB vipu takaisin kytkeBksesi 
lBhivalot.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, 
kun kaukovalot kytketBBn pBBlle. 
EstBBksesi akun tyhjentymisen 
BlB jBtB valoja palamaan pitkBBn, 
kun moottori ei ole kBynnissB.

VAROITUS
'lB kBytB kaukovaloja, jos 
muita ajoneuvoja tulee vastaan 
tai on edessB. Kaukovalojen 
virheellinen kByttR saattaa hBiritB 
vastaantulevan nBkyvyyttB.

Ajovalojen vBlByttBminen:
• VedB vipua itseBsi kohti. 

Vapautettaessa se palautuu 
takaisin normaaliasentoon 
(lBhivalot).

OCDW049443

Valokytkimen ei tarvitse 
olla ajovaloasennossa, jotta 
kaukovaloja voidaan vBlByttBB.

   Kaukovaloavustin (jos varusteena)

Kaukovaloavustin vaihtaa 
automaattisesti lBhi- ja 
kaukovalojen vBlillB muiden autojen 
valojen sekB keliolosuhteiden 
mukaan.

OCDW049437
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Toiminnan edellytykset
1. KBBnnB valokytkin AUTO-

asentoon.
2. Kytke kaukovalot tyRntBmBllB 

vipua kojelautaan pBin.
Kaukovaloavustimen ( ) 
merkkivalo syttyy.

3. Kaukovaloavustin kytkeytyy pBBl-
le, kun ajonopeus ylittBB 45 km/h.
• Jos vipua tyRnnetBBn poispBin 

kaukovaloavustimen toimiessa, 
se kytkeytyy pois kBytRstB ja 
kaukovalot palavat jatkuvasti. 
Kaukovaloavustimen ( ) 
merkkivalo sammuu.

• Jos vipua vedetBBn taaksepBin, 
kun kaukovalot ovat pBBllB ja 
kaukovaloavustin on kBytRssB, 
kaukovaloavustin kytkeytyy pois 
pBBltB.

4. Jos valokytkin siirretBBn 
ajovaloasentoon, kaukovaloavustin 
kytkeytyy pois pBBltB ja lBhivalot 
jBBvBt palamaan.

Kaukovalot vaihtuvat lBhivaloihin 
seuraavissa olosuhteissa:
• Kun kaukovaloavustin on pois 

pBBltB.
• Jos valokytkin kBBnnetBBn pois 

AUTO-asennosta.
• JBrjestelmB tunnistaa 

vastaantulevan auton ajovalot.
• JBrjestelmB tunnistaa edellB 

ajavan auton takavalot.
• Auton ympBristRssB on riittBvBsti 

valoa eikB kaukovaloja tarvita.
• JBrjestelmB havaitsee katuvalot tai 

muuten kirkkaan valolBhteen.

• Ajonopeus alittaa 35 km/h.
• Kun havaitaan polkupyRrBn 

tai moottoripyRrBn ajovalo tai 
takavalo.

HUOMIO
JBrjestelmB ei mahdollisesti 
toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa:
• Kun vastaantulevan tai edessB 

olevan ajoneuvon valoja ei 
tunnisteta esimerkiksi valon 
rikkoutumisen, tummennuksen 
tms. johdosta.

• Vastaantulevan tai edellB ajavan 
ajoneuvon valot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa.

• Pakokaasut, savu, sumu, lumi 
tms. voi heikentBB vastaantulevan 
ajoneuvon valojen tunnistamista.

• Tuulilasi on likainen, huurtunut tai 
jBBssB, tai se on rikki.

• Automaattisen 
kaukovalojBrjestelmB tunnistaa  
kauempana valonlBhteen, joka 
on samanmuotoinen kuin edellB 
ajavan auton valaisin.

• NBkyvyys on huono sumun, vesi- 
tai lumisateen vuoksi.

• Ajovalon polttimon on vaihtanut 
joku muu kuin jBlleenmyyjB tai 
tBmBn valtuuttama korjaamo.

• Ajovalot on suunnattu 
virheellisesti.

• Ajettaessa mutkaisella, kapealla 
tai kuoppaisella tiellB.

• Ajettaessa ala- tai ylBmBessB.
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• EdessB oleva risteys tai mutka 
peittBB nBkyvyyttB.

• NBkyvissB on liikennevalo, 
heijastava liikennemerkki, 
vilkkuvalo tai liikennepeili.

• Ajokeli on huono, tiellB on 
vesilammikoita tai lunta.

• EdellB ajavan ajoneuvon takavalot 
on sammutettu ja sumuvalot 
palavat.

• Vastaantuleva auto tulee vastaan 
mutkan takaa.

• Auto on kallistunut esim. 
vararenkaan asennuksen jBlkeen, 
tai autoa hinataan.

• KaistavahtijBrjestelmBn 
varoitusvalo syttyy.

VAROITUS
• 'lB asenna tuulilasiin 

tarvikevarusteita tai tarroja. 
'lB asenna tummennuskalvoja 
tuulilasiin.

• Vie tuulilasi korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi ainoastaan 
jBlleenmyyjBn valtuuttamaan 
korjaamoon.

• 'lB irrota kaukovaloavustimen osia 
BlBkB kohdista niihin iskuja.

• Varmista, ettei 
kaukovaloavustinyksikRn sisBBn 
pBBse vettB.

• 'lB aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitB kuten peilejB, 
valkoista paperia tms. JBrjestelmB 
ei mahdollisesti toimi oikein, 

jos auringonvalo heijastuu sen 
kamera-anturiin.

• Kuljettajan pitBB ottaa huomioon 
ajo-olosuhteet ja tilanteet, joissa 
kaukovaloavustin ei ehkB toimi 
oletetulla tavalla. Jos havaitset 
automaattisten ajovalojen 
toiminnassa hBiriRitB, kBytB 
ajovaloja valovivulla.

   Suuntavilkut ja 
kaistanvaihtotoiminto

OCDW049444

Sytytysvirran on oltava kytkettynB, 
jotta suuntavilkkuja voidaan 
kByttBB. KytkeBksesi suuntavilkun 
pBBlle siirrB vipua ylRs- tai alaspBin 
(A).

Mittariston vihreB nuolimerkkivalo 
ilmaisee, kumpaa suuntavilkkua 
kBytetBBn. Ne kytkeytyvBt pois 
pBBltB itsestBBn kBBnnRksen 
suorittamisen jBlkeen.

Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista 
kBBnnRksen jBlkeen, palauta vipu 
kBsin OFF-asentoon.
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Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta 
siirrB suuntavilkun vipua hieman 
ja pidB sitB asennossa (B). 
Vapautettaessa vipu palaa OFF-
asentoon.

Jos merkkivalo jBB palamaan, ei 
vilku tai vilkkuu epBtavallisesti, yksi 
suuntavilkkujen polttimoista saattaa 
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

 Kaistanvaihtotoiminto

KytkeBksesi kaistanvaihtotoiminnon 
liikuta suuntavilkkua hieman ja 
vapauta se. Suuntavalo vilkkuu 
3, 5 tai 7 kertaa ja osoittaa 
kaistanvaihtoaikeesi.

Voit ottaa kaistanvaihtotoiminnon 
kByttRRn, poistaa sen kBytRstB 
tai valita vilkutuskertojen 
mBBrBn (3, 5 tai 7) LCD-nByttRjen 
mukautettavien asetusten 
tilassa. LisBtietoja on kohdassa 
Mukautettavat asetukset sivulla 
4-78.

HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on 
epBtavallisen nopeaa tai hidasta, 
lamppu saattaa olla palanut tai sen 
piirissB on heikko sBhkRinen liitos.

   Etusumuvalot (mikcli varusteena)

OCDW049446

Etusumuvaloja kBytetBBn 
parantamaan nBkyvyyttB, kun 
nBkyvyys on heikko sumun, 
sateen tai lumisateen jne. takia. 
Etusumuvalot kytkeytyvBt, kun 
sumuvalojen kytkin (1) kBBnnetBBn 
ON-asentoon seisontavalojen 
kytkemisen jBlkeen.

Sumuvalojen kytkeminen pois 
pBBltB:
• Kytke sumuvalokytkinvalokytkin 

(1) ON-asentoon.

HUOMIO
KBytRn aikana sumuvalot kuluttavat 
suuren mBBrBn sBhkRvirtaa. 
KBytB sumuvaloja ainoastaan, kun 
nBkyvyys on heikko.
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  Takasumuvalo (mikcli varusteena)

OCDW049447

KytkeBksesi takasumuvalot pBBlle 
kBBnnB takasumuvalojen kytkin 
(1) ON-asentoon ajovalojen ollessa 
pBBllB.

Takasumuvalot kytkeytyvBt myRs 
pBBlle, kun takasumuvalojen kyt-
kin kBBnnetBBn ON-asentoon sen 
jBlkeen, kun etusumuvalojen kytkin 
(mikBli varusteena) on kBBnnetty 
ON- asentoon ja ajovalokytkin on vB-
hintBBn seisontavalojen asennossa.

Takasumuvalojen kytkeminen pois 
pBBltB:
• KBBnnB takasumuvalojen kytkin 

uudelleen ON-asentoon.

   Pcivcajovalot (mikcli varusteena)

PBivBajovalot (DRL - Daytime Run-
ning Lights) tekevBt auton etuosas-
ta helpommin havaittavan muille 
pBivBsaikaan. PBivBajovalot voivat 
olla kBytBnnRlliset monissa erilaisis-
sa ajo-olosuhteissa, erityisesti juuri 
auringonnousun jBlkeen ja ennen 
auringonlaskua.

DRL-jBrjestelmB sammuu, kun:
1. Ajovalojen kytkin on ON-

asennossa.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat pBBllB.
4. Seisontajarru kytketBBn.

    Ajovalojen korkeudenscctu

OCDW049016

SBBtBBksesi ajovalojen valokeilan 
korkeutta matkustajien mBBrBn ja 
tavaratilan kuorman mukaan kierrB 
ajovalojen korkeudensBBtRkytkintB.

MitB korkeampi numero kytkimessB 
on, sitB matalammalla on ajovalojen 
valokeilan taso. PidB valokeila aina 
oikealla korkeudella tai muussa 
tapauksessa ajovalot voivat 
hBikBistB muita tienkByttBjiB.

Alle on esimerkkejB sopivista 
kytkinasetuksista. Muissa kuin alla 
mainituissa kuormaustapauksissa 
sBBdB kytkin sellaiseen asentoon, 
ettB valokeilan taso on asetettu 
olosuhteisiin, jotka vastaavat 
lBhimmin jotain alla mainittua 
tilannetta.
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Kuormaustilanne
Kytkimen 
asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + 
Etumatkustaja

0

Matkustaja jokaisella 
istuimella (kuljettaja 
mukaan lukien)

1

Matkustaja jokaisella 
istuimella (mukaan 
lukien kuljettaja) + 
suurin sallittu kuorma

2

Kuljettaja + Suurin 
sallittu kuorma

3

  Pyyhkijct ja pesulaitteet
Tuulilasin pyyhkijB/pesulaite

OCDW049019

Takalasin pyyhkijB/pesulaite

OCDW049018

A:  Pyyhkijuiden nopeudensccdin 
(tuulilasi)

•  — KertapyyhkBisy
•  ○ — Pois pBBltB
• --- — Jaksottainen pyyhintB
• AUTO* — Automaattinen pyyhintB
• 1 — Pieni pyyhintBnopeus
• 2 — Suuri pyyhintBnopeus

B:  Jaksottaisen pyyhinncn 
pyyhintctiheyden scctu
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C:  Pesu lyhyillc pyyhkcisyillc 
(tuulilasi)*

D:  Takalasun pyyhkijcn/pesulaitteen 
sccdin*

• 2 — Jatkuva pyyhintB
• --- — Jaksottainen pyyhintB
•  ○ — Pois pBBltB

E:  Pesu lyhyillc pyyhkcisyillc 
(takalasi)*

* jos varusteena

  Tuulilasin pyyhkijct

Toimi seuraavasti, kun virta on 
kytketty ON-asentoon.

: KertapyyhkBisy: kBBnnB vipu 
tBhBn asentoon (MIST/ ) ja 
vapauta se. PyyhkijBt liikkuvat 
jatkuvasti, jos vipua pidetBBn tBssB 
asennossa.

0: PyyhkijBt eivBt ole kBytRssB

---:  PyyhkijBt toimivat 
jaksottaisesti samalla 
pyyhintBtiheydellB. KBytB 
tBtB toimintatilaa kevyessB 
sateessa tai huurteisissa 
olosuhteissa. Vaihtaaksesi 
nopeusasetusta, kBBnnB 
pyyhintiheyden sBBdintB.

1: Normaali pyyhintBnopeus

2: Nopea pyyhintBnopeus

HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on kerBBntynyt paljon 
lunta tai jBBtB, sulata tuulilasia noin 
10 minuuttia tai poista lumi ja/tai 
jBB ennen tuulilasin pyyhkijRiden 
kByttRB virheettRmBn kBytRn 
varmistamiseksi. Jos lunta ja/tai 
jBBtB ei poisteta ennen tuulilasin 
pyyhkijRiden/pesulaitteen kByttRB, 
jBrjestelmB voi vaurioitua.

Automaattinen hallinta 
(mikcli varusteena)

OCDW049017

Tuulilasin ylBosassa sijaitseva 
sadetunnistin (1) sBBtBB tuulilasin 
pyyhkijRiden pyyhintBnopeuden 
sateen voimakkuuden mukaan. MitB 
enemmBn sataa, sitB nopeammin 
pyyhkijBt toimivat. Kun sade loppuu, 
pyyhintB loppuu.

Vaihtaaksesi nopeusasetusta, 
kBBnnB nopeudensBBdintB (1).

Jos pyyhkijBkytkin asetetaan 
AUTO-tilaan, kun virta on pBBllB 
(ON-asento), pyyhkijB pyyhkBisee 
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kerran suorittaaksen jBrjestelmBn 
itsetestauksen. Aseta pyyhkijBt 
OFF-asentoon (○), kun pyyhkijRitB 
ei enBB tarvita.

HUOMIO
Kun virta on kytketty ja tuulilasin 
pyyhkijBt on asetettu AUTO-
toimintatilaan, toimi varoen 
seuraavissa tilanteissa vBlttBBksesi 
loukkaamasta kBsiBsi tai muita 
ruumiinosia.
• 'lB koske tuulilasin ylBosaan 

sadetunnistimen kohdalta.
• 'lB pyyhi tuulilasin ylBosaa 

mBrBllB tai kostealla pyyhkeellB.
• 'lB paina tuulilasia.

HUOMIO
• Kun peset autoa, aseta 

pyyhkijBkytkin OFF-asentoon 
(○) estBBksesi pyyhkijRiden 
automaattisen toiminnan.
PyyhkijBt saattavat kytkeytyB 
ja vahingoittua, jos kytkin on 
asetettu AUTO-tilaan auton 
pesun aikana.

• 'lB irrota tunnistimen suojusta, 
joka sijaitsee matkustajan puolen 
tuulilasin ylBosassa. JBrjestelmBn 
osat saattavat vahingoittua, jolloin 
auton takuu ei kata vahinkoja.

• Kun auto kBynnistetBBn talvella, 
aseta pyyhkijBkytkin OFF-asen-
toon (○). Muuten pyyhkijBt saat-
tavat kytkeytyB, jolloin jBB saattaa 
vahingoittaa pyyhkijBnsulkia. 

Poista aina lumi ja jBB tuulilasilta 
ja kytke tuulilasin huurteen-/jBBn-
poisto ennen tuulilasin pyyhkijRi-
den kByttBmistB.

• Jos sBvytBt tuulilasin, varo ettei 
nesteitB pBBse tuulilasin ylBosan 
keskellB olevaan anturiin. TBmB voi 
vaurioittaa jBrjestelmBn osia.

  Tuulilasin pesulaite

OCDW049020

Jos vipu on OFF-asennossa (○), 
siirrB sitB hieman itseBsi kohti 
suihkuttaaksesi pesunestettB 
tuulilasille ja kytkeBksesi pyyhkijBt 
1-3 pyyhintBkerraksi.

KBytB tBtB toimintoa, kun tuulilasi 
on likainen.

Pesulaitteen ja pyyhkijBn toiminta 
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat 
vivun.

Jos pesulaite ei toimi, tarkasta 
pesunesteen mBBrB. Jos nesteen 
taso on alhainen, sinun pitBB lisBtB 
sopivaa, hankaamatonta tuulilasin 
pesunestettB pesunestesBiliRRn.
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SBiliRn tByttRaukko sijaitsee 
moottoritilan etuosassa 
etumatkustajan puolella.

HUOMIO

EstBBksesi pesunestepumpun 
mahdollisen vahingoittumisen, 
BlB kBytB pesulaitetta, kun 
pesunestesBiliR on tyhjB.

VAROITUS
'lB kBytB lasinpesintB ennen 
tuulilasin lBmmittBmistB; 
lasinpesuneste saattaa muuten 
jBBtyB tuulilasiin ja haitata 
nBkyvyyttB.

HUOMIO
• 'lB kBytB pyyhkimiB, kun tuulilasi 

on kuiva, estBBksesi pyyhkimien 
vahingoittumisen.

• 'lB kBsittele pyyhkijRiden sulkia 
bensiinillB, petrolilla, tinnerillB tai 
muilla liuottimilla tai altista niitB 
liuottimille.

• 'lB yritB siirtBB pyyhkimiB kBsin, 
sillB pyyhkijBn varsi ja muut osat 
voivat vahingoittua.

• KBytB talvella ja kaikissa 
kylmissB olosuhteissa 
pakkasenkestBvyydeltBBn 
riittBvBB lasinpesunestettB, 
jotta pyyhkijBt ja pesulaite eivBt 
vaurioidu.

Ajovalojen pesulaite (mikcli 
varusteena)

Jos autossa on varusteena 
ajovalojen pesulaite, se toimii 
samanaikaisesti tuulilasin 
pesulaitteen kanssa. Jos tBtB 
toimintoa kBytetBBn kerran, 
ajovalojen pesulaite ei toimi 
15 minuuttiin. Pesulaite toimii, 
kun ajovalot ovat P''LL' ja 
kun virtalukko tai moottorin 
kBynnistyspainike on ON-
asennossa.

PesunestettB suihkutetaan 
ajovaloihin.

HUOMAUTUS
• Tarkasta ajovalojen 

pesulaitteet sBBnnRllisesti, 
jotta varmistuisit siitB, ettB 
pesunestettB suihkutetaan oikein 
ajovaloumpioihin.

• Ajovalojen pesulaitetta voidaan 
kByttBB 15 minuutin kuluttua 
edellisestB kByttRkerrasta.
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  Takalasin pyyhkijcn ja pesulaitteen 
kytkin

OCDW049021

TakalasinpyyhkijBn kytkin sijaitsee 
lasinpyyhkimen/-pesimen vivun 
pBBssB. KBBnnB kytkin haluttuun 
asentoon kByttBBksesi takalasin 
pyyhkijBB ja pesulaitetta.

HI / 2 - Normaali pyyhintB

LOW / 1 - Jaksottainen pyyhintB 
(mikBli varusteena)

OFF / ○ - PyyhkijB ei ole kBytRssB

OCDW049022

• Kun tyRnnBt pyyhinvipua 
kevyesti itsestBsi poispBin, 
takalasin pesulaite suihkuttaa 

lasinpesunestettB lasin pinnalle ja 
pyyhkijB tekee 1–3 pyyhkBisyB.
Pesulaitteen ja pyyhkijBn toiminta 
jatkuu niin kauan, kunnes 
vapautat vivun.

 Pesulaitteen suuttimien lcmmitys 
(jos varusteena)

Pesulaitteen suuttimien lBmmitys 
sulattaa pesulaitteen suuttimet 
pakkasella.

Pesulaitteen suuttimien lBmmitys 
kytkeytyy pBBlle ja pois pBBltB 
automaattisesti, kun virtalukko on 
ON-asennossa tai kun moottori kBy 
seuraavissa olosuhteissa:
• Kytkeytyy P''LLE, kun 

ulkolBmpRtila on alle 5 °C ja POIS 
kun lBmpRtila on yli 10 °C.

• Pesuneste saattaa sulaa 
hitaammin virtalukon ollessa 
ON-asennossa kuin moottorin 
kBydessB.

• Kun virtalukko on ON-asennossa, 
jBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois kBytRstB 20 
minuutin toiminnan jBlkeen, jotta 
akku ei tyhjentyisi.

• Kun moottori kBy, pesuneste sulaa 
5–10 minuutissa.

• Jos moottori on kBynnistetty 
toimintalBmpRtilassa, suuttimien 
lBmmitys pysyy pBBllB 20 
minuutin jBlkeenkin.
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HUOMAUTUS
Alla mainituissa olosuhteissa 
pesulaitteen suuttimien lBmmitys ei 
vBlttBmBttB toimi oikein.
• PesunestesBiliRn sisBltBmB neste 

on jBBssB.
• UlkolBmpRtila-anturissa on 

toimintahBiriR.

 Siscvalo

HUOMIO
'lB kBytB sisBvaloja pitkBBn, kun 
moottori ei ole kBynnissB. TBmB voi 
aiheuttaa akun tyhjenemisen.

VAROITUS
'lB kBytB sisBvaloja ajaessasi 
pimeBssB. NBkyvyys voi heikentyB 
sisBvalojen pBBllBolon johdosta, 
jolloin seurauksena voi olla 
onnettomuus.

  Kartanlukuvalo
Tyyppi A

OBDC049403RE
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Tyyppi B

OBDC049058RE

• (1):  Paina lamppuja kytkeBksesi 
etuosan kartanlukuvalot pBBlle 
tai pois pBBltB.

•  (2):
- Karttavalo ja matkustamon valo 
syttyvBt, kun ovi avataan. Ne 
sammuvat noin 30 sekunnin 
kuluttua.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo 
syttyvBt, kun ovien lukitus 
avataan kauko-ohjaimella tai 
Blyavaimella ja sammuvat noin 
30 sekunnin kuluttua, jos ovia ei 
avata.

- Kartta- ja sisBvalo pysyvBt 
pBBllB noin 20 minuuttia, jos ovi 
avataan virtalukon ollessa ACC 
tai LOCK/OFF-asennossa.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo eivBt 
sammu automaattisesti, kun ovi 
on auki ja virta-avain on ON-
asennossa.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo 
sammuvat heti, kun virta-avain 
kBBnnetBBn ON-asentoon tai 
kaikki ovet lukitaan.

- KytkeBksesi ovivalotilan pois 
pBBltB, paina OVI-painiketta (2) 
jBlleen kerran (ei painettu).

HUOMAUTUS
OVI- ja MATKUSTAMO-tiloja ei voida 
valita samanaikaisesti.

Kartanlukuvalo edessc:

 (3):  Paina tBtB kytkintB 
kytkeBksesi etuosan 
kartanlukuvalot pBBlle.

 (4):  Paina tBtB kytkintB 
kytkeBksesi etuosan 
kartanlukuvalot pois pBBltB.

  Matkustamon valo
Tyyppi A

ODEEV068148NR
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Tyyppi B

OCDW049082

• :    Valo pysyy aina pBBllB.

 Tavaratilan valo
Tyyppi A

OCDW049024

Tyyppi B

OCDW049475

Tavaratilan valo syttyy, kun 
takaluukku avataan.

HUOMIO
Tavaratilan valo pysyy pBBllB niin 
kauan kuin takaluukku on auki. 
Sulje takaluukku aina huolellisesti 
tavaratilan kBytRn jBlkeen 
estBBksesi akun tarpeettoman 
tyhjenemisen.

  Ehostuspeilin valo (jos varusteena)

OBDC049062RE

Paina kytkintB kytkeBksesi valon 
pBBlle tai pois pBBltB.
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• :  SytytB valo painamalla tBtB 
painiketta.

• :  Sammuta valo painamalla 
tBtB painiketta.

HUOMIO
Ehostuspeilin valo
PidB kytkin aina OFF-asennossa, 
kun ehostuspeilin valoa ei kBytetB. 
Jos hBikBisysuoja suljetaan valon 
ollessa vielB pBBllB, akku saattaa 
tyhjentyB tai hBikBisysuoja 
vahingoittua.

   Hansikaslokeron valo (jos 
varusteena)

OCDW049025

Hansikaslokeron valo syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.

HUOMIO
Sulje hansikaslokero aina 
huolellisesti sen kBytRn jBlkeen 
estBBksesi akun tarpeettoman 
tyhjenemisen.

 Lcmmitin

HUOMIO
EstBBksesi takalasin sisBpinnalla 
olevien vastuslankojen 
vahingoittumisen, BlB koskaan 
kBytB lasin puhdistamiseen 
terBviB esineitB tai hankaavia 
lasinpesunesteitB.

HUOMAUTUS
Jos haluat sulattaa tai poistaa 
huurteen tuulilasilta, noudata 
kohdassa ”Tuulilasin huurteen- ja 
jBBnpoisto” sivulla 4-175 esitettyjB 
ohjeita.

Takalasin lcmmitin

Takalasin lBmmitin lBmmittBB lasia 
poistaakseen huurretta ja ohutta 
jBBtB takaikkunalta moottorin 
ollessa kBynnissB.

OCDW049301
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Takalasin lBmmittimen kByttR:
• Paina takalasin lBmmittimen 

painiketta.
Takalasin lBmmittimen painikkeen 
merkkivalo syttyy, kun lBmmitin 
on pBBllB.
Jos takalasille on kerBBntynyt 
paljon lunta, pyyhi se pois ennen 
takalasin lBmmittimen kByttRB.
Takalasin lBmmitin sammuu 
automaattisesti noin 20 minuutin 
kBytRn tai virran sammuttamisen 
jBlkeen. KytkeBksesi lBmmittimen 
pois pBBltB paina takalasin 
lBmmittimen painiketta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto (mikcli 
varusteena)

Jos autosi on varustettu ovipeilien 
lBmmittimillB, ne toimivat 
samanaikaisesti takalasin 
lBmmittimen kanssa.

HUOMAUTUS
Takalasin lBmmitin saattaa 
kytkeytyB pois pBBltB alla 
mainituissa tapauksissa.
• Moottorin lBmpRtila on alle 

25 °C ja ajonopeus on 1–10 km/h 
vaihteenvalitsimen ollessa D- tai 
R-asennossa. Jos auto pysBhtyy 
tai ajonopeus on yli 10 km/h, 
takalasin lBmmitin kytkeytyy 
takaisin pBBlle.
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  Kcsiscctuinen ilmastointilaite (jos varusteena)
Tyyppi A

OCDW049317

Tyyppi B

OCDW049318

1. Puhaltimen nopeudensBBdin
2. LBmpRtilan sBBdin
3. Ilmastointipainike (jos varusteena)
4. Takalasin lBmmittimen painike
5. Ilmanoton painike
6. Toimintovalitsin

HUOMIO
Jos puhallinta kBytetBBn pitkBBn 
virta-avaimen ollessa ON-
asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. KBytB puhallinta 
moottorin kBydessB.
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  Lcmmitys ja ilmastointi

OCDW049319

1. KBynnistB moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lBmmityksen tai jBBhdytyksen tehokkuutta:
• LBmmitys: • JBBhdytys:  

3. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun asentoon.
4. Aseta ilmanoton sBBdin ulkoilman asentoon (raikas ilma).
5. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin haluttuun asentoon.
6. Haluttaessa ilmastointilaite (mikBli varusteena) voidaan kytkeB pBBlle.
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 Toimintatilan valitseminen

OCDW049320

Toimintovalitsimella ohjataan 
ilmavirran suuntausta 
ilmanvaihtojBrjestelmBssB.

Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, 
kojelaudan tuuletuskanavista 
tai tuulilasiin. ViittB eri tunnusta 
kBytetBBn kuvaamaan ilman 
suuntausta: pBBn taso, pBBn 
taso / jalkatila, jalkatila, 
jalkatila/huurteenpoisto sekB 
huurteenpoisto.

 Kasvojen taso (B, D)

Ilmavirta suunnataan vartalon 
ylBosaa ja kasvoja kohti. 
Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla muuttamalla 
tuuletussuutinten suuntausta.

 Jalkatila (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni mBBrB ilmaa 
suunnataan tuulilasille ja 
sivuikkunoille.

  Jalkatila/huurteenpoisto 
(A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille sekB pieni 
mBBrB ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

 Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille ja pieni mBBrB ilmaa 
ohjataan sivuikkunoille.

Kojelaudan tuuletussuuttimet

OCDW049307

Tuuletuskanavat voidaan erikseen 
avata ja sulkea kByttBmBllB 
kanavan sBBtRvipua. Voit sulkea 
tuuletussuuttimen kiertBmBllB sen 
alaspBin BBriasentoon.
LisBksi voit sBBtBB suuttimista 
tulevan ilman suuntausta 
kByttBmBllB sBBtRvipua kuvan 
mukaisesti.

 Lcmputilan scctcminen

LBmpRtilan sBBtimen avulla voit 
hallita ilmanvaihtojBrjestelmBstB 
tulevan ilman lBmpRtilaa.
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OCDW049322

Matkustamon ilman lBmpRtilan 
sBBtR:
• KBBnnB sBBdintB oikealle 

lBmmittBBksesi ilmaa ja 
vastaavasti vasemmalle 
viilentBBksesi sitB.

 Ilmanoton sccdin
Ilmanoton sBBtimellB valitaan 
(raikkaan) ulkoilman tai sisBilman 
kierrBtyksen asento.

OCDW049323

Ilmanoton asennon sBBtR:
• Paina sBBtimen painiketta.

Siscilman kierrctyksen asento

Kun sisBilman kierrBtys on 
valittu, matkustamon ilma 
kulkeutuu lBmmitinjBrjes-

telmBn kautta, jossa se riippuen 
valitusta toiminnosta joko viilenee 
tai lBmpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)

Kun ulkoilman asento on 
valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 

lBmmitetBBn tai jBBhdytetBBn 
riippuen valitusta toiminnosta.

HUOMAUTUS
LBmmittimen jatkuva kByttBminen 
sisBilman kierrBtyksen asennossa 
(ilman ilmastointilaitteen valintaa) 
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurtumista ja 
myRs matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistB.
LisBksi ilmastointilaitteen jatkuva 
kByttBminen sisBilman kierrBtyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen kByttBminen 

jatkuvasti sisBilman kierrBtyksen 
asennossa saattaa lisBtB 
matkustamon ilmankosteutta 
aiheuttaen lasien huurtumista ja 
nBkyvyyden heikentymistB.
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• 'lB nuku autossa, kun ilmastointi-
jBrjestelmB tai lBmmitin on pBBllB. 
TBmB voi vaarantaa terveyden tai 
olla jopa hengenvaarallista, koska 
hapen mBBrB ja/tai ruumiinlBmpR 
saattavat laskea.

• Jatkuva ilmastointilaitteen kByt-
tBminen sisBilman kierrBtyksen 
asennossa voi aiheuttaa vBsy-
mystB, joka voi johtaa auton 
hallinnan menettBmiseen. PidB 
ilmanoton painiketta mahdollisim-
man usein ulkoilman asennossa 
(raikas ilma) ajon aikana.

 Puhaltimen nopeuden scctu

Virtalukon on oltava ON-asennossa 
puhaltimen kByttBmiseksi.

OCDW049324

Puhaltimen nopeudensBBtimen 
avulla voit hallita ilmanvaihtojBrjes-
telmBn tuulettimen nopeutta.

Puhallinnopeuden sBBtBminen:
• Voit suurentaa puhaltimen nope-

utta kBBntBmBllB sBBdintB oikealle 
tai pienentBB sitB kBBntBmBllB 
sBBdintB vasemmalle.

 Puhaltimien kytkeminen pois 
pccltc

OCDW049326

Puhaltimien kytkeminen pois pBBltB:
• KBBnnB sBBdin 0-asentoon.

 Ilmastointilaite (A/C)

OCDW049325

Paina A/C-painiketta kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pBBlle 
(merkkivalo syttyy).
• Paina painiketta uudelleen kyt-

keBksesi ilmastointijBrjestelmBn 
pois pBBltB.
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 Jcrjestelmcn kcyttcminen

Tuuletus
1. Aseta toimintatilaksi  -asento.
2. Aseta ilmanoton sBBdin ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 

haluttuun asentoon.

Lcmmitys
1. Aseta toimintatilaksi  -asento.
2. Aseta ilmanoton sBBdin ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 

haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lBmmitys 

halutaan pBBlle, kBBnnB 
ilmastointilaite (mikBli varusteena) 
pBBlle.
• Jos tuulilasi huurtuu, aseta 

toimintatilaksi  asento.

Kcyttuvinkkejc
• Ota sisBilman kierrBtys 

vBliaikaisesti kByttRRn, kun haluat 
estBB epBmiellyttBvien hajujen 
tai pRlyn pBBsyn matkustamoon. 
PBBstBBksesi autoon taas raikasta 
ilmaa muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut 
normaaliksi. TBmB parantaa 
kuljettajan keskittymistB ja 
ajomukavuutta.

• LBmmitys-/jBBhdytysjBrjestelmBn 
ilma kulkeutuu tuulilasin edessB 
olevista ilmanohjaimista. On 
huolehdittava, ettB nBmB eivBt 
tukkeutuisi lehdistB, lumesta, 
jBBstB tai muista haittatekijRistB.

• EstBBksesi tuulilasin huurtumisen, 
aseta ilmanoton painike 
ilmanpuhdistuksen asentoon ja 
puhaltimen nopeus haluamaasi 
asentoon. LisBksi kytke 
ilmastointilaite pBBlle ja sBBdB 
lBmpRtila halutuksi.

Ilmastointilaite

Kia-ilmastointijBrjestelmBt on 
tBytetty ympBristRystBvBllisellB 
kylmBaineella*.
1. KBynnistB moottori. Paina 

ilmastointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi  -asento.
3. Aseta ilmanoton sBBdin ulkoilman 

tai sisBilman kierrBtyksen 
asentoon.

4. SBBdB puhaltimen nopeus ja 
lBmpRtila mukavuuden kannalta 
parhaaseen asentoon.

* :  Autosi ilmastointijBrjestelmB on 
tBytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmBaineella maassasi auton 
valmistushetkellB voimassa 
olleiden mBBrBysten mukaisesti. 
Autossa kBytetyn ilmastoinnin 
kylmBaineen tyyppi on merkitty 
moottoritilan sisBllB olevaan 
tarraan. Katso lisBtietoja 
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kohdasta ”KylmBainetarra (jos 
varusteena)” sivulla 9-19.

HUOMIO
• KylmBainejBrjestelmB tulee huol-

lattaa ainoastaan koulutettujen ja 
hyvBksyttyjen asentajien toimes-
ta, jolloin varmistutaan jBrjestel-
mBn virheettRmBstB ja turvallises-
ta toiminnasta.

• KylmBainejBrjestelmBn huoltotyRt 
on suoritettava hyvin tuuletetussa 
paikassa.

• Ilmastointikennoa (jBBhdytyspiiriB) 
ei tule koskaan yrittBB korjata 
tai vaihtaa yksikRllB, joka on ollut 
kBytRssB muussa ajoneuvossa. 
Uusien MAC-ilmastointikennojen 
tulee olla hyvBksyttyjB (ja 
merkittyjB) SAE Standardin J2842 
mukaisesti.

HUOMAUTUS
• KByttBessBsi ilmastointilaitetta 

tarkkaile lBmpRmittaria 
tarkasti ajaessasi ylBmBkiB tai 
ruuhkaisessa liikenteessB, kun 
ulkoilman lBmpRtila on korkea. 
Ilmastointilaitteen kByttBminen 
saattaa aiheuttaa moottorin 
ylikuumenemista. Kytke 
ilmastointi pois pBBltB ja jBtB 
puhallin pBBlle, jos moottorin 
lBmpRtila nousee liian korkeaksi.

• Jos ikkuna avataan sBBn ollessa 
kostea, ilmastointilaitteen kBytRs-
tB saattaa seurata vesipisaroita 

matkustamoon. Koska liian suuri 
kosteus saattaa aiheuttaa vahin-
koa sBhkRlaitteisiin, ilmastointia 
tulee kByttBB ainoastaan ikkunoi-
den ollessa kiinni.

Ilmastointilaitteen kcyttuvinkkejc
• Jos auto on pysBkRity siten, ettB 

se altistuu suoralle auringonvalolle 
kuumina pBivinB, avaa ikkunat 
hetkeksi pBBstBBksesi kuuman 
ilman pois matkustamosta.

• VBhentBBksesi ikkunoiden 
huurtumista sateisina tai kosteina 
pBivinB, laske matkustamon 
kosteustasoa kByttBmBllB 
ilmastointijBrjestelmBB.

• Ilmastointilaitteen kBytRn aikana 
saatat ajoittain huomata pieniB 
muutoksia moottorin kByntino-
peudessa, jonka aiheuttaa ilmas-
tointilaitteen kompressorin kBynti. 
TBmB on jBrjestelmBn toiminnalle 
tyypillinen piirre.

• KBytB ilmastointijBrjestelmBB 
vBhintBBn kerran kuukaudessa 
muutaman minuutin ajan 
varmistaaksesi jBrjestelmBn 
parhaan toiminnan.

• Ilmastointilaitetta kByttBessBsi 
saatat huomata vesipisaroiden 
tippuvan (tai jopa lBtBkRityvBn) 
maahan auton etumatkustajan 
puolelta. TBmB on jBrjestelmBn 
toiminnalle tyypillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen kByttBminen 
sisBilman kierrBtyksen ollessa 
kBytRssB saavutetaan nopein 
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viilennys. Kuitenkin tBmBn 
toimintatilan jatkuva kByttBminen 
saattaa aiheuttaa matkustamon 
ilmanlaadun heikkenemistB.

• Matkustamon jBBhdytyksen 
aikana saatat ajoittain huomata 
ilman sameaa virtausta, joka 
aiheutuu nopeasta kostean 
ilman jBBhtymisestB. TBmB on 
jBrjestelmBn toiminnalle tyypillinen 
piirre.

 Ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatin (mikcli 
varusteena)

ODEEV068230NR

A: Ulkoilmanotto

B: SisBilmankierto

C: Raitisilmasuodatin

D: Puhallin

E: HRyrystimen kenno

F: LBmmittimen kenno

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa 
pRlyn ja muut saasteet, jotka 

tulevat ulkoa auton lBmmitys- ja 
ilmastointilaitteen kautta.

Jos pRlyB tai muita saasteita 
kerBBntyy suodattimeen pitkBn 
ajan saatossa, tuuletussuuttimista 
tuleva ilmavirta saattaa heikentyB, 
jolloin tuulilasille saattaa muodostua 
huurretta, vaikka ilmanoton 
ulkoilman asento olisi valittuna. Jos 
nBin kBy, vaihdata raitisilmasuodatin 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-

ohjelman mukaisesti. Jos autoa 
kBytetBBn ankarissa oloissa, 
kuten pRlyisillB, huonokuntoisilla 
teillB, raitisilmasuodattimen 
tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB, jos 
ilmavirta heikkenee Bkillisesti. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.
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 Ilmastoinnin kylmcainetarra
Esimerkki Tyyppi A

OCDW069042

Esimerkki Tyyppi B

OCDW069043

*  KylmBainetarra voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.

Ilmastointilaitteen kylmBainetar-
rassa olevat tunnukset ja merkinnBt 
tarkoittavat seuraavaa:
1. KylmBaineen luokitus
2. KylmBaineen mBBrB
3. Kompressorin voiteluaineen 

luokitus
4. Varoitus
5. Tulenarka kylmBaine
6. IlmastointijBrjestelmBn saa 

huoltaa vain pBtevB asentaja

7. Huolto-ohjekirja

Autossa kBytetyn ilmastoinnin kyl-
mBaineen tyyppi on merkitty moot-
toritilan sisBllB olevaan tarraan.

*  Katso lisBtietoja kohdasta 
”KylmBainetarra (jos varusteena)” 
sivulla 9-19.

 Ilmastointilaitteen kylmcaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
mccrien tarkastaminen

Kun kylmBaineen mBBrB on 
alhainen, ilmastointijBrjestelmBn 
toimintakyky heikkenee. Liiallisella 
tByttBmisellB on myRs heikentBvB 
vaikutus ilmastointilaitteen 
toimintaan.

Jos tBmBn vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tar-
kastuta jBrjestelmB ammattihuol-
toliikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn R-134a*-
kylmcainetta

 KylmBaineen paine on hyvin 
korkea. TBmBn vuoksi ilmastoin-
tilaitetta saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan koulutuksen 
saaneet, valtuutetut asentajat. 
On tBrkeBB, ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa RljyB ja 
kylmBainetta.



Autosi ominaisuudet
 

Kcsiscctuinen ilmastointilaite 
 

4        162

Muussa tapauksessa 
seurauksena voi olla henkilR- tai 
ajoneuvovahinkoja.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn R-134yf*-
kylmcainetta

 KylmBaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. TBmBn 
vuoksi ilmastointilaitetta saavat 
huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat. (Katso SAE J2845)
On tBrkeBB, ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa RljyB ja 
kylmBainetta.
KylmBaineet tulee ottaa talteen 
asianmukaisilla laitteilla.
KylmBaineiden pBBstR suoraan 
ilmakehBBn on haitallista ihmisille ja 
ympBristRlle.
NBiden ohjeiden noudattamatta 
jBttBminen voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

*  Autosi ilmastointijBrjestelmB on 
tBytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmBaineella maassasi auton 
valmistushetkellB voimassa 
olleiden mBBrBysten mukaisesti. 
Autossa kBytetyn ilmastoinnin 
kylmBaineen tyyppi on merkitty 
moottoritilan sisBllB olevaan 
tarraan. Katso lisBtietoja kohdasta 
”KylmBainetarra (jos varusteena)” 
sivulla 9-19.

HUOMIO
Ilmastointilaitteen korjaus
On tBrkeBB, ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa RljyB 
ja kylmBainetta, muuten auto voi 
vaurioitua. Vaurioiden estBmiseksi 
ilmastointijBrjestelmBB saavat 
huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat.
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  Automaattinen ilmastointijcrjestelmc (jos varusteena)

OCDW049300

1. Kuljettajan lBmpRtilan sBBdin
2. AUTO-painike (automaattinen toiminta)
3. Tuulilasin huurteenpoiston painike
4. Takalasin lBmmittimen painike
5. Ilmastointipainike
6. Ilmanoton painike
7. Puhaltimen OFF-painike
8. Puhaltimen nopeudensBBtRpainike
9. Toimintovalitsin
10. Matkustajan lBmpRtilansBBdin
11. SYNC-painike

HUOMIO
Jos puhallinta kBytetBBn pitkBBn 
virta-avaimen ollessa ON-
asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. KBytB puhallinta 
moottorin kBydessB.



Autosi ominaisuudet
 

Automaattinen ilmastointijcrjestelmc 
 

4        164

 Automaattinen lcmmitys ja 
ilmastointi

OCDW049302

1. Paina AUTO-nBppBintB. JBrjes-
telmB valitsee automaattisesti 
lBmpRtila-asetuksen mukaisen 
ilmanjaon ja puhallinnopeuden ja 
kByttBB sisBilmankiertoa ja ilmas-
tointia tarpeen mukaan.

OCDW049303

2. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 
lBmpRtilaan.

HUOMAUTUS
• KytkeBksesi automaattisen 

toiminnan pois pBBltB, paina mitB 
tahansa painiketta tai seuraavaa 
kytkintB:

- Toimintovalitsin
- Ilmastointipainike
- Tuulilasin huurteenpoistopainike 
(voit keskeyttBB 
huurteenpoistotoiminnon 
painamalla painiketta uudelleen. 
TBllRin tietonBytRn AUTO-
merkkivalo syttyy uudelleen.)

- Ilmanoton painike
- Puhaltimen nopeudensBBdin
Valittua toimintoa ohjataan kBsin 
muiden toimintojen toimiessa 
automaattisesti.

• Paina AUTO-painiketta ja 
aseta lBmpRtilaksi 23 °C 
hyRdyntBBksesi automaattista 
ilmastointijBrjestelmBB 
mahdollisimman tehokkaasti.

OCDW049304

HUOMAUTUS
'lB koskaan jBtB mitBBn mittariston 
pBBllB olevan tunnistimen 
pBBlle, jottei lBmmitys- ja 
jBBhdytysjBrjestelmBn toiminta 
hBiriintyisi.
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 Kcsitoiminen lcmmitys ja 
ilmastointi

LBmmitys- ja jBBhdytysjBrjestelmBB 
voidaan ohjata kBsin painamalla 
muuta kuin AUTO-painiketta. TBllRin 
jBrjestelmB toimii sen mukaan, 
missB jBrjestyksessB painikkeita on 
painettu.

Kun muuta kuin AUTO-painiketta 
painetaan (tai sBBdintB kBBnnetBBn) 
automaattisen toiminnan ollessa 
kBytRssB, valitsemattomia 
toimintoja ohjataan vielB 
automaattisesti.
1. KBynnistB moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Voit parantaa lBmmitys- tai 
jBBhdytystehoa seuraavasti:

• LBmmitys: 

• JBBhdytys:  
3. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 

haluttuun asentoon.
5. Haluttaessa ilmastointilaite 

voidaan kytkeB pBBlle.

Paina AUTO-painiketta kytkeBksesi 
jBrjestelmBn tBysin automaattisen 
toiminnan.

 Toimintatilan valitseminen

Toimintatilan valintapainikkeilla 
ohjataan ilmavirran suuntausta 
ilmanvaihtojBrjestelmBssB.

OCDW049327

Toimintovalitsin

Voit valita eri tiloja kasvojen tason, 
jalkatilan ja/tai huurteenpoistotilan 
painikkeiden avulla.

Jos painat painiketta kerran, 
vastaava kytkin syttyy. Jos painat 
sitB uudelleen, kytkin sammuu.

 Kasvojen taso (B, D)

Ilmavirta suunnataan vartalon 
ylBosaa ja kasvoja kohti. 
Voit suunnata ilmavirran 
haluamallasi tavalla muuttamalla 
tuuletussuutinten suuntausta.

 Jalkatila (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta ohjautuu 
lattialle.
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  Jalkatila/huurteenpoisto
(A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille sekB pieni 
mBBrB ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

 Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasiin.

Huurteenpoistotila

OCDW049306

Kun valitset huurteenpoistotilan, 
seuraavat jBrjestelmBsBBdRt 
tehdBBn automaattisesti:
• IlmastointijBrjestelmB kytketBBn 

pBBlle.
• Puhallusnopeus asetetaan 

suureksi.
KytkeBksesi huurteenpoistotilan 
pois pBBltB paina mode-painiketta, 
huurteenpoiston painiketta tai 
AUTO-painiketta.

Kojelaudan tuuletussuuttimet

OCDW049307

Tuuletussuutin voidaan erikseen 
avata tai sulkea kByttBmBllB 
vaakatasossa olevaa sBBtRpyRrBB. 
Voit sulkea tuuletussuuttimen 
kiertBmBllB sen alaspBin 
BBriasentoon. Voit avata 
tuuletussuuttimen kiertBmBllB sen 
ylRspBin haluttuun asentoon.
LisBksi voit sBBtBB suuttimista 
tulevan ilman suuntausta 
kByttBmBllB kuvan mukaista 
sBBtRvipua.

 Lcmputilan scctcminen

OCDW049303
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LBmpRtila kasvaa tehokkaimmin 
(HI), kun sBBdin kBBnnetBBn 
BBrioikealle.

LBmpRtila laskee tehokkaimmin 
(Lo), kun sBBdin kBBnnetBBn 
BBrivasemmalle.

Kun kBBnnBt sBBdintB, lBmpRtila 
nousee tai laskee 0,5 °C. Jos 
lBmpRtila on asetettu matalimpaan 
asetukseen, ilmastointilaite on 
pBBllB jatkuvasti.

Kuljettajan ja matkustajan 
puolen lcmputilan scctcminen 
samanaikaisesti

OCDW049309

• Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lBmpRtila sBBtyy samanaikaisesti, 
kun painat SYNC-painiketta.
Matkustajan puolen lBmpRtila 
asetetaan samaksi kuljettajan 
lBmpRtilan kanssa.

• SBBdB lBmpRtila kiertBmBllB 
kuljettajan puolen sBBdintB.
Kuljettajan ja matkustajan 
puolen lBmpRtilat sBBdetBBn 
yhtenevBksi.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lcmputilan scctcminen erikseen
• Kuljettajan ja matkustajan 

puolen lBmpRtilaa voidaan sBBtBB 
erikseen, jos painat SYNC-
painiketta uudelleen. Painikkeen 
merkkivalo sammuu.

• Muuta kuljettajan puolen 
lBmpRtila-asetusta kuljettajan 
puoleisella sBBtimellB.

• Muuta matkustajan puolen 
lBmpRtila-asetusta matkustajan 
puoleisella sBBtimellB.

Lcmputilayksikun muuttaminen

Voit vaihtaa lBmpRtilanByttRB 
Celsius- ja Fahrenheit-asteikon 
vBlillB seuraavasti:

PidB OFF-painike painettuna ja 
paina samalla AUTO-painiketta 
vBhintBBn 3 sekunnin ajan.

NByttR vaihtaa Celsiusasteikon 
Fahrenheit-asteikoksi tai 
pBinvastoin.

Jos akku on irrotettu tai liitetty 
irti, lBmpRtilanByttR nollautuu 
kByttBmBBn Celsiusasteikkoa.

 Ilmanoton sccdin

TBtB kBytetBBn valitsemaan 
sisBilman kierrBtyksen asento.
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OCDW049310

Ilmanoton asennon sBBtR:
• Paina sBBtimen painiketta.

Siscilman kierrctyksen asento
 Kun sisBilman kierrBtys on 
valittu, matkustamon ilma 
kulkeutuu 

lBmmitinjBrjestelmBn kautta, jossa 
se riippuen valitusta toiminnosta 
joko viilenee tai lBmpenee.

HUOMAUTUS
LBmmittimen jatkuva kByttBminen 
sisBilman kierrBtyksen asennossa 
(ilman ilmastointilaitteen valintaa) 
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurtumista ja 
myRs matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistB.

LisBksi ilmastointilaitteen jatkuva 
kByttBminen sisBilman kierrBtyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen kByttBminen 

jatkuvasti sisBilman kierrBtyksen 
asennossa saattaa lisBtB 
matkustamon ilmankosteutta 
aiheuttaen lasien huurtumista ja 
nBkyvyyden heikentymistB. 

• 'lB nuku autossa, kun 
ilmastointijBrjestelmB tai 
lBmmitin on pBBllB. TBmB voi 
vaarantaa terveyden tai olla 
jopa hengenvaarallista, koska 
hapen mBBrB ja/tai ruumiinlBmpR 
saattavat laskea.

• Jatkuva ilmastointilaitteen 
kByttBminen sisBilman 
kierrBtyksen asennossa voi 
aiheuttaa vBsymystB, joka 
voi johtaa auton hallinnan 
menettBmiseen.

 Puhaltimen nopeuden scctu

OCDW049311

Puhallin voidaan asettaa 
halutulle nopeudelle kByttBmBllB 
puhallusnopeuden sBBdintB.
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MitB suuremmalle puhallusnopeus 
on asetettu, sitB enemmBn ilmaa 
virtaa matkustamoon.

OFF-painikkeen painaminen 
sammuttaa tuulettimen.

 Ilmastointilaite (A/C)

OCDW049312

• Paina A/C-painiketta kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pBBlle 
(merkkivalo syttyy).

• Paina painiketta 
uudelleen kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pois pBBltB.

 OFF-tila

OCDW049313

• Paina OFF-painiketta kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pois 
kBytRstB.
Voit kuitenkin kByttBB vielB 
ilmanoton painikkeita, kunhan 
auton virta on pBBllB (ON-asento).

 Jcrjestelmcn kcyttcminen

Tuuletus
1. Aseta toimintatilaksi  -asento.
2. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 

asentoon.
3. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 

haluttuun asentoon.

Lcmmitys
1. Aseta toimintatilaksi  -asento.
2. Aseta lBmpRtilan sBBdin haluttuun 

asentoon.
3. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 

haluttuun asentoon.
4. Jos ilmaa kuivattava lBmmitys 

halutaan pBBlle, kBBnnB 
ilmastointilaite (mikBli varusteena) 
pBBlle.
• Jos tuulilasi huurtuu, aseta 

toimintatilaksi  asento.

Kcyttuvinkkejc
• Ota sisBilman kierrBtys 

vBliaikaisesti kByttRRn, kun haluat 
estBB epBmiellyttBvien hajujen 
tai pRlyn pBBsyn matkustamoon. 
PBBstBBksesi autoon taas raikasta 
ilmaa muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut 
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normaaliksi. TBmB parantaa 
kuljettajan keskittymistB ja 
ajomukavuutta.

• LBmmitys-/jBBhdytysjBrjestelmBn 
ilma kulkeutuu tuulilasin edessB 
olevista ilmanohjaimista. On 
huolehdittava, ettB nBmB eivBt 
tukkeutuisi lehdistB, lumesta, 
jBBstB tai muista haittatekijRistB.

• EstBBksesi tuulilasin huurtumisen, 
aseta ilmanoton painike 
ilmanpuhdistuksen asentoon ja 
puhaltimen nopeus haluamaasi 
asentoon. LisBksi kytke 
ilmastointilaite pBBlle ja sBBdB 
lBmpRtila halutuksi.

Ilmastointilaite

Kia-ilmastointijBrjestelmBt on 
tBytetty ympBristRystBvBllisellB 
kylmBaineella*.
1. KBynnistB moottori. Paina 

ilmastointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi  -asento.
3. Aseta ilmanoton sBBdin ulkoilman 

tai sisBilman kierrBtyksen 
asentoon.

4. SBBdB puhaltimen nopeus ja 
lBmpRtila mukavuuden kannalta 
parhaaseen asentoon.

* :  Autosi ilmastointijBrjestelmB on 
tBytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmBaineella maassasi auton 
valmistushetkellB voimassa 
olleiden mBBrBysten mukaisesti. 
Autossa kBytetyn ilmastoinnin 
kylmBaineen tyyppi on merkitty 

moottoritilan sisBllB olevaan 
tarraan. Katso lisBtietoja 
kohdasta ”KylmBainetarra (jos 
varusteena)” sivulla 9-19.

HUOMIO
• KylmBainejBrjestelmB tulee 

huollattaa ainoastaan 
koulutettujen ja hyvBksyttyjen 
asentajien toimesta, jolloin 
varmistutaan jBrjestelmBn 
virheettRmBstB ja turvallisesta 
toiminnasta.

• KylmBainejBrjestelmBn huoltotyRt 
on suoritettava hyvin tuuletetussa 
paikassa.

• Ilmastointikennoa (jBBhdytyspiiriB) 
ei tule koskaan yrittBB korjata 
tai vaihtaa yksikRllB, joka on ollut 
kBytRssB muussa ajoneuvossa. 
Uusien MAC-ilmastointikennojen 
tulee olla hyvBksyttyjB (ja 
merkittyjB) SAE Standardin J2842 
mukaisesti.

HUOMAUTUS
• KByttBessBsi ilmastointilaitetta 

tarkkaile lBmpRmittaria 
tarkasti ajaessasi ylBmBkiB tai 
ruuhkaisessa liikenteessB, kun 
ulkoilman lBmpRtila on korkea. 
Ilmastointilaitteen kByttBminen 
saattaa aiheuttaa moottorin 
ylikuumenemista. Kytke 
ilmastointi pois pBBltB ja jBtB 
puhallin pBBlle, jos moottorin 
lBmpRtila nousee liian korkeaksi.
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• Jos ikkuna avataan sBBn ollessa 
kostea, ilmastointilaitteen 
kBytRstB saattaa seurata 
vesipisaroita matkustamoon. 
Koska liian suuri kosteus saattaa 
aiheuttaa vahinkoa sBhkRlaitteisiin, 
ilmastointia tulee kByttBB 
ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kiinni.

Ilmastointilaitteen kcyttuvinkkejc
• Jos auto on pysBkRity siten, ettB 

se altistuu suoralle auringonvalolle 
kuumina pBivinB, avaa ikkunat 
hetkeksi pBBstBBksesi kuuman 
ilman pois matkustamosta.

• VBhentBBksesi ikkunoiden 
huurtumista sateisina tai kosteina 
pBivinB, laske matkustamon 
kosteustasoa kByttBmBllB 
ilmastointijBrjestelmBB.

• Ilmastointilaitteen kBytRn 
aikana saatat ajoittain huomata 
pieniB muutoksia moottorin 
kByntinopeudessa, jonka aiheuttaa 
ilmastointilaitteen kompressorin 
kBynti. TBmB on jBrjestelmBn 
toiminnalle tyypillinen piirre.

• KBytB ilmastointijBrjestelmBB 
vBhintBBn kerran kuukaudessa 
muutaman minuutin ajan 
varmistaaksesi jBrjestelmBn 
parhaan toiminnan.

• Ilmastointilaitetta kByttBessBsi 
saatat huomata vesipisaroiden 
tippuvan (tai jopa lBtBkRityvBn) 
maahan auton etumatkustajan 

puolelta. TBmB on jBrjestelmBn 
toiminnalle tyypillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen kByttBminen 
sisBilman kierrBtyksen ollessa 
kBytRssB saavutetaan nopein 
viilennys. Kuitenkin tBmBn 
toimintatilan jatkuva kByttBminen 
saattaa aiheuttaa matkustamon 
ilmanlaadun heikkenemistB.

• Matkustamon jBBhdytyksen 
aikana saatat ajoittain huomata 
ilman sameaa virtausta, joka 
aiheutuu nopeasta kostean 
ilman jBBhtymisestB. TBmB on 
jBrjestelmBn toiminnalle tyypillinen 
piirre.

 Ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatin (mikcli 
varusteena)

ODEEV068230NR

A: Ulkoilmanotto

B: SisBilmankierto

C: Raitisilmasuodatin

D: Puhallin

E: HRyrystimen kenno
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F: LBmmittimen kenno

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa 
pRlyn ja muut saasteet, jotka 
tulevat ulkoa auton lBmmitys- ja 
ilmastointilaitteen kautta.

Jos pRlyB tai muita saasteita 
kerBBntyy suodattimeen pitkBn 
ajan saatossa, tuuletussuuttimista 
tuleva ilmavirta saattaa heikentyB, 
jolloin tuulilasille saattaa muodostua 
huurretta. Jos nBin kBy, vaihdata 
raitisilmasuodatin ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-

ohjelman mukaisesti. Jos autoa 
kBytetBBn ankarissa oloissa, 
kuten pRlyisillB, huonokuntoisilla 
teillB, raitisilmasuodattimen 
tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB, jos 
ilmavirta heikkenee Bkillisesti. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

 Ilmastoinnin kylmcainetarra
Esimerkki Tyyppi A

OCDW069042

Esimerkki Tyyppi B

OCDW069043

*  KylmBainetarra voi poiketa 
kuvassa nBkyvBstB.

Ilmastointilaitteen 
kylmBainetarrassa olevat 
tunnukset ja merkinnBt tarkoittavat 
seuraavaa:
1. KylmBaineen luokitus
2. KylmBaineen mBBrB
3. Kompressorin voiteluaineen 

luokitus
4. Varoitus
5. Tulenarka kylmBaine
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6. IlmastointijBrjestelmBn saa 
huoltaa vain pBtevB asentaja

7. Huolto-ohjekirja

Autossa kBytetyn ilmastoinnin 
kylmBaineen tyyppi on merkitty 
moottoritilan sisBllB olevaan 
tarraan.

*  Katso lisBtietoja kohdasta 
”KylmBainetarra (jos varusteena)” 
sivulla 9-19.

 Ilmastointilaitteen kylmcaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
mccrien tarkastaminen

Kun kylmBaineen mBBrB on 
alhainen, ilmastointijBrjestelmBn 
toimintakyky heikkenee. Liiallisella 
tByttBmisellB on myRs heikentBvB 
vaikutus ilmastointilaitteen 
toimintaan.

Jos tBmBn vuoksi normaalista 
poikkeavaa toimintaa havaitaan, 
tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB.

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn R-134a*-
kylmcainetta

 KylmBaineen paine on 
hyvin korkea. TBmBn vuoksi 
ilmastointilaitetta saavat huoltaa 
ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat. On tBrkeBB, ettB 
kBytetBBn oikea mBBrB laadultaan 
sopivaa RljyB ja kylmBainetta.
Muussa tapauksessa 
seurauksena voi olla henkilR- tai 
ajoneuvovahinkoja.
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VAROITUS
Autot, joissa kcytetccn R-134yf*-
kylmcainetta

 KylmBaine on tulenarkaa ja 
sen paine on hyvin korkea. TBmBn 
vuoksi ilmastointilaitetta saavat 
huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat. (Katso SAE J2845)
On tBrkeBB, ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa RljyB ja 
kylmBainetta.
KylmBaineet tulee ottaa talteen 
asianmukaisilla laitteilla.
KylmBaineiden pBBstR suoraan 
ilmakehBBn on haitallista ihmisille ja 
ympBristRlle.
NBiden ohjeiden noudattamatta 
jBttBminen voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

*  Autosi ilmastointijBrjestelmB on 
tBytetty R-134a- tai R-1234yf-
kylmBaineella maassasi auton 
valmistushetkellB voimassa 
olleiden mBBrBysten mukaisesti. 
Autossa kBytetyn ilmastoinnin 
kylmBaineen tyyppi on merkitty 
moottoritilan sisBllB olevaan 
tarraan. Katso lisBtietoja kohdasta 
”KylmBainetarra (jos varusteena)” 
sivulla 9-19.

HUOMIO
Ilmastointilaitteen korjaus
On tBrkeBB, ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa RljyB 
ja kylmBainetta, muuten auto voi 
vaurioitua. Vaurioiden estBmiseksi 
ilmastointijBrjestelmBB saavat 
huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan 
koulutuksen saaneet, valtuutetut 
asentajat.



4

Autosi ominaisuudet
 

Tuulilasin huurteenpoisto
 

4        175

   Tuulilasin huurteenpoisto

VAROITUS
Tuulilasin lcmmitys
'lB kBytB  asentoa jBBhdytyksen 
aikana hyvin kosteassa sBBssB. 
Ulkoilman ja tuulilasin lBmpRtilaero 
saattaa aiheuttaa tuulilasin 
ulkopinnan huurtumisen rajoittaen 
nBkyvyyttB. TBllRin aseta 
toimintovalitsin  asentoon 
ja puhaltimen sBBdin/painike 
hitaamman nopeuden asentoon.

• Jotta saavutettaisiin tehokkain 
huurteenpoisto, aseta lBmpRtila 
BBrimmBiseen oikeaan/lBmpimBBn 
asentoon ja puhallin kovimmalle 
nopeudelle.

• Jos jalkatilaan halutaan lBmmintB 
ilmaa huurteenpoiston ajaksi, 
aseta toimintatila jalkatila-
huurteenpoisto -asentoon

• Ennen ajoon lBhtRB poista 
kaikki lumi ja jBB tuulilasilta, 
takaikkunalta, ovipeileistB ja 
kaikista sivuikkunoista.

• Poista kaikki lumi ja jBB 
konepelliltB ja ilman imukanavista 
parantaaksesi lBmmittimen 
ja huurteenpoiston toimintaa 
ja ehkBistBksesi mahdollista 
huurteen muodostumista 
tuulilasin sisBpinnalle.

 Kcsiscctuinen ilmastointilaite

Tuulilasin siscpinnan 
huurteenpoisto

OCDW049328

1. Valitse jokin puhaltimen nopeus, 
paitsi 0-asento.

2. Valitse haluttu lBmpRtila.
3. Paina  tai  -painiketta.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan 
ulkoilman asetusta ei valita 
automaattisesti, paina vastaavia 
painikkeita kBsin.
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Tuulilasin ulkopinnan 
lcmmittcminen

OCDW049329

1. Aseta puhallin suurimmalle 
nopeudelle (BBrimmBinen oikea).

2. Aseta lBmpRtila lBmpimimpBBn 
asentoon.

3. Paina  -painiketta.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti.

 Automaattinen 
ilmastointijcrjestelmc

Tuulilasin siscpinnan 
huurteenpoisto

OCDW049314

1. Aseta puhaltimen nopeus 
haluttuun asentoon.

2. Valitse haluttu lBmpRtila.
3. Paina huurteenpoiston painiketta 

( ).
4. Ilmastointilaite kytkeytyy 

ulkoilman lBmpRtila-asetuksen 
mukaisena ja raikkaan ulkoilman 
asento kytkeytyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan 
ulkoilman asetusta ei valita 
automaattisesti, sBBdB vastaavia 
painikkeita kBsin. Kun painat  
-painiketta, jBrjestelmB valitsee 
suurimman puhallinnopeuden.

Tuulilasin ulkopinnan 
lcmmittcminen

OCDW049315

1. Aseta puhallin suurimmalle 
nopeudelle (BBrimmBinen oikea).

2. Valitse korkein lBmpRtila-asetus 
(HI).

3. Paina huurteenpoiston painiketta 
( ).

4. Ilmastointilaite kytkeytyy 
ulkoilman lBmpRtila-asetuksen 
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mukaisena ja raikkaan ulkoilman 
asento kytkeytyy automaattisesti.

Kun painat  -painiketta, 
jBrjestelmB valitsee suurimman 
puhallinnopeuden.

 Huurteenpoiston toimintalogiikka 
(mikcli varusteena)

Jotta vBhennettBisiin tuulilasin 
sisBpinnan huurtumisen 
mahdollisuutta, ilmanottoa 
ja ilmastointilaitetta hallitaan 
automaattisesti erilaisissa 
tilanteissa, kuten  tai   
asennoissa. Peruuttaaksesi tai 
palauttaaksesi huurteenpoiston 
toimintalogiikan toimi seuraavien 
ohjeiden mukaisesti.

Kcsiscctuinen ilmastointilaite

OCDW049330

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. KBBnnB toimintatilan valitsin 

huurteenpoiston asentoon ( ).
3. Paina ilmanoton painiketta ainakin 

5 kertaa 3 sekunnin aikana.

Ilmanoton painikkeen merkkivalo 
vilkkuu 3 kertaa. TBmB merkitsee 
sitB, ettB huurteenpoiston 
esiohjelmoitu toimintalogiikka on 
peruutettu tai palautettu.

Jos akku on ollut tyhjBnB tai 
irrotettuna, huurteenpoiston 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan.

Automaattinen 
ilmastointijcrjestelmc (jos 
varusteena)

OCDW049316

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse huurteenpoisto painamalla 

huurteenpoiston painiketta ( ).
3. PitBessBsi ilmastointipainiketta 

(A/C) painettuna paina ilmanoton 
hallintapainiketta vBhintBBn 5 
kertaa 3 sekunnin aikana.

A/C-nByttR vilkkuu 3 kertaa. TBmB 
merkitsee sitB, ettB huurteenpois-
ton esiohjelmoitu toimintalogiikka 
on peruutettu tai palautettu.

Automaattisen huurteenpoiston 
tila nollautuu, jos akku tyhjenee tai 
akkukaapelit irrotetaan.
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Automaattinen huurteenpoisto 
(vain osana automaattista 
ilmastointijcrjestelmcc) (jos 
varusteena)

OCDW049026

Automaattinen 
huurteenpoistojBrjestelmB 
ehkBisee tuulilasin huurtumista 
tarkkailemalla tuulilasin sisBpinnalle 
tiivistyvBn kosteuden mBBrBB ja 
lisBBmBllB tuulilasiin kohdistettua 
ilmavirtaa.

Automaattinen huurteenpoisto 
on toiminnassa, kun AUTO-tila on 
kBytRssB.

Euroopassa

Jos auto on varustettu 
automaattisella huurteenpoistolla, 
se kytkeytyy automaattisesti, kun 
toimintaehdot tByttyvBt.

Kun automaattinen 
huurteenpoistojBrjestelmB 
havaitsee tuulilasin sisBpinnalla 
kosteutta, ilmavirtaa tuulilasiin 
voidaan lisBtB.

Jos haluat kuitenkin poistaa 
automaattisen huurteenpoiston 
kBytRstB, pidB tuulilasin 
huurteenpoiston painiketta 
painettuna yli 3 sekunnin ajan.

Huurteenpoistopainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 
ilmoituksena siitB, ettB jBrjestelmB 
on poistettu kBytRstB.

Ota automaattinen huurteenpoisto 
uudelleen kByttRRn noudattamalla 
edellB annettuja ohjeita, jolloin 
huurteenpoistopainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 6 kertaa.

Automaattisen huurteenpoiston 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan, 
jos akku tyhjenee tai akkukaapelit 
irrotetaan.

Euroopan ulkopuolella

TBmB merkkivalo syttyy, 
kun automaattinen 
huurteenpoisto tunnistaa 

toimiessaan kosteutta tuulilasin 
sisBpinnalla.

Jos auton sisBllB on enemmBn 
kosteutta, jBrjestelmB noudattaa 
seuraavia vaiheita.

Vaihe 1: Ilmastoinnin kByttR

Vaihe 2: Raitisilmapuhallus 
kytkeytyy.

Vaihe 3: Ilmavirran suuntaus kohti 
tuulilasia
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Vaihe 4: Ilmavirran kasvattaminen 
kohti tuulilasia

Jos auto on varustettu 
automaattisella huurteenpoistolla, 
se kytkeytyy automaattisesti, kun 
toimintaehdot tByttyvBt.

Jos haluat kuitenkin poistaa 
automaattisen huurteenpoiston 
kBytRstB, pidB tuulilasin 
huurteenpoiston painiketta 
painettuna yli 3 sekunnin ajan.

Huurteenpoistopainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 
ilmoituksena siitB, ettB jBrjestelmB 
on poistettu kBytRstB.

Ota automaattinen huurteenpoisto 
uudelleen kByttRRn noudattamalla 
edellB annettuja ohjeita, jolloin 
huurteenpoistopainikkeen 
merkkivalo vilkkuu 6 kertaa.

Automaattisen huurteenpoiston 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan, 
jos akku tyhjenee tai akkukaapelit 
irrotetaan.

 Scilytyslokerot

NBitB lokeroja voidaan kByttBB 
pienten, kuljettajan ja matkustajien 
tarvitsemien tavaroiden 
sBilyttBmiseen.

HUOMIO
• EstBBksesi mahdollisen varkauden, 

BlB jBtB arvokkaita tavaroita 
sBilytyslokeroihin.

• PidB sBilytyslokeroiden luukut 
suljettuina ajon aikana. 'lB yritB 
tByttBB sBilytyslokeroa niin 
tByteen, ettB sitB ei voida sulkea 
kunnolla.

VAROITUS
Tulenarat materiaalit
'lB sBilytB savukkeensytyttimiB, 
propaanisBiliRitB tai muita syttyviB/
rBjBhtBviB aineita autossa. 
NBmB voivat aiheuttaa tulipalon/
rBjBhdyksen, jos auto altistuu 
korkealle lBmpRtilalle pitkBaikaisesti.

   Keskikonsolin scilytyslokero (jos 
varusteena)

NBitB lokeroja voidaan 
kByttBB pienten, kuljettajan ja 
etumatkustajan tarvitsemien 
tavaroiden sBilyttBmiseen.
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OCDW049027

• Avataksesi keskikonsolin 
sBilytyslokeron nosta vipua.

  Liukuva kyyncrnoja 
(mikcli varusteena)

Siirtcminen eteenpcin

OCDW049471

• Tartu kyynBrnojan etureunaan, 
tyRnnB vipu (1) ylRs ja vedB 
kyynBrnoja eteen.

Siirtcminen taaksepcin 
(jos varusteena)
• Paina kyynBrnojaa taaksepBin 

kBmmenellBsi.

VAROITUS
'lB tartu kyynBrnojan (1) etuosaan, 
kun siirrBt sitB taaksepBin. Sormesi 
saattava jBBdB vBliin.

  Hansikaslokero

OCDW049028

Hansikaslokeron avaus:
• VedB kahvasta ja hansikaslokero 

avautuu itsestBBn. Sulje 
hansikaslokero kBytRn jBlkeen.

VAROITUS
PienentBBksesi loukkaantumisriskiB 
onnettomuudessa tai 
Bkkijarrutuksessa pidB 
hansikaslokeron kansi aina 
suljettuna ajon aikana.

HUOMIO
'lB sBilytB ruokia hansikaslokerossa 
pitkiB aikoja.
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  Aurinkolasipidike

OBDC049018RE

Aurinkolasipidikkeen avaus:
• Aurinkolasikotelo aukeaa hitaasti, 

kun painat sen kantta.
Aseta aurinkolasit siten, ettB lins-
sit ovat ulospBin. Sulje aurinkola-
silokero painamalla ylRspBin.

VAROITUS
• 'lB pidB muita esineitB kuin au-

rinkolaseja aurinkolasipidikkeessB. 
Muut esineet saattavat singota 
lokerosta onnettomuustilanteessa 
tai Bkillisesti pysBhdyttBessB ja 
aiheuttaa vammoja matkustajille.

• 'lB avaa aurinkolasipidikettB auton 
liikkuessa. Avattu aurinkolasilokero 
voi peittBB auton taustapeilin.

• 'lB tyRnnB laseja vBkisin loke-
roon, jotta ne eivBt mene rikki tai 
vBBnny. Lokeroon jumiutuneet 
aurinkolasit voivat estBB lokeron 
avautumisen, ja voit saada vam-
moja yrittBessBsi avata lokeroa 
vBkisin.

   Tavaraverkon pidike 
(mikcli varusteena)

EstBBksesi tavaroiden liikkumisen 
tavaratilassa voit kiinnittBB 
tavaraverkon neljBBn tavaratilassa 
sijaitsevaan kiinnikkeeseen.

5-ovinen

OCDW049030

Farmari

OCDW049097

Suosittelemme tarvittaessa 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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HUOMIO
Ole varovainen kuljettaessasi 
sBrkyviB tai suuria esineitB 
tavaratilassa estBBksesi niiden tai 
auton vahingoittumisen.

VAROITUS
Varo silmBvammoja. 'L' venytB 
tavaratilan verkkoa liikaa. PidB AINA 
kasvosi ja vartalosi poissa verkon 
kimpoamisalueelta. 'L' K'YT' 
verkkoa, kun siinB on nBkyviB 
kulumisen tai vaurion merkkejB.

  Tavaratilan jakaja (mikcli 
varusteena)

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, 
varoituskolmion, tyRkaluja jne. 
sBilytystilaan niiden kBytRn 
helpottamiseksi.

OCDW049072

1. Tartu kannen ylBosassa olevasta 
kahvasta ja nosta.

2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa 
eteenpBin.

3. Nosta tavaratilan jakajaa 
eteenpBin (se pysyy pystyssB)

  Tavaratilan suurentaminen (mikcli 
varusteena)

Jos haluat kasvattaa tavaratilaa:

OCDW049072

1. Tartu kannen ylBosassa olevasta 
kahvasta ja nosta.

OCDW049074

2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa 
eteenpBin.
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OCDW049075

3. VedB tavaratilan jakajan sarana 
liukutason pBBtyuraan, jolloin 
se tippuu alemmas ja tavaratila 
kasvaa.

4. Liu'uta se etuosaan (noudata 
yllBolevia kuvia)

  Tavaratilan lokerot

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, 
varoituskolmion (etulokero), 
tyRkaluja jne. sBilytyslokeroihin 
niiden kBytRn helpottamiseksi.

Etuosan kotelo

OCDW049476

Keskiosan kotelo

OCDW049094

• Tartu kannen ylBosassa olevasta 
kahvasta ja nosta.

  Tavaratilan sivukotelot

Tavaratilan sivulokeroa voidaan 
kByttBB pienten tavaroiden 
sBilyttBmiseen.

OCDW049095

• Avataksesi kannen, vedB kahvasta 
ja nosta kansi ylRs.
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 Sisctilan varusteet

  Tuhkakuppi (mikcli varusteena)

Voit kByttBB tuhkakuppia 
asettamalla sen viereiseen 
mukipidikkeeseen.

OCDW049031

• KByttBBksesi tuhkakuppia, avaa 
sen kansi.

• VedB se ulos tuhkakupin 
tyhjentBmisen tai puhdistamisen 
ajaksi.

VAROITUS
Tuhkakupin kcyttu
• 'lB kBytB auton tuhkakuppia 

roska-astiana.
• Palavan savukkeen tai tulitikun 

laittaminen roskia sisBltBvBBn 
tuhkakuppiin voi aiheuttaa 
tulipalon.

VAROITUS
Kuumat nesteet
• 'lB aseta kannettomia, kuumaa 

nestettB sisBltBviB kuppeja 
mukipidikkeeseen, kun auto 
liikkuu. Jos kuuma neste lBikkyy, 
saatat saada palovamman. 
TBmBnlainen palovamma voi 
aiheuttaa kuljettajalle auton 
hallinnan menettBmisen.

• PienentBBksesi henkilRvahingon 
riskiB Bkkijarrutuksessa tai 
tRrmByksessB, BlB aseta 
kannettomia tai avoimia 
pulloja, laseja, mukeja jne. 
mukipidikkeeseen, kun auto 
liikkuu.

VAROITUS
PidB pullot ja sBiliRt poissa suoralta 
auringonvalolta BlBkB tuo niitB 
lBmpimBBn autoon. RBjBhdysvaara!

HUOMAUTUS
• PidB mukit, pullot ja tRlkit 

suljettuina ajon aikana, jotta 
juoma ei lBiky. Jos juomaa lBikkyy, 
sitB voi pBBstB auton sBhkR- ja 
elektroniikkaosiin, jotka voivat 
vaurioitua.

• Kun puhdistat lBikkyneitB nesteitB, 
BlB kuivaa mukipidikettB korkeassa 
lBmpRtilassa. TBmB voi vaurioittaa 
mukinpidikettB.
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  Mukipidike
EdessB

OCDW049032

Takana (mikBli varusteena)

OCDW049033

Mukit ja pienet juomatRlkit voidaan 
asettaa mukipidikkeisiin.

  Hcikcisysuoja

KBytB hBikBisysuojaa suojaamaan 
etu- tai sivuikkunan lBpi tulevilta 
auringonsBteiltB.

OCDW049091

• KByttBBksesi hBikBisysuojaa paina 
se ala-asentoon.

• KByttBBksesi hBikBisysuojaa 
sivuikkunalla paina se ala-
asentoon, poista pidikkeestBBn (1) 
ja kBBnnB sivulle (2).

• KByttBBksesi ehostuspeiliB paina 
hBikBisysuoja ala-asentoon ja 
liu'uta peilin kansi (3) sivuun.

Lipputaskussa (4) voidaan sBilyttBB 
esimerkiksi pysBkRintihallin lippua.

VAROITUS
Ajoturvallisuuden vuoksi BlB anna 
hBikBisysuojan haitata nBkyvyyttB.

   Istuinlcmmitin (mikcli varusteena)

IstuinlBmmitin on varusteena 
lBmmittBmBBn etuistuimet kylminB 
kausina.
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Etuistuin

OCDW049430

Takaistuin

OCDW049035

Virtalukko ON-asennossa:
• Kytke kuljettajan tai 

etumatkustajan istuinlBmmitys 
pBBlle painamalla vastaavaa 
kytkintB.

Leutojen sBiden tai 
istuinlBmmittimen kBytRlle 
tarpeettomien olosuhteiden 
vallitessa pidB kytkimet OFF-
asennossa.

 Lcmputila-asetus (Kcsin)
• Istuimen lBmpRtila-asetus 

muuttuu seuraavasti kytkintB 
painettaessa:
- Etuistuin

POIS  KORKEA( )  KESKI-( )  MATALA( )
K'YT8ST'          TASO

- Takaistuin

POIS K'YT8ST'  KORKEA( )  MATALA( )

• IstuinlBmmitin toimii oletuksena 
OFF-asennossa aina, kun virta 
kytketBBn pBBlle.

Lcmputila-asetus 
(automaattisesti)

IstuinlBmmitin alkaa ohjata istuimen 
lBmpRtilaa automaattisesti lievien 
palovammojen estBmiseksi sen 
jBlkeen, kun lBmmitin on kytketty 
manuaalisesti P''LLE.

POIS  KORKEA( )  KESKI-( )  MATALA( )
K'YT8ST'          TASO

                         30 min                60 min

Voit painaa painiketta nostaaksesi 
istuimen lBmpRtilaa. Se palautuu 
kuitenkin pian automaattiseen 
tilaan.
• Jos kytkintB painetaan yli 1,5 

sekunnin ajan istuinlBmmityksen 
toimiessa, istuinlBmmitin 
kytkeytyy pois pBBltB.
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• Kun moottorin kBynnistyspainike 
on ON-asennossa, istuinlBmmitys 
on oletusarvoisesti pois pBBltB.

HUOMAUTUS
Kun istuinlBmmittimen kytkin 
on ON-asennossa, istuimen 
lBmmitysjBrjestelmB kytkeytyy pois 
pBBltB tai pBBlle automaattisesti 
riippuen istuimen lBmpRtilasta.

HUOMIO
• Kun puhdistat istuimia, BlB kBytB 

orgaanisia liuottimia, kuten 
maalitinneriB, bentseeniB, alkoholia 
tai bensiiniB. Muussa tapauksessa 
istuinverhoilut tai istuimien sisBllB 
olevat lBmmittimet saattavat 
vahingoittua.

• EstBBksesi istuinlBmmittimen 
ylikuumenemisen, BlB aseta 
istuimille mitBBn lBmpRB eristBviB 
kappaleita tai tavaroita, kuten 
peittoja, tyynyjB tai istuinpBBllisiB, 
istuinlBmmittimen ollessa 
kBytRssB.

• 'lB aseta raskaita tai 
terBviB esineitB istuimille, 
joissa on istuinlBmmittimet. 
IstuinlBmmittimen komponentit 
saattavat vahingoittua.

• 'lB vaihda istuinverhoilua. TBmB 
voi vaurioittaa istuinlBmmitintB tai 
ilmastointijBrjestelmBB.

VAROITUS
Istuinlcmmittimen palovammat
Matkustajien on oltava hyvin varo-
vaisia istuinlBmmittimien kBytRssB 
mahdollisten ylikuumenemisten tai 
palovammojen varalta. IstuinlBmmi-
tin saattaa aiheuttaa palovammoja, 
vaikka sitB kBytetBBn alhaisella 
lBmpRtilalla. TBmB pBtee erityisesti 
kBytettBessB pitkiB aikoja. Kuljetta-
jan on kiinnitettBvB huomiota erityi-
sesti seuraaviin matkustajiin:
1. Vauvat, lapset, vanhukset, invalidit 

tai avohoitopotilaat
2. HenkilRt, joilla on herkkB iho
3. VBsyneet henkilRt
4. PBihtyneet henkilRt
5. HenkilRt, jotka kByttBvBt lBBkitys-

tB, joka aiheuttaa vBsymystB (uni- 
ja kolmiolBBkkeet jne.)

   Istuimen jcchdytys (ilmastoitu 
istuin) (jos varusteena)

Istuimen lBmpRtila-asetus muuttuu 
kytkimen asennon mukaisesti.

OCDW049431
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Aina kun painat painiketta, ilmavirta 
muuttuu seuraavasti:

• Ilmastointi on oletuksena pois 
pBBltB, kun virtalukko kBBnnetBBn 
ON-asentoon.

HUOMIO
Kun puhdistat istuimia, BlB kBytB 
orgaanisia liuottimia, kuten 
maalitinneriB, bentseeniB, alkoholia 
tai bensiiniB. Muussa tapauksessa 
istuinverhoilut tai istuimien sisBllB 
olevat lBmmittimet saattavat 
vahingoittua.

  Pistorasia
Etuistuin

OCDW049037

Tavaratila (jos varusteena)

OCDW049039

Farmari/XCeed (jos varusteena)

OCDW049096

Voit kytkeB pistorasiaan matkapu-
helimen laturin tai muun ajoneuvo-
kByttRRn tarkoitetun laitteen. Lait-
teiden ei tulisi kuluttaa 10 ampeeria 
enempBB moottorin kBydessB.

HUOMIO
• KBytB sBhkRpistoketta ainoastaan, 

kun moottori on kBynnissB. Irrota 
laitteen liitin kBytRn jBlkeen. Akku 
saattaa tyhjentyB, jos pistorasiaan 
kytkettyB laitetta kBytetBBn pit-
kBBn, kun moottori ei ole kBynnis-
sB.

POIS  KORKEA( )  KESKI-( )  MATALA( )
K'YT8ST'                             TASO
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• KBytB ainoastaan 12 V:n 
sBhkRlaitteita, jotka aiheuttavat 
alle 10 A:n sBhkRkuorman.

• SBBdB ilmastointi tai lBmmitin 
alhaisimpaan toimintatehoon, kun 
kBytBt sBhkRpistoketta.

• Sulje kansi kBytRn jBlkeen.
• Jotkin pistorasiaan kytketyt 

elektroniset laitteet saattavat 
aiheuttaa hBiriRitB. NBmB laitteet 
voivat aiheuttaa BBnihBiriRitB 
tai muita toimintaongelmia 
muissa autossa kBytettBvissB 
elektronisissa jBrjestelmissB tai 
laitteissa.

• Kapasiteetin ylittBvien sBhkRlait-
teiden kByttBminen saattaa kuu-
mentaa pistorasiaa ja johdotusta 
ja aiheuttaa sBhkRvian.

• Varmista aina, ettB laitteen liitin 
on tukevasti pistorasiassa. Jos 
liitin ei ole kunnolla pistorasiassa, 
se voi aiheuttaa sBhkRvian.

• SisBBnrakennetulla akulla va-
rustetut sBhkRlaitteet saattavat 
aiheuttaa sBhkRvirran, joka voi 
aiheuttaa autosi sBhkR- tai elekt-
roniikkalaitteiden toimintahBiriRn. 
KBytB vain sBhkRlaitteita, jotka on 
suojattu vBBrinpBin kytkemiseltB.

VAROITUS
'lB tyRnnB sormea tai muuta 
esinettB (neulaa jne.) pistorasiaan 
BlBkB kBytB sitB kosteilla kBsillB. Voit 
saada sBhkRiskun.

  USB-laturi (jos varusteena)

Auton USB-laturin avulla 
kuljettaja voi ladata esimerkiksi 
Blypuhelintaan tai tablettiaan.

OCDW049078

Kytke kaapeli USB-liitBntBBn ja 
lataus alkaa.

USB-autolaturi on kBytettBvissB 
joko ACC-tilassa tai sytytysvirran 
ollessa kytkettynB. Suosittelemme 
kuitenkin kytkemBBn USB-liitBnnBn 
ja digitaalilaitteet, kun moottori on 
kBynnistetty. Tarkista kytketyn 
laitteen lataustila laitteen nBytRltB. 
'lypuhelimesi tai tablettisi saattaa 
kuumentua latauksen aikana.

TBstB ei ole syytB huolestua eikB 
se vaikuta laitteen kByttRikBBn tai 
toimintoihin. Lataus voidaan lo-
pettaa turvallisuussyistB, jos akku 
kuumenee tiettyyn lBmpRtilaan, 
joka saattaisi vaikuttaa laitteeseen 
haitallisesti. Joidenkin laitteiden 
lataaminen ei onnistu tai saattaa 
vaatia adapterin, jos latausmenetel-
mB ei sovi yhteen auton USB-laturin 
toimintatavan kanssa.
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Quick Charge 2.0 on saatavilla 
Blypuhelimiin tai tabletteihin, joissa 
on pikalatausmahdollisuus. TBhBn 
sopivat seuraavat laitteet:

(https://www.qualcomm.com/
documents/quick-charge-device-
list)

'lypuhelimet ja tabletit, joissa ei ole 
pikalatausmahdollisuutta ladataan 
tavallisella nopeudella.

Normaaliteho:

Digitaalilaitteet pikalatauksella:

- 9,0 V, 1,67 A

Digitaalilaitteet ilman pikalatausta:

- 5,0 V, 2,1 A

HUOMIO
• KBytB auton USB-laturia virran 

ollessa kytkettynB. Muussa 
tapauksessa auton akku saattaa 
tyhjentyB.

• KBytB ladattavan laitteen 
valmistajan virallista USB-kaapelia.

• Varmista, ettei vierasesineitB, 
juomia tai vettB pBBse 
kosketuksiin auton USB-laturin 
kanssa. Vesi tai vierasesineet 
saattavat vaurioittaa sitB.

• 'lB lataa laitteita, joiden 
virrankulutus on yli 2,1 A.

• 'lB kytke sBhkRlaitetta, joka ai-
heuttaa paljon sBhkRmagneettisia 
hBiriRitB auton USB-liitBntBBn. Jos 
teet niin, saattaa kuulua melua 
tai auton elektronisten laitteiden 

toiminta saattaa keskeytyB, kun 
audio tai AV on pBBllB.

• Jos laturi kytketBBn vBBrin, se 
saattaa aiheuttaa laitteille vakavia 
vaurioita.
Huomaa, ettB takuu ei kata 
virheellisestB kBytRstB aiheutuvia 
vaurioita.

  Matkapuhelimen latausliitcntc (jos 
varusteena)

Keskikonsolin etuosassa 
on langaton Blypuhelimen 
latausjBrjestelmB.

OCDW049038

Sulje kaikki ovet ja kBBnnB virtalukko 
ACC- tai IGN ON -asentoon. Aloita 
langaton lataus asettamalla 
langattomalla lataustoiminnolla 
varustettu Blypuhelin langattomalle 
latausalustalle.

Jotta langaton lataus onnistuisi 
mahdollisimman hyvin, aseta 
Blypuhelin latausalustan keskelle.

Langaton latausjBrjestelmB on 
suunniteltu kBytettBvBksi yhdelle 
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QI-tekniikalla varustetulle Blypuhe-
limelle kerrallaan. Tarkista matka-
puhelimen tuotetarrasta tai val-
mistajan verkkosivustosta, tukeeko 
matkapuhelin QI-lataustekniikkaa.

VAROITUS
Jos langattoman latausjBrjestelmBn 
ja Blypuhelimen vBlissB on metallisia 
esineitB kuten kolikoita, lataus 
saattaa hBiriintyB. LisBksi metalliset 
esineet saattavat kuumentua.

 Langaton clypuhelimen lataus
1. Poista Blypuhelimen 

latausalustalta kaikki muut esineet 
(myRs Blyavain). Jos alustalla 
on Blypuhelimen lisBksi muita 
esineitB, langaton lataus ei ehkB 
toimi asianmukaisesti.

2. Aseta Blypuhelin latausalustan 
keskelle.

3. Merkkivalo muuttuu oranssiksi, 
kun langaton lataus alkaa. Kun 
lataus on valmis, oranssi valo 
muuttuu vihreBksi.

4. Voit kytkeB langattoman 
latauksen joko P''LLE tai POIS 
valitsemalla mittariston USM:n. 
(Katso lisBtietoja kohdasta 
”Mittaristo” sivulla 4-61.)

Jos langaton lataus ei toimi, 
liikuttele Blypuhelintasi alustalla, 
kunnes latauksen merkkivalo 
muuttuu keltaiseksi. 'lypuhelimesta 
riippuen voi olla, ettB latauksen 

merkkivalo ei muutu vihreBksi, 
vaikka lataus olisi valmis.

Jos langaton lataus ei toimi 
asianmukaisesti, oranssi valo 
vilkkuu kymmenen sekunnin ajan ja 
sammuu. Poista tBllRin Blypuhelin 
alustalta ja laita se takaisin tai 
tarkista lataustila uudelleen.

Jos jBtBt Blypuhelimen latausalus-
talle auton sytytysvirran ollessa 
sammutettuna, auto ilmoittaa tBstB 
varoitusviestillB ja BBnimerkillB 
(kBytRssB autoissa joissa on pu-
heohjaustoiminto), kun mittariston 
”Goodbye”-toiminto on ohi.

HUOMIO
• Sulje lokeron kansi huolellisesti, 

kun kBytBt langatonta 
Blypuhelimen latausta. Muussa 
tapauksessa mukinpidikkeessB 
olevaa nestettB saattaa joutua 
langattomalle latausalustalle 
BkillisissB pysBhdyksissB.

• Sulje lokeron kansi aina, kun Bly-
puhelin on siellB. Jos auto liikkuu, 
eikB lokeron kansi ole kiinni, on 
todennBkRisempBB, ettB kuljetta-
jan kByttBB Blypuhelinta. 'lypu-
helimen kByttBminen ajon aikana 
saattaa aiheuttaa loukkaantumisia 
ja onnettomuuksia.

• Jos lokeron kantta ei voi sulkea 
Blypuhelimen koon vuoksi, BlB 
kBytB Blypuhelimen langatonta 
latausta lainkaan.
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• Jos lokeron kansi on rikki, BlB 
kBytB langatonta lataustoimintoa 
ennen kuin lokeron kansi on 
korjattu.

• Kun langattoman latausjBrjes-
telmBn sisBinen lBmpRtila ylittBB 
asetetun arvon, langaton lataus 
lakkaa toimimasta. Kun sisBinen 
lBmpRtila laskee kynnysarvon alle, 
langaton lataus jatkuu.

• Jos Blypuhelimen ja latausalustan 
vBlissB on jokin metallinen esine, 
poista Blypuhelin vBlittRmBsti. 
Poista metalliesine, kun se on 
tBysin jBBhtynyt.

• Langaton lataus ei ehkB 
toimi asianmukaisesti, jos 
Blypuhelimessa on paksut kuoret.

• Langaton lataus lakkaa, kun lan-
gatonta Blyavainhakutoimintoa 
kBytetBBn radioaaltojen aiheutta-
man hBiriRn vBlttBmiseksi.

• Langaton lataus lakkaa, kun 
Blyavain poistetaan autosta 
sytytysvirran ollessa P''LL'.

• Langaton lataus lakkaa, kun jokin 
ovi avataan (koskee Blyavaimilla 
varustettuja autoja).

• Langaton lataus lakkaa, kun 
sytytysvirta sammutetaan.

• Langaton lataus lakkaa, jos 
Blypuhelin ei ole kokonaan 
kosketuksissa latausalustaan.

• Magneettisia osia sisBltBvBt esi-
neet, kuten luottokortit, puhe-
linkortit tai matkaliput saattavat 
vaurioitua langattoman latauksen 
aikana.

• Jotta langaton lataus onnistuisi 
mahdollisimman hyvin aseta 
Blypuhelin latausalustan keskelle. 
'lypuhelin ei ehkB lataudu, jos se 
on lBhellB latausalustan reunaa. 
Kun Blypuhelin latautuu, se 
saattaa ylikuumentua.

• Jos Blypuhelimessa ei ole 
sisBBnrakennettua langatonta 
latausjBrjestelmBB, on 
asennettava sopiva lisBvaruste.

• Joidenkin valmistajien 
Blypuhelimet saattavat 
nByttBB heikon virran viestejB. 
TBmB johtuu Blypuhelimen 
ominaisuudesta, eikB tarkoita, ettB 
langattomassa latauksessa olisi 
vikaa.

• Joidenkin valmistajien 
Blypuhelimien merkkivalo saattaa 
olla edelleen keltainen, vaikka 
puhelin olisi tBysin ladattu. 
TBmB johtuu Blypuhelimen 
ominaisuudesta, eikB tarkoita, ettB 
langattomassa latauksessa olisi 
vikaa.

• Kun latausalustalle laitetaan 
metalliesine tai Blypuhelin, 
jossa ei ole langatonta 
lataustoimintoa, saattaa kuulua 
hiljainen BBnimerkki. 'Bnimerkki 
tarkoittaa, ettB ajoneuvo arvioi 
latausalustalle asetetun esineen 
yhteensopivuutta. Se ei vaikuta 
auton tai Blypuhelimen toimintaan 
millBBn tavoin.
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  Lattiamattokoukut (mikcli 
varusteena)

OCDW049061

Kun etumatkustamon 
lattiaverhoilujen pBBllB kBytetBBn 
lattiamattoja, varmista, ettB matot 
kiinnittyvBt lattiamattokoukkuihin. 
TBllRin lattiamatot eivBt voi liukua 
eteenpBin.

Kun asennat lattiamaton
1. Linjaa lattiaverhoilun kiinnitin 

(koukku) ja lattiamaton rengas.
2. Laita lattiamaton rengas 

lattiaverhoilun koukkuun.
3. Kun laitat renkaan koukkuun, paina 

ensin lattiamaton renkaan alaosa 
lattiaverhoilun koukun kanssa 
samaan tasoon ja paina renkaan 
ylBosaa, jotta rengas saadaan 
asianmukaisesti paikalleen.

Kun poistat lattiamaton

Tartu lattiamaton etuosaan ja vedB 
mattoa ylRspBin.

VAROITUS
Seuraavia ohjeita on noudatettava 
asennettaessa MINK' TAHANSA 
tyyppisiB lattiamattoja autoon.
• Varmista, ettB lattiamatot on 

kiinnitetty huolellisesti auton 
lattian kiinnityskoukkuihin ennen 
ajoon ryhtymistB.

• 'lB kBytB MIT''N lattiamattoja, 
joita ei voida kiinnittBB kunnolla 
auton lattian kiinnityskoukkuihin.

• 'lB kasaa lattiamattoja pBBllekkBin 
(esim. kumimattoa kangasmaton 
pBBlle). Ainoastaan yhtB mattoa 
tulee kByttBB kerrallaan jokaista 
jalkatilaa kohden.

• Kun asennat lattiamaton, varmista 
ettB asennat sen oikein pBin 
(katso edellisen kuvan nuolikuvio). 
Jos koukkuun kohdistuu voimaa eri 
suunnasta, se saattaa rikkoutua.

T'RKE'' - Ajoneuvossasi on 
tehdasvarusteiset kuljettajan 
lattiamattokoukut, jotka on 
suunniteltu pitBmBBn lattiamatto 
turvallisesti paikallaan. KIA 
suosittelee kByttBmBBn vain 
Kia-lattiamattoja, jotka on 
erityisesti suunniteltu sinun 
ajoneuvomallia varten. NBin voidaan 
vBlttyB polkimien toiminnan 
hBiriintymiseltB.
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  Vaatekoukku (mikcli varusteena)

OCDW049062

Koukun kByttBminen:
• VedB sen ylempBB osaa alaspBin.

HUOMIO
'lB ripusta painavia vaatteita, sillB 
ne saattavat vahingoittaa koukkua.

VAROITUS
'lB ripusta vaatekoukkuun 
vaatteiden lisBksi vaateripustimia 
tai muita kovia esineitB. 'lB laita 
lehtitaskuihin painavia, terBviB 
tai sBrkyviB esineitB. Ne voivat 
onnettomuustilanteessa vaurioittaa 
autoa tai aiheuttaa henkilRvahinkoja 
erityisesti turvatyynyn lauetessa.

ODEEV068209NR

  Tavaratilan peite (jos varusteena)

Voit piilottaa tavaratilaan jBtetyt 
tavarat nBkyvistB tavaratilan 
peitteen avulla.

OCDW049073

Tavaratilan peite nousee tavaratilan 
avaamisen yhteydessB.
• Irrota kiinnike (1) pidikkeestBBn, 

jos haluat pitBB peitteen 
alkuperBisessB asennossa. 
Poistaaksesi tavaratilan peitteen 
kokonaan, nosta se n. 40 asteen 
kulmaan ja vedB kokonaan irti (2).
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Asenna peite toistamalla vaiheet 
kBBnteisessB jBrjestyksessB.

HUOMAUTUS
• Kun palautat tavaratilan peitteen 

alkuperBiseen asentoon, pidB siitB 
kiinni laskiessasi sitB.

• 'lB aja autolla, kun peite on 
irrallisena ajoneuvossa. Peite 
saattaa vahingoittua.

• Tavaratilan peite saattaa 
nousta tavaratilan avaamisen 
yhteydessB. Varmista, ettB 
peitteen pBBllB mahdollisesti 
olevat tavarat eivBt putoa.

• 'lB kBsittele peitettB kovakourai-
sesti BlBkB aseta sen pBBlle liian 
painavia tavaroita sillB se saattaa 
vahingoittua tai vBBntyB.

VAROITUS
• 'lB aseta tavaroita tavaratilan 

peitteen pBBlle ajon aikana. 
TBllRin tavarat saattavat lentBB 
tRrmByksen tai jarrutuksen 
aiheuttamana matkustamoon 
mahdollisesti vahingoittaen 
matkustajia.

• 'lB koskaan kuljeta ketBBn 
tavaratilassa. Se on suunniteltu 
ainoastaan tavaroiden 
kuljetukseen.

• Pyri yllBpitBmBBn auton 
tasapaino sijoittamalla kuorma 
mahdollisimman eteen 
tavaratilassa.

  Kauppakassipidike

OCDW049063

HUOMIO
• 'lB ripusta yli 3 kg painavaa 

kassia. Se saattaa aiheuttaa 
vahinkoa pidikkeeseen.

• 'lB ripusta heikkoja tavaroita, 
jos aiot ajaa epBtasaisilla teillB. 
Tavarat voivat vahingoittua.

  Suojaverkko (jos varusteena)

Asenna suojaverkko etuistuimien 
taakse, kun kuljetat matkatavaroita 
takaistuimella tai takaistuimien 
taakse, kun kuljetat matkatavaroita 
tavaratilassa.
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OCDW049098

Se ehkBisee etutRrmByksessB 
eteenpBin lentBvien 
matkatavaroiden aiheuttamia 
pBBvammoja.

Katon sisBverhoilussa pBBntukien 
ylBpuolella on molemmilla puollilla 
kaksi pidikettB suojaverkon ylBosan 
kiinnittBmistB varten.

 Suojaverkon asentaminen

OCDW049099

OCDW049417

1. TyRnnB kiinnityskoukku 
suurempaan aukkoon ja paina se 
pohjaan asti.

2. KiinnitB koukku paikalleen 
asettamalla se pienempBBn 
aukkoon.

3. PidB kiinni verkon kiinnitetystB 
pBBdystB ja kiinnitB toinen puoli 
paikalleen.

4. KiinnitB alahihnat verkon 
molemmilla puolilla lattiassa oleviin 
koukkuihin.

HUOMIO
VBltB sivupaneelin naarmuttamista, 
kun asetat kiinnityskoukun aukkoon.

VAROITUS
• Matkustajat eivBt saa matkustaa 

suojaverkon takana tavaratilassa.
• Takaistuimen keskipaikalla ei 

saa istua, kun suojaverkko on 
asennettu istuimen taakse. 
Suojaverkko saattaa haitata 
takaistuimen keskipaikan 
turvavyRn kByttRB.
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• 'lB kuormaa tavaroita suojaverkon 
ylBreunaa korkeammalle.

• 'lB aseta raskaita esineitB 
selkBnojan ylBreunaa 
korkeammalle, sillB ne saattavat 
aiheuttaa onnettomuusvaaran, 
vaikka suojaverkko on asennettu.

• 'lB kuormaa tavaroita, jotka ovat 
terBvBreunaisia ja voivat lBpBistB 
suojaverkon.

• 'lB kohdista liiallista kuormaa 
suojaverkkoon roikkumalla 
verkossa tai ripustamalla painavia 
kuljetustavaroita siihen jne.

Kun tavaratilan suojapeite ei ole 
kcytussc:
1. Irrota kiinnityskoukku 

suuremmasta aukosta.
2. Irrota alahihnat verkon molemmilla 

puolilla lattiassa olevista 
koukuista.

HUOMAUTUS
Tavaratilan nBkRsuoja tulee irrottaa 
ennen suojaverkon irrottamista.

  Tavaratilan nckusuoja 
(jos varusteena)

KBytB suojapeitettB piilottaaksesi 
tavaratilassa sBilytettBvBt tavarat.

OCDW049400

Tavaratilan nBkRsuojan 
kByttBminen:
• VedB kahvasta taaksepBin ja aseta 

korvakkeet uriin.

Kun tavaratilan nBkRsuojaa ei 
tarvita, toimi seuraavasti:

OCDW049401

• VedB tavaratilan pohjakansi ylRs 
kahvasta (1).



Autosi ominaisuudet
 

Sisctilan varusteet
 

4        198

OCDW049403

• VedB kolmionmuotoinen kansi ylRs 
(2).

OCDW049099

• Aseta tavaratilan nBkRsuoja 
tavaratilan pohjalle.

Tavaratilan suojapeitteen 
poistaminen

OCDW049418

1. NBkRsuojan irrottamiseksi 
tyRnnB ensin nBkRsuojan kahvaa 
takaistuinta kohti.

2. Kuten asennettaessa, tyRnnB 
nBkRsuojaa nuolen suuntaan niin, 
ettB jousi puristuu.

3. Irrota sitten nBkRsuoja ylBkautta.

VAROITUS
• 'lB aseta tavaroita suojapeitteen 

pBBlle. Esineet saattavat singota 
matkustamoon ja aiheuttaa 
vammoja onnettomuustilanteessa 
tai jarrutettaessa.

• 'lB koskaan kuljeta ketBBn 
tavaratilassa. Se on suunniteltu 
ainoastaan tavaroiden 
kuljetukseen.

• Pyri yllBpitBmBBn auton 
tasapaino sijoittamalla kuorma 
mahdollisimman eteen 
tavaratilassa.

• 'lB paina nBkRsuojan ylBosaa 
voimakkaasti. Se voisi vaurioitua.
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HUOMIO
NBkRsuojan pBBlle ei tule asettaa 
esineitB, sillB se voisi vaurioitua.

  Matkatavaroiden 
kiinnityskiskojcrjestelmc (jos 
varusteena)

Tavaratilan kiskojen kBytRllB 
voidaan estBB tavaroiden 
liukuminen tavaratilassa.

OCDW048407

Tavaratilan tilanjakaja
• Aseta tilanjakajan molemmat 

pilarit (A) kiskojen rakoihin.
• Voit siirtBB tavaratilanjakajaa 

pitBmBllB kiinni tukipylvBBstB ja 
painamalla vipuvarren (B) alas.

• Varmista, ettB pilarit lukittuvat 
paikoilleen.

• Vapauttaaksesi hihnan, kBBnnB 
ylempBB elementtiB (C) 
vasemmalle tai oikealle, kunnes se 
napsahtaa.

• Nyt voit vetBB hihnaa (D) ja kietoa 
sen tavaroiden ympBrille sekB 

asettaa koukun (E) tilanjakajan 
keskiosaan (F).

• Voit kiinnittBB molemmat koukut 
kiinni toisiinsa suurien tavaroiden 
kiinnittBmiseksi.

• Varmistaaksesi hihnan 
lukittumisen, aseta ylBelementti 
(C) takaisin lukitusasentoon (1).

HUOMIO
• Tilanjakaja tulee kiinnittBB ja 

irrottaa kByttBmBllB molempia 
pilareita samanaikaisesti.

• Suurin kuorma: 
Yksi kiinnityshihna: 30 kg 
Kaksi kiinnityshihnaa: 40 kg

Kiinnityskoukun kiinnittcminen 
kiskoon

OCDW049408

• Aseta kiinnike (A) kiskon 
kiinnityspisteeseen.

• SiirtBBksesi kiinnityskoukkua, 
paina painiketta (1) ja siirrB 
kiinnityskoukkua kiskolla.

• Varmista, ettB kiinnityskoukku 
napsahtaa paikalleen.
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• KiinnitB matkatavarat 
vetBmBllB tavaratilan keskiosan 
kiinnityskoukku (2) ylRs.

• Nyt voit kByttBB esim. hihnaa 
kiinnittBBksesi tavaroita koukkuun.

• KiinnikkeitB ei voi kByttBB, kun ne 
ovat kiskon kiinnityspisteessB (3).

HUOMIO
VetojBnnitysvoima: enintBBn 30 kgf. 
kiinnikettB kohden

 Ulkopuolen varusteet

  Kattokaiteet (jos varusteena)

Jos varusteena ovat kattokaiteet, 
voit lastata matkatavaroita autosi 
katolle, kun kaiteisiin kiinnitetBBn 
kattotelineet.

OCDW049409

Kattotelineet ja 
kiinnityskomponentteja, joita 
voidaan kiinnittBB ajoneuvosi 
kattokaiteisiin, voit hankkia 
valtuutetulta Kia-jBlleenmyyjBltB, 
huollon yhteistyRkumppanilta tai 
muusta ammattiliikkeestB.

HUOMAUTUS
• Poikittaistelineet (mikBli 

varusteena) tulee asettaa 
oikeisiin kuljetuskohtiin ennen 
kuin tavaroita kiinnitetBBn 
kattotelineille.

• Jos autossa on varusteena 
kattoluukku, muista, ettei 
tavaroita saa kuormata 
kattotelineille siten, ettB ne voivat 
hBiritB kattoluukun toimintaa.



4

Autosi ominaisuudet
 

Ulkopuolen varusteet
 

4        201

• Kun kattotelineitB ei kBytetB 
kuorman kuljettamiseen, 
poikittaistelineet voidaan asettaa 
eri paikkoihin, jottei tuulen viima 
aiheuttaisi ylimBBrBistB melua.

HUOMIO
• Kun aiot kuljettaa kuormaa 

kattotelineillB, noudata 
vBlttBmBttRmiB varotoimenpiteitB 
varmistaaksesi, ettB kuorma ei 
vahingoita ajoneuvon kattoa.

• Kun aiot kuljettaa suuria tavaroita 
kattotelineillB, varmista, etteivBt 
ne ylitB katon kokonaispituutta tai 
-leveyttB.

• Kun kuljetat kuormaa 
kattotelineillB, BlB kBytB 
kattoluukkua. (jos varusteena)

VAROITUS
• Seuraavassa esitetty luku on 

suurin sallittu kuoma, joka voidaan 
sijoittaa kattotelineille. Jaa kuorma 
mahdollisimman tasaisesti 
kattotelineille (jos varusteena) ja 
kiinnitB se tiukasti.

KATTOTE-
LINE

100 kg
TASAISESTI KUORMATTUNA

MBBritetyn enimmBiskuorman 
ylittBvB kuorma kattotelineillB voi 
vahingoittaa autoa.

• Auton painopiste on korkeammal-
la, kun kattotelineille on kuor-
mattu tavaroita. VBltB BkillisiB 

kiihdytyksiB ja jarrutuksia, jyrkkiB 
kBBnnRksiB, nopeita ohjausliikkei-
tB tai suuria ajonopeuksia, jotka 
voisivat johtaa onnettomuuteen 
auton hallinnan menettBmisen tai 
kaatumisen seurauksena.

• Aja aina hitaasti ja kBBnny mutkiin 
varovaisesti, kun kattotelineillB on 
kuormaa. Voimakkaat tuulet tai 
muiden avoneuvojen aiheuttamat 
voimakkaat ilmavirrat voivat 
aiheuttaa BkkinBisen nosteen 
kattotelineille asetettuihin 
tavaroihin. TBmB on hyvin 
todennBkRistB kuljetettaessa 
suuria, tasaisia tavaroita, kuten 
puulevyjB tai patjoja. TBllRin 
kattotelineellB olevat tavarat 
saattavat irrota aiheuttaen 
vahinkoa autoon ja ympBrillB 
oleviin.

• EstBBksesi vahingot ja kuorman 
irtoamiset ajon aikana, tarkasta 
sBBnnRllisesti ennen ajamista ja 
sen aikana, ettB kattotelineellB 
olevat tavarat ovat kunnolla 
kiinnittyneet.
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  Ccnentoistojcrjestelmc

HUOMAUTUS
JBlkiasennetut kaasupurkausvalot 
saattavat aiheuttaa 
audiojBrjestelmBBn ja auton 
elektronisiin laitteisiin 
toimintahBiriRitB.

*  Jos autossa on AVN-
jBrjestelmB (audio-, video- 
ja navigointijBrjestelmB, 
katso lisBtietoja erillisestB 
kByttRoppaasta.

 Antenni

 Tikkuantenni

Autossa on kattoantenni AM- ja 
FM-taajuuksien vastaanottamiseen. 
Auton tikkuantenni on irrotettava.

Tyyppi A

OCDW049434

Tyyppi B

OCDW059037

• Irrottaaksesi tikkuantennin kierrB 
sitB vastapBivBBn.

• KiinnittBBksesi antennin kierrB sitB 
myRtBpBivBBn.

 Hainevcantenni (mikcli varusteena)

HainevBantenni lBhettBB ja 
vastaanottaa dataa.

HUOMIO
Tikkuantenni
• Muista irrottaa antenni 

kiertBmBllB sitB vastapBivBBn, 
ennen kuin ajat matalaan tilaan 
tai automaattipesuun. Muuten 
antenni saattaa vaurioitua.

• KierrB tikkuantenni tiukasti 
paikalleen kun asennat sen 
takaisin, jotta kanavien kuuluvuus 
olisi mahdollisimman hyvB. 
Antenni voidaan irrottaa autoa 
pysBkRitBessB tai kattotelinettB 
kBytettBessB.

 TIETOVIIHDEJCRJESTELMC
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• Kun kuormaa sijoitetaan 
kattotelineille, BlB sijoita 
niitB antennin lBhelle, jottei 
radiovastaanotto heikentyisi.

 USB-liitcntc (mikcli varusteena)

Voit kByttBB USB-liitBntBB USB- tai 
iPod!-laitteen kytkemiseen.

OCDW049450

HUOMAUTUS
KByttBessBsi kannettavaa 
BBnentoistolaitetta, joka on 
kytketty auton pistorasiaan, toiston 
aikana saattaa esiintyB hBiriRBBniB. 
Jos nBin tapahtuu, kBytB 
kannettavan BBnentoistolaitteen 
jBnnitelBhdettB (akkua).

*  iPod! on Apple Inc:n tavaramerkki.

Kuinka auton ccnentoisto toimii?

FM-vastaanotto

ODEEV068216NR

AM- ja FM-radiosignaalit lBhetetBBn 
lBhetintorneista, jotka sijaitseva 
kaupunkisi ympBristRssB. Autosi 
radioantenni vastaanottaa niitB. 
Sitten tBmB signaali siirtyy radioon 
ja sen vBlityksellB ulos kaiuttimista.

Kun auto vastaanottaa 
vahvaa radiosignaalia, 
BBnentoistojBrjestelmBsi 
tBsmBllinen tekniikka takaa 
laadultaan parhaan mahdollisen 
toiston. Kuitenkin joissain 
tapauksissa autoon tuleva signaali 
ei ole vahva ja selkeB.

TBmB voi johtua esimerkiksi 
etBisyydestB radioasemaan, muiden 
radioasemien lBheisyydestB tai 
lBhellB sijaitsevista rakennuksista, 
silloista ja muista kookkaista 
rakennelmista.
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AM-vastaanotto

ODEEV068217NR

AM-lBhetykset voidaan 
vastaanottaa suuremmilta 
etBisyyksiltB kuin FM-lBhetykset. 
TBmB johtuu siitB, ettB AM-
radioaallot lBhetetBBn alhaisemmilla 
taajuuksilla. NBmB pitkBt, 
matalataajuuksiset radioaallot 
kykenevBt seuraamaan maapallon 
kaarevaa pintaa kulkematta 
suoraan pois ilmakehBBn. LisBksi ne 
kaartavat esteiden ohi tarjoamalla 
paremman signaalin kantaman.

FM-radioasema

ODEEV068219NR

FM-lBhetykset lBhetetBBn korkeilla 
taajuuksilla ja ne eivBt taivu 
seuraamaan maapallon pintaa. 
TBmBn vuoksi FM-lBhetykset 
alkavat yleensB heikentyB jo 
oltaessa lyhyellB etBisyydellB 
asemalta. LisBksi FM-signaaliin 
vaikuttaa helposti rakennukset, 
vuoret tai muut esteet. NBistB voi 
seurata tietyt kuunteluolosuhteet, 
joiden johdosta saatat luulla, ettB 
ongelma esiintyy sinun radiossasi. 
Seuraavat olosuhteet ovat 
normaaleja eivBtkB tarkoita radion 
ongelmaa:
• 'Bnen heikkeneminen - Kun autosi 

liikkuu poispBin radioasemaan 
nBhden, signaali  ja tBmBn 
seurauksena myRs  BBni alkaa 
heikentyB. Kun nBin tapahtuu, 
kannattaa valita toinen asema, 
jonka signaali on vahvempi.

OSK3048403NR
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• SBrRBBni - Heikot FM-signaalit tai 
suuret esteet lBhettimen ja radiosi 
vBlillB voivat hBiritB signaalia ai-
heuttaen sBrRBBnien esiintymistB. 
Diskanttitason (treble) pienentB-
minen voi vaimentaa tBmBn vaiku-
tusta, kunnes hBiriR katoaa.

ODEEV068220NR

• Aseman vaihtuminen - FM-sig-
naalin heikentyessB toinen 
vahvempi signaali lBhellB samaa 
taajuutta saattaa kytkeytyB. 
TBmB johtuu siitB, ettB radiosi on 
suunniteltu lukittumaan selkeim-
pBBn signaaliin. Jos nBin tapahtuu, 
valitse toinen signaaliltaan vah-
vempi asema.

• Monisuuntainen vastaanotto - 
Monista eri suunnista vastaan-
otettavat radiosignaalit voivat 
aiheuttaa BBnen vBBristymistB 
tai sBrRBmistB. TBmB voi johtua 
saman aseman lBhettBmBstB 
suorasta ja heijastuneesta signaa-
lista tai kahden lBheisen taajuuden 
lBhettBmistB signaaleista. Jos nBin 
tapahtuu, valitse toinen asema, 
kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai 
kaksikanavaisen radion 
kcyttcminen

Jos auton sisBllB kBytetBBn 
matkapuhelinta, kaiuttimista 
saattaa kuulua hBiriRBBniB. TBmB ei 
ole merkki BBnentoistojBrjestelmBn 
toimintahBiriRstB. SiirrB 
puhelin mahdollisimman kauas 
BBnentoistojBrjestelmBstB.

HUOMIO
Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa kBytetBBn 
radio- tai matkapuhelinta tai muuta 
vastaavaa viestintBlaitetta. Kun 
matkapuhelinta tai radiosarjaa 
kBytetBBn ainoastaan sisBantennilla, 
ne saattavat aiheuttaa hBiriRtB 
ajoneuvon sBhkRjBrjestelmBBn ja 
vaikuttaa epBedullisesti ajoneuvon 
turvatoimintoihin.

VAROITUS
'lB kBytB matkapuhelinta ajaessasi. 
PysBhdy turvalliseen paikkaan 
kByttBBksesi matkapuhelinta.
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  Ccnentoistojcrjestelmc (ei kosketusncyttuc)

Jcrjestelmcn rakenne  ohjauspaneeli
Langattomalla Bluetooth!-teknologialla

*  JBrjestelmBn todellinen ulkoasu ja asettelu voi vaihdella auton mallin ja 
varustuksen mukaan.

1. SEEK/TRACK-painike
• Vaihtaa asemaa/kappaletta/

tiedostoa.
• Kun kuuntelet radiota, pidB 

painiketta painettuna hakeaksesi 
asemaa.

• Kun soitat kappaletta, pidB 
painettuna kelataksesi taakse- 
tai eteenpBin (paitsi Bluetooth 
audio -tilassa).

2. RADIO-painike
• Paina painiketta kytkeBksesi 

radion pBBlle. Kun kuuntelet 
radiota, paina tBtB painiketta 
vaihtaaksesi radioasemaa.

3. MEDIA-painike
• Paina painiketta toistaaksesi 

medialaitteen sisBllRn. Paina 
useita kertoja vaihtaaksesi tilaa 
vBlillB USB (iPod) ja Bluetooth 
audio.

• Jos sinulla on useita mediatal-
lennuslaitteita, valitse yksi niistB 
median valintaikkunasta.

4. PHONE-painike
• Paina tBtB painiketta aloittaak-

sesi matkapuhelimen yhdistBmi-
sen Bluetoothin kautta.

• Kun Bluetooth-puhelinyhteys 
on luotu, paina painiketta 
siirtyBksesi Bluetoothin 
puhelinvalikkoon.

5. POWER-painike / VOL-sccdin
• JBrjestelmBn kBynnistys/

sammutus.
• KierrB vasemmalle tai oikealle 

sBBtBBksesi jBrjestelmBn 
BBnenvoimakkuutta.

6. PRESET-painike
• Paina tBtB painiketta radion 

kuuntelun aikana siirtyBksesi 
esiasetusluettelon edelliselle tai 
seuraavalle sivulle.
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Langattomalla Bluetooth!-teknologialla

*  JBrjestelmBn todellinen ulkoasu ja asettelu voi vaihdella auton mallin ja 
varustuksen mukaan.

7. SETUP-painike / CLOCK-painike
• Paina tBtB painiketta siirtyBksesi 

asetusnBytRlle.
• PidB tBtB painiketta painettuna 

siirtyBksesi kellonajan 
asetusnBytRlle.

8. MENU-painike
• Paina painiketta siirtyBksesi 

tBmBnhetkisen tilan 
valikkonByttRRn.

9. BACK-painike
•  Paina tBtB painiketta palataksesi 

edelliseen ruutuun.
10.  Reset-painike
11.  TUNE-sccdin/FILE-sccdin/

ENTER-painike
• KierrB tBtB sBBdintB radiota 

kuunnellessasi sBBtBBksesi 
taajuutta.

• Kun soitat kappaletta, kierrB 
hakeaksesi kappaletta/tiedostoa 
(paitsi Bluetooth audio -tilassa).

• Paina sBBdintB haun aikana 
valitaksesi tBmBnhetkisen 
kappaleen/tiedoston.

12. Numeropainikkeet (1 6)
• Kun kuuntelet radiota, paina 

tBtB painiketta kuunnellaksesi 
tallennettua radioasemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidB 
tBtB painiketta painettuna 
tallentaaksesi tBmBnhetkisen 
radiokanavan esiasetuksiin.

• Valitse kohde painamalla sitB 
vastaavaa numeropainiketta.



5

Tietoviihdejcrjestelmc
 

Ccnentoistojcrjestelmc (ei kosketusncyttuc)
 

5        9

Jcrjestelmcn rakenne  
ohjauspyurcn painikkeet

Bluetooth! varusteena

*  JBrjestelmBn todellinen ulkoasu ja 
asettelu voi vaihdella auton mallin 
ja varustuksen mukaan.

1. MODE-painike
• Paina painiketta siirtyBksesi 

radio- ja mediatilan vBlillB.
2. Ccnenvoimakkuuden sccdin
• Paina ylRs tai alas sBBtBBksesi 

BBnenvoimakkuutta.
3. Ylus/alas-painike
• Vaihtaa asemaa/kappaletta/

tiedostoa.
• Kun kuuntelet radiota, paina 

tBtB painiketta kuunnellaksesi 
edellistB/seuraavaa tallennettua 
radioasemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidB 
painiketta painettuna hakeaksesi 
asemaa.

• Kun soitat kappaletta, pidB 
painettuna kelataksesi taakse- 
tai eteenpBin (paitsi Bluetooth 
audio -tilassa).

4. MUTE-painike (mykistys)
• Paina mykistBBksesi jBrjestelmBn 

tai poistaaksesi mykistyksen.
• Paina painiketta puhelun aikana 

mykistBBksesi mikrofonin tai 
poistaaksesi mykistyksen.

• Paina toiston aikana 
keskeyttBBksesi tai jatkaaksesi 
toistoa (paitsi iPod-tilassa).

5. Soitto/vastaus-painike
• Paina tBtB painiketta 

aloittaaksesi matkapuhelimen 
yhdistBmisen Bluetoothin kautta.

• Kun Bluetooth-puhelinyhteys 
on luotu, siirry Bluetoothin 
puhelinnByttRRn. Soita 
viimeksi kBytettyyn numeroon 
painamalla painiketta pitkBBn. 
Kun joku soittaa, paina painiketta 
vastataksesi puheluun.

• Paina painiketta puhelun 
aikana vaihtaaksesi aktiivisen 
puhelun ja pidossa olevan 
puhelun vBlillB. PidB kytkintB 
painettuna vaihtaaksesi puhelua 
jBrjestelmBn ja matkapuhelimen 
vBlillB.

6. Soiton lopetuspainike



Tietoviihdejcrjestelmc
 

Ccnentoistojcrjestelmc (ei kosketusncyttuc)
 

5        10

VAROITUS
Ajaminen
• 'lB kBytB jBrjestelmBB ajon 

aikana. Jos kuljettaja ei keskity 
ajamiseen, hBn saattaa 
menettBB auton hallinnan ja 
joutua onnettomuuteen, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 
Auton turvallinen ja lain mukainen 
kBsittely on kuljettajan vastuulla 
ja hBnen ei tulisi kByttBB mitBBn 
laitteita tai auton jBrjestelmiB 
niin, ettB hBnen keskittymisensB 
herpaantuu ajon aikana.

• VBltB nBytRn katsomista ajon 
aikana. HBiriRt ajon aikana voivat 
johtaa onnettomuuteen. PysBytB 
auto turvalliseen paikkaan ennen 
monimutkaisten toimintojen 
kByttBmistB.

• PysBytB auto ennen matkapuhe-
limen kByttBmistB. Matkapuhe-
limen kByttR ajon aikana saattaa 
aiheuttaa liikenneonnettomuuden. 
KBytB tarvittaessa Bluetooth 
Handsfree -toimintoa soittaaksesi 
puheluita ja pidB puhelut mahdolli-
simman lyhyinB.

• PidB BBnenvoimakkuus riittBvBn 
alhaisena, jotta kuulet ympBristRn 
BBnet. Voit aiheuttaa onnetto-
muuden, jos ajat kuulematta ym-
pBristRn BBniB. Pitkittynyt kuun-
telu suurella BBnenvoimakkuudella 
voi vaurioittaa kuuloa.

VAROITUS
Jcrjestelmcn kcsittely
• 'lB pura tai muuta jBrjestelmBB. 

Se saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden, tulipalon tai 
sBhkRiskun.

• 'lB pBBstB jBrjestelmBBn nesteitB 
tai muita aineita. Nesteet 
tai muut aineet saattavat 
aiheuttaa haitallisten hRyryjen 
muodostumista, tulipalon tai 
jBrjestelmBn toimintahBiriRn.

• Lopeta jBrjestelmBn kByttR, 
jos siihen tulee toimintahBiriR, 
esimerkiksi jos BBni lakkaa 
kuulumasta tai nByttR pimenee. 
Jos jatkat jBrjestelmBn 
kByttBmistB, vaikka siinB on 
toimintahBiriR, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sBhkRiskun tai 
jBrjestelmBn vikaantumisen.

• 'lB kosketa antennia ukkosen 
aikana, sillB se saattaa aiheuttaa 
sBhkRiskun.

HUOMAUTUS
Jcrjestelmcn kcyttu
• KBytB jBrjestelmBB moottorin 

ollessa kBynnissB. JBrjestelmBn 
pitkBaikainen kByttR moottorin 
ollessa sammutettuna saattaa 
tyhjentBB akun.
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• 'lB asenna tuotteita, joita ei ole 
hyvBksytty. Ei-hyvBksyttyjen 
tuotteiden kByttR saattaa 
aiheuttaa hBiriRn jBrjestelmBn 
kBytRn aikana. Takuu ei kata 
ei-hyvBksyttyjen tuotteiden 
asentamisesta aiheutuvia 
jBrjestelmBn hBiriRitB.

HUOMAUTUS
Jcrjestelmcn kcsittely
• 'lB kohdista jBrjestelmBBn liiallista 

voimaa. NByttRRn kohdistettu 
liiallinen paine saattaa vaurioittaa 
LCD-paneelia tai kosketuspaneelia.

• Kun puhdistat nByttRB tai 
nBppBinpaneelia, muista 
sammuttaa moottori ja kByttBB 
pehmeBB ja kuivaa liinaa. NBytRn 
tai painikkeiden pyyhkiminen 
karkealla liinalla tai liuottimia 
(alkoholia, bentseeniB, ohenteita 
jne) kByttBen saattaa naarmuttaa 
tai vahingoittaa pintaa.

• Jos kiinnitBt nestetyyppisen 
ilmanraikastajan puhaltimen 
sBleikkRRn, se saattaa vBBntyB 
puhallusilman vuoksi.

• Jos haluat vaihtaa asennetun 
laitteiden paikkaa, pyydB 
lisBtietoja autoliikkeestB tai 
huoltokeskuksesta. Laitteen 
irrotus ja asennus vaatii 
asiantuntemusta.

HUOMAUTUS
• Jos sinulla on ongelmia jBrjestel-

mBn kBytRssB, ota yhteyttB osto-
paikkaan tai jBlleenmyyjBBn.

• Informaatio- ja viihdejBrjestelmBn 
kByttBminen ympBristRssB, jossa 
on paljon sBhkRmagneettista 
sBteilyB, voi johtaa 
kohinahBiriRihin.

HUOMAUTUS
Valmistaja: HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Korea
Puh: +82-31-260-2707.

Jcrjestelmcn kcynnistcminen/
sammuttaminen.

Kytke jBrjestelmB pBBlle 
kBynnistBmBllB moottori.
• Jos et halua kByttBB jBrjestelmBB 

ajon aikana, voit kytkeB sen pois 
pBBltB painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. KByttBBksesi 
jBrjestelmBB jBlleen, paina 
[POWER]-painiketta uudelleen.

Moottorin sammuttamisen jBlkeen 
jBrjestelmB sammuu automaatti-
sesti, kun kuljettajan ovi avataan.
• Auton mallista ja varustuksesta 

riippuen jBrjestelmB voi sammua 
heti kun moottori sammutetaan.

• Kun kytket jBrjestelmBn takaisin 
pBBlle, edellinen tila ja asetukset 
ovat ennallaan.
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VAROITUS
• Jotkut toiminnot saattavat olla 

turvallisuussyistB pois kBytRstB 
auton liikkuessa. Ne toimivat vain 
kun auto pysBhtyy. PysBkRi auto 
turvalliseen paikkaan ennen niiden 
kByttBmistB.

• Lopeta jBrjestelmBn kByttR, 
jos siihen tulee toimintahBiriR, 
esimerkiksi jos BBni lakkaa 
kuulumasta tai nByttR pimenee. 
Jos jatkat jBrjestelmBn 
kByttBmistB, vaikka siinB on 
toimintahBiriR, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sBhkRiskun tai 
jBrjestelmBn vikaantumisen.

HUOMAUTUS
Voit kytkeB jBrjestelmBn pBBlle, 
kun virtalukko on ACC- tai ON 
-asennossa. Akku tyhjenee jos 
jBrjestelmBB kBytetBBn pitkBBn 
moottorin ollessa sammutettuna. 
Jos tarkoituksenasi on kByttBB 
jBrjestelmBB pitkBn aikaa, kBynnistB 
moottori.

Ncytun kcynnistcminen/
sammuttaminen

Voit kytkeB nBytRn pois pBBltB 
hBikBistymisen estBmiseksi. NByttR 
voidaan kytkeB pois pBBltB vain 
jBrjestelmBn ollessa pBBllB.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta.
2. Paina ohjauspaneelin 

[6]-painiketta valitaksesi Display 
Off -vaihtoehdon.
• Kytke nByttR takaisin pBBlle 

painamalla mitB tahansa 
ohjauspaneelin painiketta.

Perustoimintoihin tutustuminen

Voit valita kohteen tai sBBtBB 
asetuksia kByttBmBllB 
numeropainikkeita ja ohjauspaneelin 
[TUNE]-sBBdintB.

Kohteen valitseminen

Numeroidut kohteet

• Paina vastaavaa numeropainiketta



5

Tietoviihdejcrjestelmc
 

Radio
 

5        13

Numerottomat kohteet

• KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina 
sBBdintB tBmBn jBlkeen.

Asetuksen scctcminen

• KierrB [TUNE]-sBBdintB 
sBBtBBksesi arvoa ja paina 
sBBdintB tallentaaksesi 
muutokset.

• KierrB [TUNE]-sBBdintB oikealle 
suurentaaksesi arvoa ja kierrB 
[TUNE]-sBBdintB vasemmalle 
pienentBBksesi arvoa.

 Radio

Radion kytkeminen pcclle
• Paina ohjauspaneelin [RADIO]-

painiketta.

FM/AM-tila

1. TBmBnhetkinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 Luettelo: NByttBB kaikki saatavilla 
olevat radioasemat.

 Liikennetiedotukset - TA 
(Traffic Announcement): Ota 
liikennetiedotukset kByttRRn tai 
poista ne kBytRstB. Tiedotukset 
ja ohjelmat vastaanotetaan 
automaattisesti, jos niitB on 
saatavilla.

 Selaus: JBrjestelmB etsii 
radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

 Sound Settings ('Bniasetukset): 
SBBdB jBrjestelmBn BBniasetuksia.
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DAB/FM-tila (DAB-radio)

1. TBmBnhetkinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 Luettelo: NByttBB kaikki saatavilla 
olevat radioasemat.

 Liikennetiedotukset - TA 
(Traffic Announcement): Ota 
liikennetiedotukset kByttRRn tai 
poista ne kBytRstB. Tiedotukset 
ja ohjelmat vastaanotetaan 
automaattisesti, jos niitB on 
saatavilla.

 Alue: Alueellisten asemien 
automaattisen vaihdon 
kByttRRnotto/kBytRstBpoisto.

 Sound Settings ('Bniasetukset): 
SBBdB jBrjestelmBn BBniasetuksia.

 Selaus: JBrjestelmB etsii 
radioasemia, joilla on voimakas 
signaali ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

 Manual tune FM (manuaalinen 
FM-asemien viritys): ViritB 
radiotaajuus manuaalisesi.

Radiotilan vaihtaminen

Voit myRs painaa ohjauspaneelin 
[RADIO]-painiketta tai ohjauspyRrBn 
[MODE]-painiketta. Radiotila muut-
tuu joka kerta kun painat painiketta.

Kcytettcvissc olevien 
radiokanavien skannaus

Voit kuunnella kutakin radiokanavaa 
muutaman sekunnin ajan 
testataksesi kuuluvuuden ja 
valitaksesi haluamasi.
1. Kun olet radionBytRssB, paina 

ohjauspaneelin [MENU]-painiketta.
2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 

Scan ja paina sitten sBBdintB.
• JBrjestelmB etsii radioasemia, 

joilla on voimakas signaali 
ja soittaa jokaista noin viisi 
sekuntia.

3. Kun lRydBt radiokanavan, jota 
haluat kuunnella, paina [TUNE]-
sBBdintB.
• Voit jatkaa valitun kanavan 

kuuntelemista.
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Radiokanavien haku

Hae edellistB tai seuraavaa radioka-
navaa painamalla ohjauspaneelin [ 
SEEK/TRACK ] -painiketta.

Voit myRs pitBB [ SEEK/TRACK ] 
-painikkeen painettuna selataksesi 
taajuuksia nopeasti. Kun vapautat 
painikkeen, vahvalla signaalilla 
varustettu kanava valitaan 
automaattisesti. (jos varusteena)
Jos tiedBt haluamasi radiokanavan 
tarkan taajuuden, kierrB 
ohjauspaneelin [TUNE]-sBBdintB 
muuttaaksesi taajuutta.

Radiokanavien tallentaminen

Voit tallentaa lempikanavasi ja 
kuunnella niitB valitsemalla kanavan 
esiasetusluettelosta.
• Kun kuuntelet radiota, paina 

tyhjBnB olevaa numeropainiketta 
radionBytRstB.
• Kuuntelemasi radiokanava 

lisBtBBn valittuun numeroon.

HUOMAUTUS
• Voit tallentaa enintBBn 36 

radiokanavaa.
• Jos esiasetusluettelo on 

tBynnB, voit korvata jonkin 
tallennetun kanavan tBllB hetkellB 
kuuntelemallasi kanavalla. PidB 
haluamaasi numeropainiketta 
painettuna ohjauspaneelissa.

Tallennettujen radiokanavien 
kuuntelu
1. Vahvista haluamasi radiokanavan 

esiasetusnumero.
2. Paina haluamaasi 

numeropainiketta 
ohjauspaneelista.
• Voit myRs vaihtaa kanavaa 

painamalla ohjauspyRrBn ylRs/
alas-vipua.
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Mediasoitin

Mediasoittimen kcyttu

Voit toistaa musiikkia, joka on tal-
lennettu erilaisille tallennuslaitteille, 
kuten USB-tallentimille, Blypuheli-
mille ja iPod-laitteille.
1. Kytke laitteesi autosi USB-

liitBntBBn.
• Soitto saattaa alkaa vBlittRmBsti 

riippuen jBrjestelmBBn 
kytketystB laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos sinulla on useita tallennus-

laitteita, paina [MEDIA]-painiket-
ta uudelleen ja paina vastaavaa 
numeropainiketta halutun tilan 
valitsemiseksi.

HUOMAUTUS
• Kun kytket Apple-laitteen, 

toisto ei ala automaattisesti. 
KBynnistB mediasoitin iPod-
tilassa painamalla ohjauspaneelin 
[MEDIA]-painiketta.

• Voit myRs vaihtaa tilaa painamalla 
ohjauspyRrBn [MODE]-painiketta 
toistuvasti.

• LiitB tai irrota USB-laite, kun 
jBr jestelmB on kytkettynB pois 
pBBltB.

• KBytRssB olevat painikkeet tai 
auton USB-liitBnnBn ulkonBkR 
ja asettelu saattavat vaihdella 
riippuen auton mallista ja 
varustelusta.

• 'lB kytke Blypuhelinta tai MP3-
laitetta jBrjestelmBBn yhtB aikaa 
usealla menetelmBllB, kuten USB 
ja Bluetooth. Se saattaa aiheuttaa 
hBiriRBBnen tai jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn.

• Kun kytketyn laitteen 
taajuuskorjaintoiminnon ja 
jBrjestelmBn taajuuskorjaimen 
asetukset ovat molemmat 
pBBllB, ne saattavat hBiritB 
toistensa toimintaa ja aiheuttaa 
BBnen laadun heikkenemistB 
tai vBBristymiB. Kytke laitteen 
taajuuskorjain pois pBBltB, jos 
mahdollista.

• Apple-laitteen liittBmisen 
yhteydessB voi kuulua hBiriRBBntB. 
Irrota laite, kun et kBytB sitB.

• Kun Apple-laite on kytketty 
pistorasiaan latausta varten, 
ulkoisen laitteen toistosta 
saattaa aiheutua hBiriRBBntB. 
Irrota tBssB tapauksessa 
laite virtapistokkeesta ennen 
jBrjestelmBn kByttRB.
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USB-tilan kcyttcminen

Voit soittaa kannettaviin 
laiteisiin, kuten USB-tallentimiin 
ja MP3-soittimiin tallennettuja 
mediatiedostoja. Tarkista 
yhteensopivat USB-tallennuslaitteet 
ja tiedostotyypit ennen USB-tilan 
kByttBmistB.

Kytke USB-laitteesi auton USB-
liitBntBBn.
• Toisto alkaa vBlittRmBsti.
• Jos jBrjestelmBBn on jo 

kytketty USB-laite, paina 
[MEDIA]-painiketta ja paina 
[1]-painiketta valitaksesi median 
valintaikkunasta USB-vaihtoehdon.

1. Jatkuvan toiston tila
2. TBmBnhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismBBrB
3. TBllB hetkellB soitetun kappaleen 

tiedot
4. Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 Tietoja: NByttBB tBllB hetkellB 
soitetun kappaleen tiedot.

 Sound Settings ('Bniasetukset): 
SBBdB jBrjestelmBn BBniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepcin
• PidB ohjauspaneelin [ SEEK/

TRACK ] -painiketta painettuna.
• Voit myRs pitBB ohjauspyRrBn 

ylRs/alas-vipua painettuna.

Tcmcnhetkisen toiston 
aloittaminen uudelleen

Kun kappaletta on toistettu 2 
sekuntia, paina [ SEEK/TRACK] 
-painiketta.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

ylRs/alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto

Voit kBynnistBB edellisen kappaleen 
ohjauspaneelista painamalla 
[ SEEK/TRACK] -painiketta 
senhetkisen kappaleen toiston 
2 ensimmBisen sekunnin aikana. 
Toista seuraava kappale painamalla 
ohjauspaneelin [SEEK/TRACK ] 
-painiketta.

Jos kappaleen toistoa on kulunut yli 
2 sekuntia, paina [ SEEK/TRACK] 
-painiketta kahdesti edellisen 
kappaleen toistoa varten.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

ylRs/alas-vipua.
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HUOMAUTUS
• KBBnnB ohjauspaneelin [FILE]-

sBBdintB etsiBksesi haluamasi 
kappaleen ja paina sBBdintB viiden 
sekunnin sisBllB toistaaksesi 
tiedoston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisBllB, haku peruutetaan 
ja nBytRllB nBytetBBn sillB hetkellB 
toistettavan kappaleiden tiedot.

Jatkuva toisto
• Paina ohjauspaneelin 

[1]-painiketta. Jatkuvan toiston 
tila muuttuu joka kerta, kun painat 
painiketta. Vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.

Toisto satunnaisessa 
jcrjestyksessc
• Paina ohjauspaneelin 

[2]-painiketta. Satunnaistoisto 
otetaan kByttRRn tai poistetaan 
kBytRstB joka kerta, kun 
painat painiketta. Kun otat 
satunnaistoistotilan (shuffle) 
kByttRRn, sitB vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.

Musiikkitiedostojen haku 
tiedostolistasta
1. Paina ohjauspaneelin [3]-paini ket-

ta valitaksesi List-vaihtoehdon.
2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 

haluamasi kategorian ja tiedoston 
ja paina sBBdintB soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

HUOMAUTUS
• KBynnistB auton moottori 

ennen USB-laitteen kytkemistB 
jBrjestelmBBn. Moottorin 
kBynnistBminen USB-laitteen 
ollessa kytkettynB jBrjestelmBBn 
saattaa vahingoittaa USB-laitetta.

• 'lB altista USB-laitetta staattiselle 
sBhkRlle liittBessBsi ja irrottaessasi 
sitB. Staattinen sBhkRpurkaus 
saattaa aiheuttaa jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn.

• 'lB anna kehosi tai minkBBn esi-
neen koskettaa USB-liitBntBB. Se 
saattaa aiheuttaa onnettomuuden 
tai jBrjestelmBn toimintahBiriRn.

• 'lB kytke ja irrota USB-liitintB 
toistuvasti lyhyen ajan sisBllB. 
Se saattaa aiheuttaa virheen 
laitteeseen tai jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn.

• 'lB kBytB USB-laitetta muihin 
tarkoituksiin kuin tiedostojen 
toistamiseen. USB-lisBlaitteiden 
kByttBminen lataamisen tai 
lBmmitykseen saattaa heikentBB 
jBrjestelmBn tehokkuutta tai 
aiheuttaa toimintahBiriRn.
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HUOMAUTUS
• 'lB kBytB jatkokaapelia, kun kytket 

USB-laitteen. Kytke se suoraan 
USB-liitBntBBn. Jos kBytBt USB-
jatkojohtoa tai USB-jakajaa, USB-
laitetta ei ehkB tunnisteta.

• TyRnnB USB-liitin USB-
liitBnnBn pohjaan asti. Muuten 
tiedonsiirrossa saattaa olla 
virheitB.

• Kun kytket USB-laitteen irti, 
saattaa kuulua hBiriRBBni.

• JBrjestelmB voi toistaa vain 
standardimuotoon koodattuja 
tiedostoja.

• Seuraavan tyyppisiB USB-laitteita 
ei ehkB tunnisteta tai ne eivBt 
ehkB toimi asianmukaisesti:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunnisteta 
siirrettBvBksi levyksi

• USB-laitetta ei ehkB tunnisteta 
sen tilan vuoksi.

• Jotkut USB-laitteet eivBt ehkB 
ole yhteensopivia jBrjestelmBsi 
kanssa.

• USB-laitteen tunnistus saattaa 
kestBB pidempBBn riippuen USB-
laitteen tyypistB, kapasiteetista 
tai tiedostojen muodosta.

• Varustelusta riippuen jotkut USB-
laitteet eivBt tue lataamista USB-
liitBnnBn kautta.

• JBrjestelmB ei toista kuva- tai 
videotiedostoja USB-laitteelta.

iPod-tilan kcyttcminen

Voit kuunnella Apple-laitteellesi 
(esim. iPod tai iPhone) tallennettua 
musiikkia.
1. Kytke Apple-laitteesi auton USB-

liitBntBBn laitteen mukana tulleella 
kaapelilla.
• Kun laite kytketBBn, se alkaa 

latautua. Musiikin toisto ei ala 
automaattisesti.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos jBrjestelmBBn on jo 

kytketty useita laitteita, paina 
[MEDIA]-painiketta ja paina 
[1]-painiketta valitaksesi 
median valintaikkunasta iPod-
vaihtoehdon.

1. Jatkuvan toiston tila
2. TBmBnhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismBBrB
3. TBllB hetkellB soitetun kappaleen 

tiedot
4. Toistoaika ja -paikka
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Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 Tietoja: NByttBB tBllB hetkellB 
soitetun kappaleen tiedot.

 Sound Settings ('Bniasetukset): 
SBBdB jBrjestelmBn BBniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepcin
• PidB ohjauspaneelin [ SEEK/

TRACK ] -painiketta painettuna.
• Voit myRs pitBB ohjauspyRrBn 

ylRs/alas-vipua painettuna.

Tcmcnhetkisen toiston 
aloittaminen uudelleen
• Kun kappaletta on toistettu 2 

sekuntia, paina [ SEEK/TRACK] 
-painiketta.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

ylRs/alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toisto
• Voit kBynnistBB edellisen 

kappaleen ohjauspaneelista 
painamalla [ SEEK/TRACK] 
-painiketta senhetkisen kappaleen 
toiston 2 ensimmBisen sekunnin 
aikana. Toista seuraava kappale 
painamalla ohjauspaneelin [SEEK/
TRACK ] -painiketta.
• Jos kappaleen toistoa on kulunut 

yli 2 sekuntia, paina [ SEEK/
TRACK] -painiketta kahdesti 
edellisen kappaleen toistoa 
varten.

• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 
ylRs/alas-vipua.

HUOMAUTUS
• KBBnnB ohjauspaneelin [FILE]-

sBBdintB etsiBksesi haluamasi 
kappaleen ja paina sBBdintB viiden 
sekunnin sisBllB toistaaksesi 
tiedoston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisBllB, haku peruutetaan 
ja nBytRllB nBytetBBn sillB hetkellB 
toistettavan kappaleiden tiedot.

Jatkuva toisto
• Paina ohjauspaneelin 

[1]-painiketta. Jatkuvan toiston 
tila muuttuu joka kerta, kun painat 
painiketta. Vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.

Toisto satunnaisessa 
jcrjestyksessc
• Paina ohjauspaneelin 

[2]-painiketta. Satunnaistoisto 
otetaan kByttRRn tai poistetaan 
kBytRstB joka kerta, kun 
painat painiketta. Kun otat 
satunnaistoistotilan (shuffle) 
kByttRRn, sitB vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.
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Musiikkitiedostojen haku 
tiedostolistasta
1. Paina ohjauspaneelin 

[3]-painiketta valitaksesi List-
vaihtoehdon.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
haluamasi kategorian ja tiedoston 
ja paina sBBdintB soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

HUOMAUTUS
• Muista kBynnistBB moottori 

ennen laitteiden kytkemistB 
jBrjestelmBBn. Laite saattaa 
vaurioitua jos moottori 
kBynnistetBBn laitteen ollessa 
kytkettynB.

• 'lB kytke ja irrota USB-liitintB 
toistuvasti lyhyen ajan sisBllB. 
Se saattaa aiheuttaa virheen 
laitteeseen tai jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn.

Huomioita Applen laitteista
• Varmista, ettB laitteesi iOS ja 

laiteversio on pBivitetty ennen 
sen kytkemistB jBrjestelmBBn. 
Vanhentuneet laitteet saattavat 
aiheuttaa jBrjestelmBBn hBiriRn.

• Jos laitteen akkulataus on 
alhainen, laitetta ei ehkB 
tunnisteta. Tarkista akun lataustila 
ja lataa sitB tarvittaessa ennen 
laitteen kytkemistB jBrjestelmBBn.

• KBytB Applen hyvBksymBB 
kaapelia. Jos kBytBt ei-
hyvBksyttyB kaapelia, BBnessB 
saattaa olla hBiriRitB tai toistossa 
virheitB.

• KBytB alle 1 metrin pituista 
kaapelia, jollainen Applen laitteiden 
kanssa alun perin toimitetaan. 
PidemmBt kaapelit saattavat 
aiheuttaa sen, ettB informaatio- 
ja viihdejBrjestelmB ei tunnista 
Applen laitetta.

• TyRnnB USB-liitin USB-
liitBnnBn pohjaan asti. Muuten 
tiedonsiirrossa saattaa olla 
virheitB.

• Jos kytket laitteesi jBrjestelmBBn 
toiston ollessa meneillBBn 
laitteessasi, saatat kuulla korkean 
BBnen juuri kytkennBn jBlkeen. 
Kytke laite kun olet lopettanut tai 
keskeyttBnyt toiston.

• Laitteen kytkeminen latauksen 
tai iTunes-synkronoinnin aikana 
saattaa aiheuttaa virheen. Kytke 
laite, kun lataus tai synkronointi 
on valmis.

• Jos kytket iPod nanon (6. 
sukupolven laitteita lukuun 
ottamatta) tai iPod classicin, 
merkin logo tulee laitteen nBytRlle. 
Jos laite on iPhone tai iPod touch, 
logoa ei nBytetB.
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Huomioita Applen laitteiden 
kcytustc
• Mallista riippuen laitettasi 

ei ehkB tunnisteta 
johtuen tukemattomista 
tiedonsiirtoprotokollista.

• JBrjestelmBssB nBytettyjen tai 
soitettujen kappaleiden jBrjestys 
saattaa poiketa jBrjestyksestB, 
jossa kappaleet on tallennettu 
laitteellesi.

• JBrjestelmBssB nBytetyt tiedot 
saattavat vaihdella riippuen 
kByttBmBstBsi soitinsovelluksesta.

• iPhone-laitteessa audio streaming 
-toiminto ja iPod-tilan ohjaus 
voivat olla ristiriidassa. Jos 
tapahtuu virhe, irrota USB-kaapeli 
ja kytke se takaisin.

• Kun kBytBt iPhonea tai iPod 
touchia, BlB ohjaa laitetta, kun se 
on kytkettynB jBrjestelmBBsi. Se 
saattaa aiheuttaa virheen.

• Jos soitat tai vastaanotat puhelun 
iPhonella musiikin soidessa, 
musiikki saattaa jBBdB pois pBBltB, 
kun lopetat puhelun. Ellet kuule 
musiikkia puhelun lopettamisen 
jBlkeen, tarkista laitteesta, onko 
musiikki keskeytetty.

• 'lB kopioi kappaletta useampaan 
kansioon. Useaan kansioon 
tallennettu kappale saattaa 
aiheuttaa virheen haku- ja 
toistotoiminnoissa.

• Jos suoritat median 
ohjaustoiminnon kuten musiikin 
keskeytyksen tai jatkuvan toiston 
juuri ennen kappaleen loppumista, 
nBytRllB esitetyt kappaleen tiedot 
eivBt ehkB vastaa tBllB hetkellB 
toistettua kappaletta. TBmB ei 
ole jBrjestelmBn hBiriR. KBynnistB 
laitteen iPod-tila uudelleen 
tai keskeytB ja aloita toisto 
laitteestasi uudelleen.

• 'Bnen hyppimistB tai normaalista 
poikkeavaa toimintaa saattaa 
ilmetB riippuen Apple-laitteesi 
ominaisuuksista.

• Jos Apple-laite toimii virheellisesti 
Apple-laitteen virheen johdosta, 
nollaa Apple-laite ja kokeile 
uudelleen. (LisBtietoja saat 
tutustumalla Apple-laitteen 
kByttRoppaaseen)
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 Bluetooth

Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth-laitteeseen

Bluetooth on lyhyen kantaman lan-
gaton tiedonsiirtoteknologia. Blue-
toothin kautta voit yhdistBB lBhellB 
olevat mobiililaitteet langattomasti 
ja lBhettBB ja vastaanottaa dataa 
yhdistettyjen laitteiden vBlillB. NBin 
voit kByttBB laitteitasi tehokkaasti.

KByttBBksesi Bluetoothia, sinun on 
ensin yhdistettBvB Bluetooth-laite 
jBrjestelmBBsi (esim. Matkapuhelin 
tai MP3-soitin). Varmista, ettB yh-
distettBvB laite tukee Bluetoothia.

VAROITUS
PysBkRi auto turvalliseen paikkaan 
ennen Bluetooth-laitteen kytke-
mistB. HBiriintyminen ajon aikana 
saattaa aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden ja johtaa jopa hengenvaa-
rallisiin henkilRvahinkoihin.

HUOMAUTUS
• JBrjestelmBssB voidaan kByttBB 

vain Bluetooth Handsfree- ja 
Audio-toimintoja. YhdistB 
mobiililaite, joka tukee molempia 
toimintoja.

• Jotkut Bluetooth-laitteet 
saattavat aiheuttaa informaatio- 
ja viihdejBrjestelmBn 
toimintahBiriRitB tai hBiriRBBniB. 

TBssB tapauksessa kokeile 
sijoittaa laite eri paikkaan 
ongelman ratkaisemiseksi.

• Joitakin toimintoja ei ehkB tueta 
riippuen yhdistetystB Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta. 
Katso lisBtietoja Bluetooth!-
yhteyttB tukevista laitteista ja 
yhteensopivuudesta osoitteesta 
http://kiaeurope.nextgen-
technology.net/

• Jos jBrjestelmB ei ole vakaa 
auton ja Bluetooth-laitteen 
vBlisen tiedonsiirto-ongelman 
vuoksi poista paritetut laitteet 
ja muodosta yhteys Bluetooth-
laitteisiin uudelleen

• Jos Bluetooth-yhteys ei ole vakaa, 
noudata nBitB ohjeita tai yritB 
uudelleen.
1. Poista Bluetooth kBytRstB ja 

aktivoi se uudelleen laitteesta. 
YhdistB tBmBn jBlkeen laite 
uudelleen.

2. KBBnnB laitteen virta ensin pois 
pBBltB ja sitten pBBlle. Kytke 
laite tBmBn jBlkeen uudelleen.

3. Poista laitteen akku ja asenna 
se takaisin. Kytke laite tBmBn 
jBlkeen pBBlle ja yhdistB se 
uudelleen.

4. Poista laiteparien Bluetooth-
muodostaminen sekB 
jBrjestelmBstB ettB laitteesta 
ja rekisterRi ja yhdistB ne 
uudelleen.
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Laiteparien muodostaminen 
jcrjestelmcn kanssa

Muodosta Bluetooth-liitBntBB 
varten ensin laitepari laitteesi ja 
jBrjestelmBsi vBlille lisBtBksesi 
laitteen jBrjestelmBn Bluetooth-
laitteiden listaan. Voit rekisterRidB 
enintBBn viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.
• Jos muodostat laiteparin 

jBrjestelmBsi ja laitteen vBlille 
ensimmBistB kertaa, voit myRs 
painaa ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyRrBn 
soitto/vastaus-painiketta.

2. Aktivoi yhdistettBvBn Bluetooth-
laitteen Bluetooth, etsi autosi 
jBrjestelmB ja valitse se.
• Tarkista jBrjestelmBn Bluetooth-

nimi, joka nBkyy jBrjestelmBn 
nBytRn uuden rekisterRinnin 
ponnahdusnBytRllB.

3. SyRtB tai vahvista salasana 
vahvistaaksesi yhteyden.
• Jos salasanan syRtRn nByttR 

nBytetBBn Bluetooth-laitteen 
nBytRllB, syRtB salasana ”0000”, 
joka nBkyy jBrjestelmBn nBytRllB.

• Jos 6-merkkinen salasana 
nBytetBBn Bluetooth-laitteen 
nBytRllB, varmista, ettB 
Bluetooth-laitteen nBytRllB 
esitetty Bluetooth-salasana on 
sama kuin jBrjestelmBn nBytRllB 
esitetty salasana ja vahvista 
yhdistBminen laitteesta.

4. Valitse, yhdistetBBnkR Bluetooth-
laite jBrjestelmBBsi ennen muita 
laitteita.
• Jos valitset Bluetooth-laitteen 

ensisijaiseksi, se yhdistetBBn 
automaattisesti jBrjestelmBBn, 
kun kytket jBrjestelmBn pBBlle.

HUOMAUTUS
• TBssB ohjekirjassa esitetty nBytRn 

kuva on esimerkki. Tarkista tarkka 
ajoneuvon nimi ja Bluetooth-
laitteen nimi jBrjestelmBsi 
nBytRltB.

• Oletussalasana on ”0000”.
• Saattaa kestBB jonkin aikaa, ettB 

jBrjestelmB muodostaa yhteyden 
laitteeseesi sen jBlkeen, kun olet 
sallinut jBrjestelmBn pBBsyn 
laitteeseen. Kun yhteys on 
muodostettu, nBytRn ylBosaan 
tulee Bluetooth-tilakuvake.
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• Voit muuttaa lupa-asetuksia 
matkapuhelimen Bluetooth-
asetusvalikosta. Katso lisBtietoja 
matkapuhelimesi kByttRoppaasta.

• RekisterRi uusi laite toistamalla 
vaiheet 1–4.

• Kun uusi laite yhdistetBBn 
jBrjestelmBBn Bluetoothin kautta, 
et voi yhdistBB toista laitetta.

• Jos kBytBt automaattista 
Bluetooth-yhdistBmistoimintoa, 
puhelu saatetaan siirtBB auton 
Handsfree-jBrjestelmBBn, kun 
puhut puhelimeen auton lBhellB 
auton moottorin ollessa kBynnissB. 
Ellet halua jBrjestelmBn yhdistBvBn 
laitetta automaattisesti, poista 
laitteesi Bluetooth kBytRstB.

• Kun laite yhdistetBBn 
jBrjestelmBBn Bluetoothin kautta, 
laiteen akku saattaa tyhjentyB 
nopeammin.

Paritetun laitteen yhdistcminen

KByttBBksesi Bluetooth-laitetta 
jBrjestelmBssBsi, yhdistB 
jBrjestelmBBn laite, jonka kanssa on 
muodostettu laitepari. JBrjestelmB 
voi muodostaa yhteyden vain 
yhteen laitteeseen kerrallaan.

1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.
• Jos liitettyB laitetta ei ole, 

paina ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyRrBn 
soitto/vastaus-painiketta.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
kytkettBvBn laitteen ja paina 
sBBdintB tBmBn jBlkeen.
• Jos jBrjestelmBBn on jo 

yhdistetty toinen laite, katkaise 
sen yhteys. Valitse yhdistetty 
laite katkaistaksesi yhteyden.

3. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
Connect ja paina sBBdintB.

HUOMAUTUS
• Jos yhteys katkeaa, kun laite on 

kByttRetBisyyden ulkopuolella 
tai laitteeseen tulee vika, yhteys 
palautuu automaattisesti, kun 
laite tuodaan kByttRetBisyydelle 
tai kun vika poistuu.

• Bluetooth-yhteys ei ole 
kBytettBvissB, kun laitteen 
Bluetooth-toiminto on pois pBBltB. 
Muista kytkeB laitteen Bluetooth-
toiminto pBBlle.

• Yhteyden automaattisesta 
muodostamisesta riippuen laitteen 
yhdistBminen saattaa kestBB 
jonkin aikaa.
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Laitteen yhteyden katkaiseminen

Jos haluat lopettaa Bluetooth-
laitteen kBytRn tai haluat 
yhdistBB toisen laitteen, katkaise 
yhdistettynB olevan laitteen yhteys.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
laitteen, jonka yhteyden haluat 
katkaista, ja paina sBBdintB tBmBn 
jBlkeen.

3. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
Disconnect ja paina sBBdintB.

Paritettujen laitteiden poistaminen

Jos et enBB halua, ettB tietyn 
Bluetooth laitteen kanssa on 
muodostettu laitepari tai haluat 
yhdistBB uuden laitteen ja 
Bluetooth-laiteluettelo on tBynnB, 
poista paritettuja laitteita.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth  Connections.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
poistettavan laitteen ja paina 
sBBdintB tBmBn jBlkeen.

3. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
Delete ja paina sBBdintB.

HUOMAUTUS
• Kun poistat laiteparilla yhdistetyn 

laitteen, myRs jBrjestelmBBn 
tallennettu puheluhistoria ja 
yhteystiedot poistetaan.

• KByttBBksesi poistettua puhelinta 
uudelleen, sinun on muodostetta-
va laite pariksi uudelleen.

Bluetooth-audiolaitteen 
kcyttcminen

Voit kuunnella yhdistetyyn Blue-
tooth-audiolaitteeseen tallennettua 
musiikkia autosi kaiuttimista.
• Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-

painiketta.
• Jos sinulla on useita tallennus-

laitteita, paina [MEDIA]-painiket-
ta ja paina [2]-painiketta valitak-
sesi median valintaikkunasta BT 
Audio -vaihtoehdon.

1. Jatkuvan toiston tila
2. TBllB hetkellB soitetun kappaleen 

tiedot

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 Connections: Aseta Bluetooth-
yhteys.

 Sound Settings ('Bniasetukset): 
SBBdB jBrjestelmBn BBniasetuksia.
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Toiston keskeytys/palauttaminen
• KeskeytB toisto painamalla 

ohjauspaneelin [3]-painiketta. 
Jatka toistoa painamalla 
[3]-painiketta uudelleen.

Jatkuva toisto
• Paina ohjauspaneelin 

[1]-painiketta. Jatkuvan toiston 
tila muuttuu joka kerta, kun painat 
painiketta. Vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.

Toisto satunnaisessa 
jcrjestyksessc
• Paina ohjauspaneelin [2]-painiket-

ta. Satunnaistoisto otetaan kByt-
tRRn tai poistetaan kBytRstB joka 
kerta, kun painat painiketta. Kun 
otat satunnaistoistotilan (shuffle) 
kByttRRn, sitB vastaava tilakuvake 
nBytetBBn nBytRllB.

HUOMAUTUS
• Riippuen toiston ohjaukset riippu-

vat kByttBmBstBsi yhdistetystB 
Bluetooth-laitteesta, matkapuhe-
limesta tai musiikkisoittimesta.

• Streaming-toimintoa ei ehkB tueta 
kByttBmBstBsi musiikkisoittimesta 
riippuen.

• Joitakin toimintoja ei ehkB tueta 
riippuen yhdistetystB Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

• Jos yhdistBt Bluetooth-laitteen tai 
matkapuhelimen jBrjestelmBBsi 
samaan aikaan USB:n Bluetoothin 

kautta, Bluetooth-tila kytketBBn 
pois pBBltB ja musiikki 
toistetaan USB- tai iPod-tilassa. 
Kuunnellaksesi Bluetoothin kautta 
suoratoistettua musiikkia, poista 
USB-laite.

• Jos Bluetooth-puhelinta kBytetBBn 
musiikin toistamiseen ja puhelin 
vastaanottaa puhelun tai sillB 
soitetaan puhelu, musiikki lakkaa.

• Puhelun soittaminen tai puheluun 
vastaaminen Bluetooth-toiston 
aikana voi aiheuttaa hBiriRBBniB.

• Jos kBytBt Bluetooth-puhelintilaa 
Bluetooth audion kanssa, toisto 
ei ehkB jatku automaattisesti 
puhelun pBBtettyB. TBmB riippuu 
yhdistetystB matkapuhelimesta.

• Seuraavan/edellisen kappaleen 
hakeminen Bluetooth-
BBnentoistotilassa voi aiheuttaa 
hBiriRitB joihinkin matkapuhelimiin.

• Pikakelausta eteen-/taaksepBin ei 
tueta Bluetooth audio -tilassa.

• Soittolistatoimintoa ei tueta 
Bluetooth audio -tilassa.

• Jos Bluetooth-laitteen yhteys 
katkaistaan, Bluetooth audio -tila 
lakkaa.

Bluetooth puhelimen kcyttcminen

Voit kByttBB Bluetoothia handsfree-
puheluihin. Katso puhelutiedot 
jBrjestelmBn nBytRltB ja soita tai 
vastaanota puheluita turvallisesti ja 
kBtevBsti auton oman mikrofonin ja 
kaiuttimien kautta.
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VAROITUS
• PysBkRi auto turvalliseen paikkaan 

ennen Bluetooth-laitteen 
kytkemistB. HBiriintyminen 
ajon aikana saattaa aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden ja 
johtaa jopa hengenvaarallisiin 
henkilRvahinkoihin.

• 'lB koskaan nBppBile 
puhelinnumeroa tai ota 
puhelinta kBteesi ajon aikana. 
Matkapuhelimen kByttR saattaa 
hBiritB keskittymistBsi, jolloin 
olosuhteiden havaitseminen 
ja odottamattomiin tilanteisiin 
reagoiminen heikkenee. TBmB voi 
johtaa onnettomuuteen. KBytB 
tarvittaessa Bluetooth Handsfree 
-toimintoa soittaaksesi puheluita 
ja pidB puhelut mahdollisimman 
lyhyinB.

HUOMAUTUS
• Et pBBse puhelimen nByttRRn, jos 

yhdistettyjB matkapuhelimia ei 
ole. YhdistB puhelin jBrjestelmBBn 
kByttBBksesi Bluetooth-
puhelintoimintoa

• Bluetooth Handsfree -toiminto ei 
ehkB toimi, kun olet alueella jolla 
matkapuhelimen kenttB on huono, 
kuten tunnelissa, maan alla tai 
vuoristoisella alueella.

• Yhteys saattaa olla huono 
seuraavissa olosuhteissa:
- Matkapuhelimen kenttB on heikko

- Matkustamossa on melua
- Matkapuhelin on metalliesineiden 
(esim. juomatRlkin) lBhellB

• Bluetooth Handsfree -toiminnon 
BBnenvoimakkuus ja -laatu 
saattavat vaihdella liitetystB 
puhelimesta riippuen.

Puhelun soittaminen

Jos matkapuhelimesi on yhdistetty 
jBrjestelmBBn, voit soittaa valitse-
malla nimen soittohistoriastasi tai 
yhteystietoluettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

soitto/vastaus-painiketta.
2. Jos sinulla on useita 

mobiililaitteita, joiden kanssa on 
muodostettu laitepari, valitse 
matkapuhelin laitepariluettelosta.

3. Valitse puhelinnumero.
• Valitse puhelinnumero 

suosikeista valitsemalla 
Favourites.

• Valitse puhelinnumero 
soittohistoriasta valitsemalla Call 
history.
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• Valitse puhelinnumero 
yhdistetystB matkapuhelimesta 
ladatusta yhteystietoluettelosta 
valitsemalla Contacts.

4. Lopeta puhelu painamalla 
ohjauspaneelin [2]-painiketta 
valitaksesi End.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

puhelun lopetuspainiketta.

Suosikit-luettelon (favourites) 
kcyttu
1. Paina puhelimen nBytRn 

[1]-painiketta valitaksesi 
Favourites.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
sBBdintB soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta kByttBBksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
 Delete: Suosikkikohteiden 
poistaminen.

HUOMAUTUS
• Voit rekisterRidB jopa 20 suosikkia 

jokaiselle laitteelle.
• Jotta voit rekisterRidB suosikkeja, 

sinun on ensin ladattava 
yhteystietoja jBrjestelmBBn.

• Matkapuhelimeen tallennettua 
suosikkiluetteloa ei ladata 
jBrjestelmBBn.

• Jos matkapuhelimessa olevia 
yhteystietoja muokataan, 
jBrjestelmBn suosikit eivBt 
automaattisesti muutu. Poista ja 
lisBB kohde suosikkeihin uudelleen.

• Kun yhdistBt uuden 
matkapuhelimen, edellisen 
puhelimesi suosikkeja ei nBytetB, 
mutta ne pysyvBt jBrjestelmBssB, 
kunnes poistat edellisen 
puhelimen laiteluettelosta.
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Puheluhistorian kcyttcminen
1. Paina puhelimen nBytRn 

[2]-painiketta valitaksesi Call 
history.

2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina 
sBBdintB soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta siirtyBksesi seuraaviin 
valikon vaihtoehtoihin:
 All calls: Katso kaikki puhelut.
 Missed calls: Katso vain 
vastaamattomat puhelut.

 Dialled calls: Katso vain soitetut 
puhelut.

 Received calls: Katso vain vastatut 
puhelut.

 Download: Lataa puheluhistoriasi

HUOMAUTUS
• Jotkut matkapuhelimet eivBt ehkB 

tue lataustoimintoa.
• Puheluhistoriaan pBBsee vain 

kun matkapuhelin on yhdistetty 
jBrjestelmBBn.

• Salaisista numeroista tulleita 
puheluita ei tallenneta 
puheluhistoriaan.

• EnintBBn 50 puhelutietoa ladataan 
luetteloa kohden.

• Puhelimen kesto- ja aikatietoja ei 
nBytetB jBrjestelmBn nBytRllB.

• Soittohistoriasi lataaminen 
matkapuhelimestasi edellyttBB 
lupaa. Kun yritBt ladata tietoja, 
sinun tBytyy ehkB sallia 
lataaminen matkapuhelimella. 
Jos lataaminen epBonnistuu, 
tarkista nBkyykR matkapuhelimen 
nBytRllB ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Kun lataat puheluhistoriasi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

Yhteystietoluettelon kcyttu
1. Paina puhelimen nBytRn 

[3]-painiketta valitaksesi Contacts.
2. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 

haluamasi aakkosnumeeristen 
merkkien joukon ja paina sBBdintB.

3. KierrB [TUNE]-sBBdintB valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
sBBdintB soittaaksesi puhelun.
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Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta kByttBBksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
 Download: Lataa matkapuhelimesi 
yhteystiedot.

HUOMAUTUS
• Yhteystiedot voidaan ladata 

ainoastaan yhdistetyistB 
Bluetooth-laitteista.

• Yhteystiedot voidaan nByttBB 
ainoastaan, kun Bluetooth-laite on 
yhdistetty.

• Vain tuetussa muodossa olevat 
yhteystiedot voidaan ladata ja 
nByttBB Bluetooth-laitteessa. 
Joidenkin sovellusten yhteystietoja 
ei sisBllytetB.

• Laitteestasi voidaan ladata 
enintBBn 2000 yhteystietoa.

• Jotkut matkapuhelimet eivBt ehkB 
tue lataustoimintoa.

• Riippuen jBrjestelmBsi 
ominaisuuksista, jotkut ladatut 
yhteystiedot saatetaan menettBB.

• SekB puhelimeen ettB SIM-kortille 
tallennetut yhteystiedot ladataan. 
Joissakin puhelimissa SIM-kortille 
tallennettuja yhteystietoja ei voi 
ladata.

• Yhteystietoihin sisBltyviB 
erikoismerkit ja kuvat eivBt ehkB 
nBy asianmukaisesti.

• Yhteystietojen lataaminen 
matkapuhelimestasi edellyttBB 
lupaa. Kun yritBt ladata tietoja, 
sinun tBytyy ehkB sallia 
lataaminen matkapuhelimella. 

Jos lataaminen epBonnistuu, 
tarkista nBkyykR matkapuhelimen 
nBytRllB ilmoitusta puhelimen 
sallimisasetuksista.

• Matkapuhelimen tyypistB ja tilasta 
riippuen latauksessa saattaa 
kestBB jonkin aikaa.

• Kun lataat yhteystietosi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

• Et voi muokata tai poistaa 
yhteystietojasi jBrjestelmBn 
kautta.

• Kun yhdistBt uuden 
matkapuhelimen, edellisestB 
puhelimestasi ladattuja 
yhteystietoja ei nBytetB, mutta ne 
pysyvBt jBrjestelmBssB, kunnes 
poistat edellisen puhelimen 
laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen

Kun puhelu tulee, jBrjestelmBn 
nBytRlle ilmestyy saapuvasta 
puhelusta ilmoittava 
ponnahdusikkuna.
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• Vastaa puheluun painamalla 
ohjauspaneelin [1]-painiketta 
valitaksesi Accept.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

soitto/vastaus-painiketta.
• HylkBB puhelu painamalla 

ohjauspaneelin [2]-painiketta 
valitaksesi Reject.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

puhelun lopetuspainiketta.

HUOMAUTUS
• Joissakin puhelintyypeissB puhelun 

hylkBBmistB ei ehkB tueta.
• Kun puhelimesi on yhdistetty 

jBrjestelmBBn, soittoBBni saattaa 
kuulua auton kaiuttimista vaikka 
olet poistunut autosta, jos 
puhelin on kByttRetBisyydellB. 
Katkaise yhteys kytkemBllB laite 
irti jBrjestelmBstB tai kytkemBllB 
laitteen Bluetooth-yhteys pois 
pBBltB.

Toimintojen kcyttcminen puhelun 
aikana

Puhelun aikana nBet alla esitetyn 
soittonBytRn. Paina jotakin 
painiketta suorittaaksesi haluamasi 
toiminnon.

• SiirrB puhelu matkapuhelimeesi 
painamalla ohjauspaneelin 
[1]-painiketta valitaksesi Private.
• Voit myRs pitBB ohjauspyRrBn 

soitto/vastaus-painiketta 
painettuna.

• Lopeta puhelu painamalla 
ohjauspaneelin [2]-painiketta 
valitaksesi End.
• Voit myRs painaa ohjauspyRrBn 

puhelun lopetuspainiketta.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta kByttBBksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
 Microphone Volume: SBBdB 
mikrofonin voimakkuutta tai 
kytke mikrofoni pois pBBltB, jotta 
keskustelukumppani ei kuule 
sinua.
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HUOMAUTUS
• Jos soittajan tiedot on tallennettu 

yhteystietoluetteloosi, soittajan 
nimi ja puhelinnumero nBytetBBn. 
Jos soittajan tietoja ei ole 
tallennettu yhteystietoluetteloosi, 
vain soittajan puhelinnumero 
nBytetBBn.

• Bluetooth-puhelun aikana et voi 
vaihtaa toiseen nByttRRn, kuten 
audionByttRRn tai asetusnByttRRn.

• Puheluyhteyden laatu saattaa 
vaihdella puhelintyypistB riippuen. 
Joissakin puhelimissa BBnesi 
saattaa kuulua huonommin 
keskustelukumppanille.

• Joissakin puhelintyypeissB 
puhelinnumeroa ei ehkB nBytetB.

• Joissakin puhelintyypeissB puhelun 
siirtotoimintoa ei ehkB tueta.

 Asetukset

Ncyttu

Voit vaihtaa jBrjestelmBn nByttRRn 
liittyviB asetuksia.
• Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]  [1] -painikkeita 
valitaksesi Display.
 Dimming mode: Aseta 
nBytRn kirkkaus sBBtymBBn 
automaattisesti ympBristRn 
valoisuuden mukaan tai aseta 
nByttR pysymBBn koko ajan 
kirkkaana tai pimeBnB.
 Kirkkaus (Brightness): SBBdB 
pBivB- tai yRtilan kirkkaus 
Dimming mode -kohdan 
asetusten mukaisesti.
 Screensaver: Valitse 
nBytRnsBBstBjB, joka nBytetBBn, 
kun jBrjestelmB on pois pBBltB.
 Scroll text: Valitse tekstin 
vierittBmiseksi, kun tekstitieto ei 
mahdu kokonaan nBytRlle.

HUOMAUTUS
Tekstin vieritystoiminto on kBytRssB 
vain seuraavissa tilanteissa:
• Kun nBytetBBn pBBikkuna USB/

iPod/Bluetooth audio- ja radio/
DAB-tiloissa

• Kun nBytetBBn luettelonByttR 
USB/iPod/Bluetooth audio-, radio/
DAB- ja Phone-tiloissa
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Sound (Ccnet)

Voit vaihtaa BBniin liittyviB 
asetuksia, esimerkiksi paikkaa, 
johon BBni keskittyy sekB kunkin 
alueen voimakkuutta.
• Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]  [2] -painikkeita ja valitse 
Sound.
 Sijainti: Valitse paikka, johon 
BBni on paras keskittBB autossa. 
Valitse Fade tai Balance, kierrB 
[TUNE]-sBBdin haluttuun 
asentoon ja paina sitB. Aseta 
BBni keskelle autoa valitsemalla 
Centre.
 Equaliser: SBBdB kunkin 
BBnensBvyn tasoa.
 Speed dependent volume 
control: Aseta BBnenvoimakkuus 
sBBtymBBn automaattisesti 
ajonopeuden mukaan.
 Rear parking sensors prioritised: 
Aseta BBnenvoimakkuus 
hiljenemBBn, jotta kuulet 
muiden BBnten sijasta 
peruutusvaroituksen 
peruuttaessasi.

HUOMAUTUS
• Saatavilla olevat vaihtoehdot 

saattavat vaihdella automallin tai 
varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot 
saattavat vaihdella autosi 
jBrjestelmBn tai vahvistimen 
ominaisuuksien mukaan.

Pcivcmccrc/kellonaika

Voit vaihtaa jBrjestelmBn nBytRllB 
esitettyB pBivBmBBrBB ja 
kellonaikaa.
• Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]  [3] -painikkeita 
valitaksesi Date/Time.
 Set date: Aseta jBrjestelmBn 
nBytRllB esitettBvB pBivBmBBrB.
 Set time: Aseta jBrjestelmBn 
nBytRllB esitettBvB aika.
 Time format: Valitse 12 tai 24 
tunnin nByttRmuoto.

Bluetooth

Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyksien 
asetuksia.
• Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]  [4] -painikkeita ja valitse 
Bluetooth.
 Connections: Muodosta laitepari 
uuden Bluetooth-laitteen ja jBr-
jestelmBn vBlille tai yhdistB laite, 
jonka kanssa on muodostettu 
laitepari, tai katkaise laitteen 
yhteys. Voit myRs poistaa yhdis-
tettyjB laitteita.
 Auto connection priority: Valitse 
yhdistetty laite, joka kytketBBn 
automaattisesti jBrjestelmBBn, 
kun se kytketBn pBBlle.
 Update contacts: Lataa 
yhteystietoluettelon kytketystB 
matkapuhelimesta.
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 Bluetooth voice guidance: Kytke 
Bluetooth-parinmuodostuksen, 
yhteyksien ja virheiden 
BBniopastus pBBlle tai pois.

HUOMAUTUS
• Jos Bluetooth-laitetta ei ole 

yhdistetty, Update contacts 
(PBivitB yhteystiedot) -valikko ei 
ole kBytRssB.

• Jos jBrjestelmBn kByttRkieleksi 
on valittu slovakki tai unkari, 
Bluetooth-BBniopastus ei ole 
kBytRssB.

Jcrjestelmc (System)

Voit vaihtaa nByttRkieltB tai alustaa 
jBrjestelmBn asetukset.
• Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]  [5] -painikkeita 
valitaksesi System.
 Language: NByttRkielen vaihto.
 Oletus: Palauta jBrjestelmBn 
asetukset oletusarvoiksi. Kaikki 
jBrjestelmBBn tallennetut 
kByttBjBtiedot poistetaan.

 Jcrjestelmcn tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet nBkyvBt nBytRn 
ylBosassa ja osoittavat jBrjestelmBn 
tBmBnhetkisen tilan.

Tutustu tiettyjen toimenpiteiden 
ja toimintojen yhteydessB 
ilmeneviin tilakuvakkeisiin ja niiden 
merkityksiin.

Mykistys

Kuvake Kuvaus

Audio mykistetty

Bluetooth

Kuvake Kuvaus

Yhdistettyjen Bluetooth-
laitteiden akkuvarauksen tila
Bluetoothin kautta yhdistetty 
matkapuhelin
Bluetoothin kautta yhdistetty 
audiolaite
Bluetoothin kautta yhdistetty 
matkapuhelin ja audiolaite

Bluetooth-puhelu meneillBBn

Mikrofoni kytketty pois pBBltB 
Bluetooth-puhelun aikana
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Kuvake Kuvaus

Ladataan puheluhistoriaa 
Bluetoothin kautta 
yhdistetystB 
matkapuhelimesta 
jBrjestelmBBn
Ladataan yhteystietoja 
Bluetoothin kautta 
yhdistetystB 
matkapuhelimesta 
jBrjestelmBBn

Signaalin voimakkuus

Kuvake Kuvaus

Bluetoothin kautta yhdistetyn 
matkapuhelimen signaalin 
voimakkuus

HUOMAUTUS
• NBytRllB esitetty akun lataus 

saattaa poiketa yhdistetyssB 
laitteessa esitetystB akun 
latauksesta.

• NBytRllB esitetty signaalin 
voimakkuus saattaa poiketa 
yhdistetyssB laitteessa esitetystB 
signaalin voimakkuudesta.

• Joitakin tilakuvakkeita ei 
ehkB nBytetB automallista ja 
varustelusta riippuen.

 Tietoviihdejcrjestelmcn tiedot

USB

Tuetut ccnitiedostomuodot
• Audiotiedoston tiedot

- WAVeform-BBnitiedostomuoto
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio, versio 
7.X/ 8.X

• Bittinopeudet
- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/ 
64/80/96/112/128/160/192/ 
224/256/320 kbps

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/ 
40/48/56/64/80/96/112/128/ 
144/160 kbps

- MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/ 
40/48/56/64/80/96/112/128/ 
144/160 kbps

- WMA (korkea taso): 48/64/80/ 
96/128/160/192 kbps

• BittiB per nByte
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bittiB
- WAV (IMA ADPCM): 4 bittiB
- WAV (MS ADPCM): 4 bittiB

• NBytteenottotaajuus:
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Suurin hakemistotasojen mBBrB: Ei 
rajoitusta

• Kansion nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 31 englannin 
tai korean merkkiB
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• Tiedoston nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 63 englannin 
tai korean merkkiB

• VierittBmBllB saat nBkyviin 
tiedostonimet, jotka ovat liian 
pitkiB nBytettBviksi kerralla.

• Tuetut merkit kansion/tiedoston 
nimeB varten (Unicode-tuki): 
2 604 korean merkkiB, 94 
alfanumeerista merkkiB, 4 888 
yleistB kiinalaista merkkiB, 986 
erikoismerkkiB

• Kansioiden maksimimBBrB: 2 000
• Tiedostojen maksimimBBrB: 6 000

HUOMAUTUS
• Jos tiedostomuotoa ei tueta, 

tiedostoa ei ehkB tunnisteta tai 
soiteta tai sitB koskevia tietoja, 
kuten tiedoston nimeB ei ehkB 
nBytetB asianmukaisesti.

• JBrjestelmB tunnistaa vain 
tiedostopBBtteillB .mp3/.wma/.wav 
varustetut tiedostot. Jos tiedosto 
ei ole tuetussa muodossa, vaihda 
tiedostomuotoa kByttBmBllB 
uusinta koodausohjelmistoa.

• JBrjestelmB ei tue DRM-
kopiosuojattuja tiedostoja.

• MP3/WMA-pakattujen 
tiedostojen ja WAV-tiedostojen 
BBnenlaadussa voi esiintyB 
bittinopeudesta riippuvia eroja. 
(Jos musiikkitiedoston bittinopeus 
on suurempi, sen BBnenlaatu on 
parempi.)

• Kansion tai tiedoston nimissB 
olevia japanin tai yksinkertaistetun 
kiinan merkkejB ei ehkB nBytetB 
asianmukaisesti.

Tuetut USB-tallennuslaitteet
• Tavua/sektori: 64 kbit tai 

vBhemmBn
• Koodausformaatti: FAT12/16/32 

(suositus)
• Laitteen suurin koko: 32 Gt

HUOMAUTUS
• Toiminta taataan vain 

metallikuorisille USB-
tallennuslaitteille, joissa on 
pistokeliitin.
- Muovisella liittimellB varustettuja 
USB-laitteita ei ehkB tunnisteta.

- MuistikorttityyppisiB USB-
tallennuslaitteita, kuten CF- tai 
SD-kortteja ei ehkB tunnisteta.

• USB-kiintolevyasemia ei ehkB 
tunnisteta.

• Jos kBytBt usealla loogisella 
asemalla varustettua 
suurikokoista USB-
tallennuslaitetta, vain 
ensimmBiseen asemaan 
tallennetut tiedostot tunnistetaan.
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• Jos USB-tallennuslaitteeseen 
ladataan sovellusohjelma, sitB 
vastaavia mediatiedostoja ei ehkB 
toisteta.

• KBytB USB 2.0 -laitteita parempaa 
yhteensopivuutta varten.

Bluetooth
• Bluetooth-teholuokka 2: 

-6...4 dBm
• Antennin teho: EnintBBn 3 mW
• Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
• Bluetooth-korjauksen RAM-

ohjelmistoversio: 1

 Tavaramerkit

Muut tavaramerkit ja kauppanimet 
ovat vastaavien omistajien 
omistuksessa.
• Bluetooth!-teksti ja logo ovat 

Bluetooth SIG, Inc:n rekisterRimiB 
tuotemerkkejB ja Kia kByttBB niitB 
lisenssillB.

• Apple!, iPad!, iPad mini™, iPhone!, 
iPod!, iPod classic!, iPod nano!, 
iPod touch!, ja iTunes! ovat Applen 
rekisterRityjB tavaramerkkejB.
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 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-alueen CE RED -merkintc
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VAROITUS
MOOTTORIN PAKOKAASUT VOIVAT 
OLLA VAARALLISIA! 
Pakokaasun hengittBminen voi 
olla erittBin vaarallista. Jos milloin 
tahansa haistat pakokaasuja 
matkustamossa, avaa ikkunat 
vBlittRmBsti. 
 Clc hengitc pakokaasuja. 
Pakokaasut sisBltBvBt vBritRntB ja 
hajutonta hiilimonoksidia, joka voi 
aiheuttaa tajunnan menetyksen ja 
tukehtumiskuoleman. 

 Varmista, ettei pakoputkisto 
vuoda. Pakoputkisto pitBB 
tarkastaa aina, kun auto 
nostetaan nosturilla esimerkiksi 
Rljyvaihtoa varten. Jos havaitset 
muutoksia pakoBBnissB tai auton 
alustaan on iskeytynyt jotakin 
ajon aikana, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

 Clc kcytc moottoria suljetussa 
tilassa. Moottorin kByttBminen 
joutokBynnillB autotallissa on 
vaarallista, vaikka autotallin ovi 
olisi auki. Aja auto ulos autotallista 
heti, kun olet kBynnistBnyt 
moottorin. 

 Vcltc kcyttcmcstc moottoria 
tyhjckcynnillc pitkccn, kun 
autossa on ihmisic. 
Jos moottoria on kBytettBvB 
tyhjBkBynnillB, kun 
matkustamossa on ihmisiB, 
varmista, ettB teet niin ainoastaan 
hyvin tuuletetulla alueella. 
Varmista myRs, ettB raikkaan 
ilman asento on pBBllB (ei 
sisBilman kierrBtys) ja puhallin on 
sBBdetty kovalle nopeudelle, jotta 
raikas ilma pBBsisi matkustamoon. 

Jos sinun on ajettava takaluukku 
avoinna kuljettaaksesi tavaroita, 
jotka nBin vaativat: 
1. Sulje kaikki ikkunat. 
2. Avaa sivuilmasuuttimet. 
3. Aseta ilmanotto ”raikas ilma” 

-asentoon (ei sisBilman kierrBtys), 
ilman suuntaus ”jalkatila” tai ”pBBn 
taso” -asentoon sekB puhallin 
yhdelle suurimmista nopeuksista. 

Varmista, ettei tuulilasin edessB 
oleviin ilmanottoaukkoihin kerry 
lunta, jBBtB, lehtiB tai muuta roskaa, 
jotta ilmastointilaite toimisi oikein.

AJAMINEN
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 Ennen ajamista 

Ennen autoon astumista 
• Varmista, ettB kaikki ikkunat, 

ulkopeilit ja ulkovalot ovat puhtaat. 
• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkasta, ettei auton alla ole 

mitBBn merkkejB vuodoista. 
• Varmista, ettei takanasi ole 

esteitB, jos aiot peruuttaa. 

Sccnnullisesti tarkastettavat 
kohteet 

MoottoriRljyn, jBBhdytysnesteen, 
jarrunesteen ja lasinpesunesteen 
tasot tBytyy tarkistaa sBBnnRllisin 
aikavBlein, nesteestB riippuen. Katso 
lisBtietoja sivulta 8-44 kohdasta 
MBBrBaikaishuolto.

VAROITUS
Keskittymisen hBiriintyminen 
voi johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettBmiseen ja sitB 
kautta onnettomuuteen, 
vakaviin henkilRvahinkoihin ja 
menehtymiseen. Kuljettajalla 
on suurin vastuu ajoneuvon 
turvallisesta ja lainmukaisesta 
kBytRstB. Langattomia laitteita tai 
muita varusteita, jotka saattavat 
hBiritB kuljettajan keskittymistB, 
vaikuttavat muuten ajoneuvon 
turvalliseen kByttRRn tai ovat lain 
mukaan kiellettyjB, ei tulisi koskaan 
kByttBB ajoneuvossa.

Ennen kcynnistcmistc 
• Sulje ja lukitse kaikki ovet. 
• SBBdB istuin siten, ettB 

hallintalaitteet ovat helposti 
kBytettBvissB. 

• SBBdB sisB- ja ulkotaustapeilit. 
• Varmista, ettB kaikki valot 

toimivat. 
• Tarkasta kaikki mittarit. 
• Tarkasta varoitusvalojen toiminta, 

kun virta kytketBBn ON-asentoon. 
• Vapauta seisontajarru ja varmista, 

ettB jarrun varoitusvalo sammuu. 

Turvallisuuden vuoksi varmista, 
ettB olet tutustunut autoon ja sen 
varusteisiin.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien on 
kBytettBvB turvavRitB. Katso 
lisBtietoja turvavRiden kBytRstB 
sivulta 3-22 kohdasta TurvavyRt.

VAROITUS
Tarkista ennen vaihteenvalitsimen 
siirtBmistB D (ajo)- tai R (peruutus) 
-asentoon, ettei ketBBn (varsinkaan 
lapsia) ole auton lBhellB.
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VAROITUS
Ajaminen alkoholin tai huumeiden 
vaikutuksen alaisena 
Alkoholi ja ajaminen ovat 
erittBin vaarallinen yhdistelmB. 
Rattijuopumus on merkittBvin 
liikennekuolemien aiheuttaja joka 
vuosi. Jo pieni mBBrB alkoholia 
vaikuttaa olennaisesti reaktio-, 
havainnointi- ja harkintakykyyn. 
Ajaminen kolmiolBBkkeiden tai 
huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena on vBhintBBn yhtB 
vaarallista kuin ajaminen alkoholin 
vaikutuksen alaisena. 
Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 
alaisena ajaminen suurentaa 
vakavan liikenneonnettomuuden 
vaaran moninkertaiseksi. 
'lB aja autoa alkoholin tai 
huumeiden vaikutuksen alaisena. 
'lB matkusta autossa, jonka 
kuljettaja on nauttinut alkoholia tai 
on huumeiden vaikutuksen alaisena. 
Tilaa taksi, ellet lRydB toista 
kuljettajaa.

VAROITUS
• Kun aiot pysBhtyB tai pysBkRidB 

ajoneuvon moottori kBynnissB, 
varo painamasta kaasupoljinta 
pitkBBn aikaan. Moottori tai 
pakokaasujBrjestelmB saattaa 
ylikuumentua ja aiheuttaa 
tulipalon. 

• TehdessBsi Bkkijarrutuksen tai 
nopean ohjausliikkeen, irtonaiset 
tavarat saattavat pudota lattialle 
hBiriten polkimien toimintaa 
ja aiheuttaa mahdollisesti 
onnettomuuden. SBilytB kaikki 
irtoesineet turvallisessa paikassa. 

• Jos et keskity tBydellisesti 
ajamiseen, seurauksena saattaa 
olla onnettomuus. Ole varovainen 
suorittaessasi toimia (esim. 
BBnentoisto tai lBmmitin), jotka 
saattavat hBiritB ajamista. 
Turvallinen ajaminen on aina 
kuljettajan vastuulla.
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  Virta-avaimen asennot 
(jos varusteena)

 Virtalukon asento

LOCK
Tyyppi A

OYB057001

Tyyppi B 

OYB056068

Ohjauslukko on lukittu auton 
suojaamiseksi varkaudelta. Virta-
avain voidaan poistaa ainoastaan 
LOCK-asennosta.

ACC-asento (Accessory) 

OhjauspyRrBn lukitus vapautuu 
ja sBhkRiset lisBlaitteet ovat 
kBytettBvissB.

HUOMAUTUS
Jos virtalukon kBBntBminen 
ACC-asentoon tuntuu vaikealta, 
kBBnnB avainta samalla liikuttaen 
ohjauspyRrBB oikealle ja vasemmalle 
vapauttaaksesi siihen vaikuttavan 
jBnnityksen.

ON 

Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin kBynnistymistB. 
Virta-avain palautuu tBhBn 
asentoon, kun kBynnistBt moottorin.

'lB jBtB virta-avainta ON-asentoon, 
kun moottori ei ole kBynnissB, jotta 
akku ei tyhjenisi. 

START 

KBBnnB virtalukko START-asentoon 
kBynnistBBksesi moottorin. 
KBynnistysmoottori toimii, kunnes 
vapautat avaimen, jolloin avain 
palautuu ON-asentoon. Jarrun 
varoitusvalo voidaan tarkastaa 
tBssB asennossa.
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VAROITUS
Virtalukko 
• 'lB koskaan kBBnnB virtalukkoa 

LOCK- tai ACC-asentoon, kun 
ajoneuvo liikkuu. TBmB voi 
johtaa ohjattavuuden tai jarrujen 
toiminnan menettBmiseen ja sitB 
kautta onnettomuuteen. 

• VarkausyrityksiltB suojaava 
ohjauspylvBBn lukko ei korvaa 
seisontajarrua. Aina ennen 
kuljettajan istuimelta poistumista 
varmista, ettB vaihdevipu 
on kytketty ykkRsvaihteelle 
kBsivaihteistoissa, seisontajarru 
on kunnolla kytketty ja moottori 
sammutettu. Auto saattaa 
muuten liikkua Bkillisesti. 

• 'lB koskaan tavoittele virtalukkoa 
tai muita sBBtimiB ohjauspyRrBn 
kautta auton liikkuessa. Saatat 
menettBB auton hallinnan ja joutua 
onnettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja. 

• 'lB sBilytB irtoesineitB kuljettajan 
istuimen lBhellB, sillB ne saattavat 
liikkua ajon aikana haitaten 
kuljettajaa.

 

 Moottorin kcynnistcminen

VAROITUS
• KBytB aina sopivia kenkiB 

kByttBessBsi autoa. Sopimattomat 
kengBt (korkokengBt, hiihtomonot 
jne.) saattavat hBiritB jarru- tai 
kaasupolkimen ja kytkimen 
kByttRB. (jos varusteena)

• 'lB paina kaasupoljinta 
kBynnistBessBsi moottoria. 
Auton Bkillinen liikkeellelBhtR voi 
aiheuttaa onnettomuustilanteen.

• Odota, ettB moottorin kierrosluku 
on normaalitasolla. Jos vapautat 
jarrupolkimen moottorin korkeilla 
kierroksilla, auto voi lBhteB 
liikkeelle liian nopealla vauhdilla.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen 
1. Varmista, ettB seisontajarru on 

kytketty. 
2.  Kcsivaihteisto – Paina kytkinpoljin 

kokonaan pohjaan ja siirrB vaihde 
vapaalle. PidB kytkin- ja jarrupoljin 
painettuina kBBntBessBsi 
virtalukon START-asentoon. 
Automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto – 
SiirrB vaihdevipu P-asentoon 
(pysBkRinti). Paina jarrupoljin 
tBysin pohjaan. 
Voit kBynnistBB moottorin myRs, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaalla). 
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3. KBBnnB virta-avain START-
asentoon (enintBBn 10 sekuntin 
ajaksi) ja vapauta se, kun moottori 
kBynnistyy. Se tulisi kBynnistBB 
painamatta kaasupoljinta. 

4. 'lB lBmmitB moottoria 
joutokBynnillB auton seisoessa. 
PidB moottorin kierrosnopeus 
maltillisena, kun lBhdet liikkeelle. 
(VBltB BkillisiB kiihdytyksiB ja 
jarrutuksia.)

Dieselmoottorin kcynnistcminen 

Ennen kylmBn dieselmoottorin 
kBynnistBmistB tBytyy kytkeB heh-
kutus, minkB jBlkeen moottorin pitBB 
lBmmetB ennen liikkeellelBhtRB. 
1. Varmista, ettB seisontajarru on 

kytketty. 
2.  Kcsivaihteisto – Paina kytkinpoljin 

kokonaan pohjaan ja siirrB vaihde 
vapaalle. PidB kytkin- ja jarrupoljin 
painettuina painaessasi moottorin 
START/STOP-painikkeen START-
asentoon. 
Automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto – 
SiirrB vaihdevipu P-asentoon 
(pysBkRinti). Paina jarrupoljin 
tBysin pohjaan. Voit kBynnistBB 
moottorin myRs, kun vaihdevipu 
on N-asennossa (vapaalla). 

Hehkutuksen merkkivalo

W-60

3. KBBnnB virtalukko ON-asentoon 
hehkuttaaksesi moottorin. 
Hehkutuksen merkkivalo syttyy. 

4. Kun hehkutuksen merkkivalo sa-
mmuu, kBBnnB virtalukkoa START- 
asen toon ja pidB sitB siellB, kunnes 
moottori kBynnistyy (enintBBn 10 
sekuntia), jonka jBlkeen vapauta 
avain.

HUOMAUTUS
Jos moottori ei kBynnisty 10 
sekunnin sisBllB hehkutuksen 
loppumisesta, kBBnnB virta-avain 
uudelleen LOCK-asentoon noin 10 
sekunniksi ja sitten ON-asentoon 
hehkuttaaksesi uudelleen.
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Turboahtimella ja 
vclijcchdyttimellc varustetun 
moottorin kcynnistcminen ja 
sammuttaminen 
1. 'lB kiihdytB tai rasita moottoria 

vBlittRmBsti sen kBynnistymisen 
jBlkeen. Jos moottori on kylmB, 
kBytB sitB tyhjBkBynnillB muutama 
sekunti, jotta turboahtimelle 
taataan riittBvB voitelu. 

2. Kovanopeuksisen tai jatkuvan 
ajamisen jBlkeen, joka 
vaatii raskasta moottorin 
kuormittumista, anna moottorin 
kBydB tyhjBkBynnillB noin minuutin 
ennen sen sammuttamista. 
TBmB tyhjBkByntiaika antaa 
turboahtimen jBBhtyB ennen 
moottorin sammuttamista.

HUOMIO
'lB sammuta moottoria vBlittR-
mBsti sen jBlkeen, kun se on altis-
tettu raskaalle kBytRlle. Moottori 
tai turboahdin saattaa vaurioitua 
vakavasti.

HUOMIO
Jos moottori pysBhtyy ajon aikana, 
BlB yritB siirtBB vaihteenvalitsinta 
P-asentoon. Jos liikenne- ja 
tieolosuhteet sallivat, voit yrittBB 
kBynnistBB moottorin uudelleen 
siirtBmBllB vaihteenvalitsimen 
N-asentoon ja kBBntBmBllB virta-
avaimen START-asentoon.

HUOMIO
• 'lB kBytB kBynnistysmoottoria 

pidempBBn kuin 10 sekuntia. 
Jos moottori ei kBynnisty tai 
sammuu kBynnistyttyBBn, 
odota 5–10 sekuntia ennen 
uutta kBynnistysyritystB. 
KBynnistysmoottorin ylikuormitus 
saattaa vaurioittaa sitB. 

• 'lB kBBnnB virtalukkoa START-
asentoon moottorin kBydessB. 
KBynnistin voi vaurioitua.

 Bensiinimoottorin/dieselmoottorin 
sammuttaminen
(kcsivaihteisto) 
1. Varmista, ettB auto on tBysin 

pysBhtynyt ja pidB kytkin- ja 
jarrupoljin painettuina. 

2. Vaihda vaihde vapaalle painaen 
samalla kytkin- ja jarrupoljinta. 

3. Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta.

4. KBBnnB virta-avain LOCK-
asentoon ja poista se.
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  Moottorin START/STOP-painike 
(jos varusteena)

 Valaistu moottorin START/STOP-
painike

OCDW059001

Aina kun etuovi avataan, moottorin 
START/STOP-painike valaistaan 
kBytRn helpottamiseksi. Valaistus 
sammuu noin 30 sekunnin kuluttua 
oven sulkemisesta. Se sammuu 
myRs heti, kun murtohBlytin 
viritetBBn. 

 Moottorin START/STOP-painikkeen 
asennot 

EI KCYTUSSC 

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 

Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeBksesi auton 
virran (ON-asento) pois pBBltB, 
pysBytB auto ja paina moottorin 
START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla/
kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustettu auto 

Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeBksesi auton 
virran (ON-asento) pois pBBltB paina 
moottorin START/STOP-painiketta 
vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysBkRinti). Kun painat moottorin 
START/STOP-painiketta ilman, 
ettB vaihdevipu on P-asennossa 
(pysBkRinti), painike ei kytkeydy 
OFF-asentoon, vaan ACC-asentoon. 

Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot 

OhjauspyRrB lukittuu auton suojaa-
miseksi varkaudelta, kun moottorin 
START/STOP-painike on OFF-asen-
nossa. Se lukittuu, kun ovi avataan. 

Jos ohjauspyRrBB ei ole lukittu 
kunnolla, kun kuljettajan ovi 
avataan, varoitusmerkkiBBni 
kytkeytyy. YritB lukita ohjauspyRrB 
uudelleen. Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB, jos 
ongelma ei korjaudu. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LisBksi jos moottorin kBynnistys-
painike painetaan OFF-asentoon 
vasta kuljettajan oven avaamisen 
jBlkeen, ohjauspyRrB ei lukitu, jolloin 
varoitusmerkkiBBni kytkeytyy. 
Sulje tBssB tapauksessa ovi. TBmBn 
jBlkeen ohjauspyRrB lukkiutuu ja 
varoitusmerkkiBBni keskeytyy.
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HUOMAUTUS
Jos ohjauspyRrBn lukitus ei aukea 
oikein, moottorin START/STOP-
painikkeessa on hBiriR. Paina 
moottorin START/STOP-painiketta 
kBBntBessBsi ohjauspyRrBB 
oikealle ja vasemmalle jBnnityksen 
poistamiseksi.

HUOMAUTUS
Moottorin ja auton virran voi 
sammuttaa painikkeen ollessa 
START/RUN- tai ON-asennossa 
vain, kun auto on pysBhtynyt.

HUOMIO
Voit hBtBtilanteessa sammuttaa 
moottorin auton liikkuessa ja 
siirtBB painikkeen ACC-asentoon 
painamalla moottorin START/STOP-
painiketta yli 2 sekunnin ajan tai 3 
kertaa perBkkBin 3 sekunnin sisBllB. 
Jos auto liikkuu edelleen, kBynnistB 
moottori uudelleen: 
• Manuaalivaihteisto – Paina 

moottorin START/STOP-
painiketta vaihdevivun ollessa 
vapaalla ja kytkinpolkimen ollessa 
painettuna. 

• Automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto – Paina 
moottorin START/STOP-
painiketta, kun ajonopeus on 
5 km/h tai enemmBn.

ACC-asento (Accessory) 

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 

OJF058312

Paina moottorin START/
STOP-painiketta sen ollessa 
OFF-asennossa koskematta 
kytkinpolkimeen. 

Automaattivaihteistolla/
kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustettu auto 

Paina moottorin START/
STOP-painiketta sen ollessa 
OFF-asennossa koskematta 
jarrupolkimeen. OhjauspyRrBn 
lukitus vapautuu ja sBhkRiset 
lisBlaitteet ovat kBytettBvissB. 

Jos moottorin START/STOP-painike 
on ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan, 
painike sammuu automaattisesti 
estBBkseen akun tyhjenemisen. 
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ON 

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 

Paina moottorin START/STOP-
painiketta sen ollessa ACC-
asennossa (BlB paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteistolla/kaksois-
kytkinvaihteistolla varustettu auto 

Paina moottorin START/STOP-
painiketta sen ollessa ACC-
asennossa (BlB paina jarrupoljinta). 
Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin kBynnistymistB. 
'lB jBtB moottorin START/STOP-
painiketta ON-asentoon pitkBksi 
aikaa. Akku saattaa tyhjentyB, 
koska moottori ei ole kBynnissB. 

START/RUN-asento 

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 

KBynnistBBksesi moottorin, paina 
kytkin- ja jarrupoljinta ja paina sen 
jBlkeen moottorin START/STOP-
painiketta vaihdevivun ollessa 
N-asennossa (vapaa). 

Automaattivaihteistolla/kaksois-
kytkinvaihteistolla varustettu aut 

KBynnistB moottori painamalla 
jarrupoljinta, siirtBmBllB 
vaihteenvalitsin P- tai N-asentoon 
ja painamalla moottorin START/
STOP-painiketta. TurvallisuussyistB 

kBynnistB moottori vaihdevivun 
ollessa P-asennossa (pysBkRinti).

HUOMAUTUS
Jos painat moottorin START/
STOP-painiketta painamatta kyt-
kinpoljinta kBsivaihteisessa autossa 
tai painamatta jarrupoljinta auto-
maattivaihteistolla/kaksoiskytkin-
vaihteistolla varustetussa autossa, 
moottori ei kBynnisty ja moottorin 
START/STOP-painikkeen tila vaihtuu 
seuraavasti: OFF  ACC  ON  
OFF tai ACC

HUOMAUTUS
Jos jBtBt moottorin START/STOP-
painikkeen ACC- tai ON-asentoon 
pitkBksi ajaksi, akku saattaa 
tyhjentyB.

VAROITUS
• 'lB koskaan paina moottorin 

START/STOP-painiketta auton 
liikkuessa. TBmB voi johtaa 
ohjattavuuden tai jarrujen 
toiminnan menettBmiseen ja sitB 
kautta onnettomuuteen. 

• VarkausyrityksiltB suojaava 
ohjauspylvBBn lukko ei korvaa 
seisontajarrua. Ennen kuljettajan 
istuimelta poistumista varmista 
aina, ettB vaihdevipu on kytketty 
P-asentoon (pysBkRinti), 
seisontajarru on kunnolla kytketty 
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ja moottori sammutettu. Auto 
saattaa muuten liikkua Bkillisesti. 

• 'lB koskaan yritB kByttBB 
moottorin START/STOP-painiketta 
tai muita hallintalaitteita 
ohjauspyRrBn lBpi auton liikkuessa. 
Saatat menettBB auton hallinnan 
ja joutua onnettomuuteen josta 
seuraa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. 

• 'lB aseta mitBBn liikkuvia esineitB 
kuljettajan istuimen ympBrille, sillB 
ne saattavat liikkua ajon aikana 
hBiriten kuljettajaa ja aiheuttaen 
jopa onnettomuuden.

   Moottorin kcynnistcminen

VAROITUS
• KBytB aina sopivia kenkiB 

kByttBessBsi autoa. Sopimattomat 
kengBt (korkokengBt, hiihtomonot 
jne.) saattavat hBiritB jarru- tai 
kaasupolkimen ja kytkimen 
kByttRB. 

• 'lB paina kaasupoljinta 
kBynnistBessBsi moottoria. 
Auton Bkillinen liikkeellelBhtR voi 
aiheuttaa onnettomuustilanteen. 

• Odota, ettB moottorin kierrosluku 
on normaalitasolla. Jos vapautat 
jarrupolkimen moottorin korkeilla 
kierroksilla, auto voi lBhteB 
liikkeelle liian nopealla vauhdilla.

HUOMAUTUS
Kick down -toiminto 
KBytB kick down -toimintoa mah-
dollisimman tehokasta kiihdytystB 
varten. Paina kaasupoljin yli kit-
kapisteen. Automaattivaihteisto 
vaihtaa pienemmBlle vaihteelle 
kierrosnopeudesta riippuen.

Bensiinimoottorin kcynnistcminen
1. PidB Blyavainta mukanasi tai jBtB 

se ajoneuvoon. 
2. Varmista, ettB seisontajarru on 

kunnolla kytketty. 
3.  Manuaalivaihteisto – Paina 

kytkinpoljin kokonaan pohjaan ja 
siirrB vaihde vapaalle. PidB kytkin- 
ja jarrupoljin painettuna moottoria 
kBynnistettBessB. 
Automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto – 
SiirrB vaihdevipu P-asentoon 
(pysBkRinti). Paina jarrupoljin 
tBysin pohjaan. Voit kBynnistBB 
moottorin myRs, kun vaihdevipu 
on N-asennossa (vapaalla). 

4. Paina moottorin START/STOP 
-painiketta. 
Moottori tulee kBynnistBB 
painamatta kaasupoljinta. 

5. 'lB lBmmitB moottoria 
joutokBynnillB auton seisoessa. 
PidB moottorin kierrosnopeus 
maltillisena, kun lBhdet liikkeelle. 
(VBltB BkillisiB kiihdytyksiB ja 
jarrutuksia.) 
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Dieselmoottorin kcynnistcminen 

Ennen kylmBn dieselmoottorin 
kBynnistBmistB tBytyy kytkeB 
hehkutus, minkB jBlkeen 
moottorin pitBB lBmmetB ennen 
liikkeellelBhtRB. 
1. Varmista, ettB seisontajarru on 

kytketty.
2.  Manuaalivaihteisto – Paina 

kytkinpoljin kokonaan pohjaan 
ja siirrB vaihde vapaalle. PidB 
kytkin- ja jarrupoljin painettuina 
painaessasi moottorin START/
STOP-painikkeen START-
asentoon. 
Automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto – 
SiirrB vaihdevipu P-asentoon 
(pysBkRinti). Paina jarrupoljin 
tBysin pohjaan. 
Voit kBynnistBB moottorin myRs, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaalla). 

Hehkutuksen merkkivalo 

W-60

3. Paina moottorin START/STOP-
painiketta painaen samalla 
jarrupoljinta. 

4. Jatka jarrupolkimen painamista, 
kunnes hehkutuksen merkkivalo 
sammuu. (TBhBn kuluu noin 5 
sekuntia) 

5. Moottori kBynnistyy, kun 
hehkutuksen merkkivalo sammuu.

HUOMIO
• Talvella on suositeltavaa odottaa 

dieselmoottorin lBmpenemistB 
auton ollessa paikallaan ennen 
liikkeelle lBhtRB. 

• KBytB talvella soveltuvaa 
talvidieseliB.

HUOMAUTUS
Jos moottorin START/STOP-pai-
niketta painetaan uudelleen, kun 
moottorin hehkutus on vielB kByn-
nissB, moottori saattaa kBynnistyB.
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Turboahtimella ja 
vclijcchdyttimellc varustetun 
moottorin kcynnistcminen ja 
sammuttaminen 
1. 'lB kiihdytB tai rasita moottoria 

vBlittRmBsti sen kBynnistymisen 
jBlkeen. Jos moottori on kylmB, 
kBytB sitB tyhjBkBynnillB muutama 
sekunti, jotta turboahtimelle 
taataan riittBvB voitelu. 

2. Kovanopeuksisen tai jatkuvan 
ajamisen jBlkeen, joka 
vaatii raskasta moottorin 
kuormittumista, anna moottorin 
kBydB tyhjBkBynnillB noin minuutin 
ennen sen sammuttamista. 
TBmB tyhjBkByntiaika antaa 
turboahtimen jBBhtyB ennen 
moottorin sammuttamista.

HUOMIO
'lB sammuta moottoria vBlittRmBsti 
sen jBlkeen, kun se on altistettu 
raskaalle kBytRlle. Moottori tai 
turboahdin saattaa vaurioitua 
vakavasti.

 

Moottorin kcynnistcminen 
clyavaimella 
• Vaikka Blyavain olisi ajoneuvossa, 

mutta kaukana sinusta, moottori 
ei kBynnisty. 

• Jos mikB tahansa ovista on auki ja 
moottorin START/STOP-painike 
on vBhintBBn ACC-asennossa, 
jBrjestelmB etsii Blyavainta. Jos 
Blyavain ei ole autossa, merkkivalo 

 ja viesti ”Key is not in the 
vehicle” (avain ei ole autossa) 
tulevat nBkyviin mittaristoon ja 
LCD-ikkunaan. Jos kaikki ovet on 
suljettu, kuuluu lisBksi merkkiBBni 
noin 5 sekunnin ajan. Merkkivalo 
tai merkkiBBni kytkeytyy pois 
pBBltB ajoneuvon liikkuessa. PidB 
Blyavain aina mukanasi.

VAROITUS
Moottori kBynnistyy ainoastaan, 
kun Blyavain on autossa. 
'lB koskaan pBBstB lapsia tai 
ketBBn, joka ei tunne ajoneuvoa, 
koskemaan moottorin START/
STOP-painikkeeseen tai siihen 
liittyviin osiin.
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HUOMIO
Jos moottori sammuu auton 
liikkuessa, BlB yritB siirtBB 
vaihdevipua P-asentoon 
(pysBkRinti). Jos liikenne- ja 
tieolosuhteet sallivat, voit siirtBB 
vaihdevivun N-asentoon (vapaalle) 
ajoneuvon vielB liikkuessa ja painaa 
moottorin START/STOP-painiketta 
yrittBBksesi kBynnistBB moottorin 
uudelleen.

OCDW059002

HUOMAUTUS
• Voit kBynnistBB moottorin 

painamalla moottorin START/
STOP-painiketta Blyavaimella, 
jos Blyavaimen paristo on heikko 
tai Blyavain ei toimi oikein. 
'lyavaimen lukituspainikepuolen 
tulee tBllRin koskettaa moottorin 
START/STOP-painiketta suoraan. 
Kun painat moottorin START/
STOP-painiketta Blyavaimella, 
avaimen tulee koskettaa 
painiketta oikeassa kulmassa. 

• Jos jarruvalon sulake on palanut, 
et voi kBynnistBB moottoria 
normaalisti. 
Vaihda sulake uuteen. Jos et 
voi vaihtaa sulaketta heti, voit 
kBynnistBB moottorin painamalla 
kBynnistyspainiketta 10 sekunnin 
ajan sen ollessa ACC-asennossa. 
Moottori voidaan kBynnistBB 
painamatta jarrupoljinta. 
Paina tBstB huolimatta 
turvallisuussyistB jarrupoljin ja 
kytkinpoljin (kBsivaihteistolla 
varustetuissa autoissa) alas ennen 
kBynnistBmistB.
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HUOMIO
• 'lB paina moottorin START/

STOP-painiketta yli 10 sekuntia 
pidempBBn paitsi, jos jarruvalon 
sulake on palanut. 

• 'lB kBBnnB virtalukkoa START-
asentoon moottorin kBydessB. 
KBynnistin voi vaurioitua.

 Bensiinimoottorin/dieselmoottorin 
sammuttaminen (kcsivaihteisto) 
1. Varmista, ettB auto on tBysin 

pysBhtynyt ja pidB kytkin- ja 
jarrupoljin painettuina. 

2. Vaihda vaihde vapaalle painaen 
samalla kytkin- ja jarrupoljinta. 

3. Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta. 

4. KBBnnB virta-avain LOCK-
asentoon ja poista se.

  Manuaalivaihteisto

 Manuaalivaihteiston toiminta 

OSK3058162NR

Vaihdevipua voidaan siirtBB 
nostamatta painiketta (1). 

Painiketta (1) tulee painaa, kun 
vaihdevipu siirretBBn 
peruutusasentoon. 

Manuaalivaihteistossa on 5 (tai 6) 
ajovaihdetta. 

Vaihdekaavio on painettu 
vaihdevivun nuppiin. Vaihteen 
vaihtaminen on helppoa, koska 
vaihteisto on tBysin synkronoitu. 

Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaih ta-
misen ajaksi ja nosta se sitten hitaasti. 

Moottoria ei voi kBynnistBB, ellet 
paina kytkinpoljinta pohjaan 
asti ennen kBynnistBmistB, jos 
autosi on varustettu virtalukon 
suojakytkimellB. (jos varusteena)

Vaihdevipu on palautettava vapaalle 
ennen sen siirtBmistB R-asentoon 
(peruutus). 
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Paina vaihdevivun alla olevaa 
painiketta ja siirrB vaihdevipua 
vasemmalle ja sitten R-asentoon 
(peruutus). 

Varmista, ettB auto on tBysin 
pysBhtynyt ennen vaihtamista 
R-asentoon (peruutus). 

'lB anna moottorin kByntinopeuden 
nousta kByntinopeusmittarin 
punaiselle alueelle.

HUOMIO
• Kun siirrBt vaihteen 5. vaihteelta 

4. vaihteelle, ole varovainen, 
ettet paina vaihdevipua 
vahingossa sivuun tavalla, 
joka kytkee 2. vaihteen. 
NBin radikaali vaihtaminen 
pienemmBlle saattaa aiheuttaa 
moottorin kByntinopeuden 
nousun kierroslukumittarin 
punaiselle alueelle. TBllainen 
liiallinen moottorin ja vaihteiston 
kierrBttBminen voi aiheuttaa 
vahinkoa moottorille. 

• 'lB vaihda pienemmBlle yli 2 
vaihdetta kerrallaan tai edes 
yhtB moottorin kBydessB kovalla 
nopeudella (yli 5000 rpm). 
Vaihteen vaihtaminen voi tBllRin 
vaurioittaa moottoria, kytkintB ja 
vaihteistoa.

• Vaihteenvalitsimen siirtBminen 
saattaa tuntua normaalia 
raskaammalta kylmBllB sBBllB, 
ennen kuin vaihteistoRljy on 
lBmmennyt. TBmB on normaalia 
eikB vahingoita vaihteistoa. 

• Jos olet tBysin pysBhtynyt 
ja vaihteen siirtBminen 1- tai 
R-vaihteelle (peruutus) on vaikeaa, 
jBtB vaihdevipu N-asentoon 
(vapaa) ja vapauta kytkin. Paina 
kytkinpoljin takaisin pohjaan ja 
vaihda sitten 1- tai R-vaihteelle 
(peruutus).

HUOMIO
• EstBBksesi kytkimen 

ennenaikaisen kulumisen tai 
vahingoittumisen, BlB lepuuta 
jalkaasi kytkinpolkimella ajon 
aikana. 'lB myRskBBn pidB 
autoa paikallaan kytkinpoljinta 
painamalla ylBmBessB, 
liikennevaloissa tai muussa 
vastaavassa tilanteessa. 

• 'lB pidB kBttBsi vaihdevivulla ajon 
aikana, sillB tBmB voi aiheuttaa 
vaihteiston osien ennenaikaista 
kulumista. 

• Jotta kytkinjBrjestelmB ei 
vaurioituisi, BlB lBhde liikkeelle 
2. vaih teella (paitsi liukkaalla 
tienpinnalla).



6

Ajaminen
 

Manuaalivaihteisto
 

6        23

VAROITUS
• Aina ennen kuin poistut kuljettajan 

istuimelta, kytke kunnolla 
seisontajarru ja sammuta 
moottori. Varmista sitten, ettB 
vaihteisto on 1. vaihteella, kun 
pysBkRit tasaiselle alustalle tai 
ylBmBkeen, ja R-asennossa 
(peruutusvaihde), kun pysBkRit 
alamBkeen. Auto saattaa liikkua 
Bkillisesti, jos edellBmainittuja 
toimenpiteitB ei suoriteta oikeassa 
jBrjestyksessB. 

• 'lB kBytB moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmBlle vaihteelle) 
liian Bkillisesti tai liukkaalla 
tienpinnalla. Auto voi lBhteB 
luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus.

Kytkimen kcyttcminen 

Kytkin tulee painaa kokonaan 
pohjaan ennen vaihteen 
vaihtamista. Vaihtamisen jBlkeen 
se tulee vapauttaa varovaisesti. 
Kytkinpolkimen tulee olla ylhBBllB 
ajon aikana. 'lB pidB jalkaa 
kytkinpolkimella ajaessasi. TBmB voi 
aiheuttaa tarpeetonta kulumista. 
'lB paina kytkintB osittain pitBmBBn 
autoa mBessB. TBmB aiheuttaa 
tarpeetonta kulumista. KBytB jalkaa 
jarrulla tai kytke seisontajarru 
pitBmBBn autoa mBessB. 'lB 
kBytB kytkinpoljinta nopeasti ja 
toistuvasti.

HUOMIO
Paina kytkin kokonaan pohjaan sitB 
kByttBessBsi. Jos et paina kytkintB 
kokonaan pohjaan, epBmBBrBistB 
melua saattaa kuulua ja kytkin voi 
rikkoutua.

Pienemmclle vaihteelle vaihtaminen 

Kun sinun on hidastettava ruuhkan 
tai ylBmBkeen ajamisen johdosta, 
vaihda vaihde pienemmBlle en-
nen kuin moottori alkaa kBydB liian 
alhaisilla kierroksilla. Vaihtaminen 
pienemmBlle vBhentBB moottorin 
sammumisia ja tarjoaa paremman 
kiihtyvyyden, kun sinun tarvitsee jBl-
leen nostaa nopeuttasi. Saat pidettyB 
ajonopeuden turvallisena ja pidennet-
tyB jarrujen kByttRikBB vaihtamalla 
alamBessB pienemmBlle vaihteelle. 

Hyvct ajokcytcnnut 
• 'lB koskaan kytke vaihdetta pois 

pBBltB rullataksesi mBkiB alas. 
TBmB on erittBin vaarallista. PidB 
kokoajan vaihde kytkettynB. 

• 'lB ”aja jarrulla” ajon aikana. Se voi 
johtaa jarrujen ylikuumenemiseen 
ja vaurioitumiseen. Sen sijaan 
ajaessasi pitkBB mBkeB, hidasta 
vauhtia ja vaihda pienemmBlle 
vaihteelle. TBllRin moottorijarrutus 
auttaa hidastamaan auton 
vauhtia. 
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• Hidasta vauhtia ennen 
kuin vaihdat pienemmBlle 
vaihteelle. TBllB tavoin voit 
vBlttBB kByttBmBstB moottoria 
ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa 
vahinkoa. 

• Hidasta vauhtia kohdatessasi 
ristituulta. TBllRin auto pysyy 
paljon paremmin hallinnassa. 

• Varmista, ettB auto on tBysin 
pysBhtynyt ennen kuin yritBt 
vaihtaa peruutusvaihteelle. 
Muussa tapauksessa vaihteisto voi 
vaurioitua. 

• KiinnitB erityistB huomiota 
ajaessasi liukkailla tiepinnoilla. 
Ole erityisen varovainen 
jarruttaessasi, kiihdyttBessBsi tai 
vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla 
tiellB Bkillinen nopeuden muutos 
voi aiheuttaa vetBvien pyRrien 
pidon menettBmisen, jolloin auto 
karkaa hallinnasta.

VAROITUS
• KiinnitB aina turvavyR! Ilman 

turvavyRtB matkustava henkilR 
on huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua 
tRrmBystilanteessa vakavasti kuin 
henkilR, joka kByttBB turvavyRtB. 

• VBltB kovia nopeuksia kaarreajossa 
ja kBBnnRksissB. 

• 'lB tee nopeita ohjausliikkeitB, 
kuten Bkkipikaisia kaistanvaihtoja 
tai nopeita, terBviB kBBnnRksiB. 

• Nurinajon riski kasvaa 
huomattavasti, jos menetBt auton 
hallinnan kovassa nopeudessa. 

• Auton hallinnan menetys aiheutuu 
usein siitB, kun kaksi rengasta tai 
useampi ajautuu pois tiepinnalta ja 
kuljettaja yrittBB korjata nopealla 
ohjausliikkeellB auton takaisin 
tielle. 

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, 
BlB tee liian terBviB ohjausliikkeitB. 
Hidasta sen sijaan ajonopeutta 
ennen takaisin tielle siirtymistB. 

• 'lB koskaan ylitB ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.
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 Automaattivaihteisto 
(jos varusteena)

OCDW059003

 Paina jarrupoljinta ja 
vapautuspainiketta vaihdetta 
vaihtaessasi. 

 Paina vaihteistolukon vapau-
tuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta. 

 Vaihteenvalitsin liikkuu 
vapaasti. 

 Automaattivaihteiston toiminta 

Automaattivaihteistossa on 6 ajo-
vaihdetta ja peruutusvaihde. Vaih-
teisto valitsee vaihteet automaat-
tisesti vaihteenvalitsimen asennon 
mukaan.

HUOMAUTUS
Vaihteensiirto saattaa tuntua jonkin 
aikaa hieman epBtasaiselta uudessa 
autossa, jonka akkukaapelit ovat 
olleet irrotettuina.
TBmB johtuu siitB, ettB 
vaihteiston ohjausyksikkR (TCM) ja 
voimansiirron ohjausyksikkR (PCM) 
eivBt ole vielB mukauttaneet vaihto-
ohjelmaa.

PidB jarrupoljin painettuna alas 
siirtBessBsi vaihteenvalitsimen 
N-asennosta (vapaa-asennosta).

VAROITUS
Automaattivaihteisto 
• Tarkasta aina autosi ympBristR 

ihmisistB, erityisesti lapsista, 
ennen vaihteen siirtBmistB D- (ajo) 
tai R-asentoon (peruutus). 

• Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
ettB vaihdevipu on kytketty 
P-asentoon (pysBkRinti). Kytke 
sitten seisontajarru kunnolla 
ja sammuta moottori. Auto 
saattaa liikkua Bkillisesti, jos 
edellBmainittuja toimenpiteitB ei 
suoriteta oikeassa jBrjestyksessB. 

• 'lB kBytB moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmBlle vaihteelle) 
liian Bkillisesti tai liukkaalla 
tienpinnalla. Auto voi lBhteB 
luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus.
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HUOMIO
• EstBBksesi vaihteiston 

vahingoittumisen, BlB kaasuta 
moottoria vaihteen ollessa 
R-asennossa tai millB tahansa 
eteenpBinajovaihteella, kun jarrut 
on kytketty. 

• Kun olet pysBhtynyt mBkeen, 
BlB pidB ajoneuvoa paikallaan 
moottorin voimalla. Paina 
jarrupoljinta tai kBytB 
seisontajarrua. 

• 'lB siirrB N- (vapaa) tai 
P-asennosta (pysBkRinti) D- 
(ajo) tai R-asentoon (peruutus), 
kun moottori kBy joutokByntiB 
nopeammin.

Vaihteiston asennot 

Mittariston merkkivalo nByttBB 
vaihteenvalitsimen asennon, kun 
virtalukko on ON-asennossa. 

P-asento (pysckuinti) 

P-asentoon (pysBkRinti) 
vaihtaminen on suoritettava tBysin 
pysBhtyneenB. TBmB asento 
lukitsee vaihteiston ja estBB 
etupyRrien liikkumisen.

VAROITUS
• Kun auto liikkuu, vaihteen 

siirtBminen P-asentoon 
(pysBkRinti) voi aiheuttaa vetBvien 
pyRrien lukkiintumisen johtaen 
hallinnan menettBmiseen. 

• 'lB kBytB P-asentoa (pysBkRinti) 
seisontajarrun korvikkeena. 
Varmista aina, ettB vaihdevipu on 
asetettu P-asentoon (pysBkRinti) 
ja seisontajarru on kunnolla 
kytketty. 

• 'lB koskaan jBtB lasta autoon 
ilman valvontaa.

HUOMIO
Vaihteisto voi vaurioitua, jos siirrBt 
vaihteenvalitsimen P-asentoon 
auton liikkuessa.

R-asento (peruutus) 

KBytB tBtB asentoa auton 
peruuttamiseen.

HUOMIO
'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa. Vaihteisto saattaa 
vaurioitua, paitsi tilanteessa, joka on 
kuvattu tBmBn kBsikirjan kohdassa 
Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen.
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N-asento (vapaa) 

PyRrBt ja vaihteisto eivBt ole 
kytkeytyneet. Auto lBhtee 
liikkeelle pienessBkin alamBessB, 
jos jarrupoljinta ei paineta tai 
seisontajarrua ei ole kytketty.

VAROITUS
'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tBllRin, jolloin 
seurauksena voi olla onnettomuus.

Pysckuiminen N-asennossa 
(vapaa) 

Noudata seuraavia ohjeita 
pysBkRidessBsi, jos haluat, ettB auto 
liikkuu tyRnnettBessB. 
1. Kun olet pysBkRinyt auton, 

paina jarrupoljinta ja siirrB 
vaihteenvalitsin P-asentoon 
virtalukon ollessa ON-asennossa 
tai moottorin kBydessB. 

2. Jos seisontajarru on kytkettynB, 
vapauta seisontajarru. 

3. Aseta virtalukko OFF-asentoon 
painaen samalla jarrupoljinta. 
• Jos autossa on Blyavain, virta-

lukko voidaan siirtBB [OFF]-
asentoon vain vaihteenvalitsi-
men ollessa [P]-asennossa. 

4. Vaihda vaihde [N]-asentoon 
(vapaalle) painaen samalla 
jarrupoljinta ja painaen 
vaihteistolukon vapautuspainiketta 
([SHIFT LOCK RELEASE]) 
tai tyRntBmBllB esimerkiksi 
litteBpBinen ruuvitaltta 
vaihteistolukon ohituspainikkeen 
aukkoon ([SHIFT LOCK RELEASE]) 
samanaikaisesti. TBmBn 
jBlkeen autoa voidaan liikuttaa 
ulkopuolelta esim. tyRntBmBllB.

HUOMIO
• Vapaalla pysBkRintiB lukuun 

ottamatta pysBkRi auto turvalli-
suussyistB aina vaihteenvalitsi-
men ollessa P-asennossa ja kytke 
seisontajarru. 

• Ennen auton pysBkRintiB 
vaihteenvalitsimen ollessa [N]-
asennossa (vapaalla) varmista, 
ettB alusta on tasainen. 'lB 
pysBkRi vaihteen ollessa vapaalla 
[N], jos alusta on kalteva.
Jos auto pysBkRidBBn vaihteen 
ollessa vapaalla [N], se saattaa 
liikkua ja aiheuttaa vakavia 
vaurioita ja vammoja.

D-asento (eteenpcin ajo) 

TBmB on normaali eteenpBin ajon 
asento. Automaattivaihteisto 
kByttBB kaikkia 6 vaihdetta parhaan 
mahdollisen tehon ja polttoainetalo-
udellisuuden saavuttamiseksi. 
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Jos tarvitset enemmBn suoritusky-
kyB toisen auton ohittamiseen tai 
mBen nousuun, paina kaasupoljin 
kokonaan pohjaan, jolloin vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti pienem-
mBlle vaihteelle.

HUOMAUTUS
'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
D-asentoon (ajoasentoon) ennen 
kuin auto on pysBhtynyt tBysin.

Kcsivalintatila 

OCDW059004

Voit ottaa kBsivalintatilan (Sports) 
kByttRRn auton liikkuessa tai 
ollessa pysBhdyksissB tyRntBmBllB 
vaihteenvalitsimen D-asennosta 
(ajoasento) kBsivalinta-alueelle. Voit 
siirtyB takaisin D-automaattitilaan 
tyRntBmBllB vaihteenvalitsimen 
takaisin pBBalueelle. 

Sports-tilassa vaihdevivun siirtBmi-
nen eteen- ja taaksepBin mahdol-
lista nopeiden vaihtojen tekemisen. 
Voit vaihtaa vaihdetta myRs kaasu-
polkimen ollessa painettuna, toisin 
kuin manuaalivaihteistossa. 
• Suuremmalle (+) Paina vaihdevipua 

eteen vaihtaaksesi pykBlBn 
isommalle vaihteelle. 

• PienemmBlle (-) VedB vaihdevipua 
taakse vaihtaaksesi pykBlBn 
pienemmBlle vaihteelle.

HUOMAUTUS
• Sports-tilassa kuljettajan on 

suoritettava vaihteenvaihdot 
tieolosuhteiden mukaan 
huolehtien siitB, ettB moottorin 
kierrosluku ei nouse punaiselle 
alueelle. 

• Sports-tilassa voidaan 
kByttBB ainoastaan kuutta 
eteenpBinajovaihdetta. 
Peruutettaessa vaihteenvalitsin 
pitBB siirtBB R-asentoon ja 
pysBkRitBessB P-asentoon. 

• Sports-tilassa vaihdot alaspBin 
suoritetaan automaattisesti 
ajoneuvon nopeuden hidastuessa. 
Se kytkee automaattisesti 1. 
vaihteen, kun auto pysBhtyy. 

• Kun moottorin kierrosluku 
lBhestyy sports-tilassa punaista 
aluetta, vaihteenvaihto ylRspBin 
suoritetaan automaattisesti. 
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• Ajoneuvon riittBvBn suorituskyvyn 
ja turvallisuuden sBilyttBmiseksi 
jBrjestelmB ei suorita tiettyjB 
vaihteenvaihtoja, joita 
vaihdevivulla yritetBBn suorittaa. 

• Liukkaalla tiellB ajettaessa siirrB 
vaihdevipua eteenpBin kohti 
+(ylRs) asentoa. Vaihteisto 
vaihtaa tBllRin 2. vaihteelle, joka 
tarjoaa paremman pidon. VedB 
vaihteenvalitsinta taaksepBin 
vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.

 Vaihteistolukko (jos varusteena)

Automaattivaihteistossa on turval-
lisuuden vuoksi vaihdesalpa, joka 
estBB vaihteenvalitsimen siirtBmisen 
P-asennosta R-asentoon, ellei jarru-
poljinta pidetB samalla painettuna. 

Vaihteenvalitsimen siirtBminen 
P-asennosta (pysBkRinti) 
R-asentoon (peruutus): 
1. Paina ja pidB jarrupoljin pohjassa. 
2. KBynnistB moottori tai kytke virta 

ON-asentoon. 
3. SiirrB vaihteenvalitsinta. 

Jos jarrupoljinta painetaan 
ja vapautetaan toistuvasti 
vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa, vaihteenvalitsimesta 
saattaa kuulua jaksottaista BBntB. 
TBmB on normaalia.

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan 
ennen kuin vaihdat P-asennosta 
muuhun asentoon ja pidB se 
pohjassa vaihtamisen ajan. 
TBllRin voit vBlttBB ajoneuvon 
odottamattoman liikkumisen, joka 
voi johtaa henkilRvahinkoihin auton 
sisBllB tai ulkopuolella.

Vaihteistolukon ohittaminen 

OCDW059005

Jos vaihdevipua ei voida siirtBB 
P-asen nosta R-asentoon, kun jarru-
poljin on painettuna, jatka jarrupolki-
men painamista ja toimi seuraavasti: 
1. Aseta virtalukko LOCK/OFF-

asentoon. 
2. Kytke seisontajarru. 
3. Paina vaihdelukon 

vapautuspainiketta. 
4. SiirrB vaihteenvalitsinta. 
5. Tarkastuta jBrjestelmB ammatti-

huollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
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Hyvct ajokcytcnnut 
• 'lB koskaan siirrB vaihdevipua 

P-asennosta tai N-asennosta 
mihinkBBn asentoon, kun 
kaasupoljinta painetaan. 

• 'lB koskaan siirrB vaihdevipua 
P-asentoon (pysBkRinti), jos auto 
liikkuu. 

• Varmista, ettB auto on tBysin 
pysBhtynyt, ennen kuin yritBt 
vaihtaa R- tai D-asentoon. 

• 'lB koskaan kytke vaihdetta pois 
pBBltB rullataksesi mBkiB alas. 
TBmB voi olla hyvin vaarallista. 
PidB auto aina vaihteella liikkeen 
aikana. 

• 'lB ”aja jarrulla” ajon aikana. Se voi 
johtaa jarrujen ylikuumenemiseen 
ja vaurioitumiseen. Sen sijaan 
hidastaessasi pitkBssB mBessB 
vaihda pienemmBlle vaihteelle. 
TBllRin moottorijarrutus auttaa 
hidastamaan auton vauhtia. 

• Hidasta vauhtia ennen kuin 
vaihdat pienemmBlle vaihteelle. 
Muussa tapauksessa pienempi 
vaihde ei vBlttBmBttB kytkeydy. 

• KBytB aina seisontajarrua. 
Vaihteiston P-asento ei 
vBlttBmBttB riitB pitBmBBn autoa 
paikallaan. 

• KiinnitB erityistB huomiota 
ajaessasi liukkailla tiepinnoilla. 
Ole erityisen varovainen 
jarruttaessasi, kiihdyttBessBsi tai 
vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla 
tiellB Bkillinen nopeuden muutos 
voi aiheuttaa vetBvien pyRrien 

pidon menettBmisen, jolloin auto 
karkaa hallinnasta. 

• Auton paras suorituskyky ja 
taloudellisuus saavutetaan 
painamalla ja vapauttamalla 
rauhallisin liikkein kaasupoljinta.

VAROITUS
• KiinnitB aina turvavyR! Ilman 

turvavyRtB matkustava henkilR 
on huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua 
tRrmBystilanteessa vakavasti kuin 
henkilR, joka kByttBB turvavyRtB. 

• VBltB kovia nopeuksia kaarreajossa 
ja kBBnnRksissB. 

• 'lB tee nopeita ohjausliikkeitB, 
kuten Bkkipikaisia kaistanvaihtoja 
tai nopeita, terBviB kBBnnRksiB. 

• Nurinajon riski kasvaa 
huomattavasti, jos menetBt auton 
hallinnan kovassa nopeudessa. 

• Auton hallinta menetetBBn usein, 
kun vBhintBBn kaksi pyRrBB joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittBB palata ajoradalle tekemBllB 
liian jyrkBn ohjausliikkeen. 

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, 
BlB tee liian terBviB ohjausliikkeitB. 
Hidasta sen sijaan ajonopeutta 
ennen takaisin tielle siirtymistB. 

• 'lB koskaan ylitB ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.
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VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan tms., voit yrittBB irrot-
taa sen heijaamalla sitB eteen- ja 
taaksepBin. 'lB yritB suorittaa tBtB 
toimenpidettB, jos auton lBhellB 
on ihmisiB tai esteitB. Heijaamisen 
aikana auto saattaa liikkua yhtBkkiB 
eteen- tai taaksepBin sen irrotessa, 
jolloin mahdollisesti lBhellB oleva ih-
minen saattaa loukkaantua tai tielle 
tuleva kohde vahingoittua. Heijaa-
mista ei tule jatkaa pitkiB jaksoja, 
sillB vaihteisto voi kuumentua liikaa 
ja aiheuttaa vakavia vaurioita.

Liikkeellelchtu ylcmcessc 

LiikkeellelBhtR ylBmBessB: 
• Paina jarrupoljinta ja siirrB 

vaihteenvalitsin D-asentoon. 
Valitse sopiva vaihde kuormasta 
ja mBen jyrkkyydestB riippuen 
ja vapauta seisontajarru. Paina 
kaasupoljinta vBhitellen ja vapauta 
samalla jarrupoljin. 

Kiihdyttcesscsi paikaltaan jyrkcssc 
mcessc autolla on taipumus liikkua 
taaksepcin. Vaihdevivun siirtcminen 
2-vaihteelle auttaa estcmccn auton 
liikkumista taaksepcin.

  Kaksoiskytkinvaihteisto (DTC) 
(jos varusteena)

OCDW059003

 Paina jarrupoljinta ja 
vapautuspainiketta vaihdetta 
vaihtaessasi. 

 Paina vaihteistolukon 
vapautuspainiketta vaihtaessasi 
vaihdetta. 

 Vaihteenvalitsin liikkuu 
vapaasti. 

 Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta 

Kaksoiskytkinvaihteistossa on 
seitsemBn vaihdetta eteenpBin ja 
yksi peruutusvaihde. 

YksittBiset vaihteet valitaan 
automaattisesti, kun vaihdevipu on 
D-asennossa.
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VAROITUS
Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen vaaran vBhentBmiseksi: 
• Tarkista AINA ennen 

vaihteenvalitsimen siirtBmistB 
D- tai R -asentoon, ettei ketBBn 
(varsinkaan lapsia) ole auton 
lBhellB. 

• Varmista, ettB vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, kBsijarru kytketty ja 
virta-avain LOCK/OFF-asennossa, 
ennen kun poistut kuljettajan 
paikalta. Auto saattaa liikkua 
odottamattomasti ja Bkillisesti, 
jos nBitB varotoimenpiteitB ei 
noudateta. 

• 'lB kBytB moottorijarrutusta (ts. 
vaihda pienemmBlle vaihteelle) 
liian Bkillisesti tai liukkaalla 
tienpinnalla. Auto voi lBhteB 
luisuun ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus.

HUOMIO
• 'lB paina kaasu- ja jarrupoljinta 

samanaikaisesti, kun 
peruutusvaihde tai muu vaihde 
on valittu, jotta vaihteisto ei 
vaurioituisi. 

• Kun olet pysBhtynyt ylBmBkeen, 
BlB pidB ajoneuvoa paikallaan 
kaasupolkimella. KBytB 
jarrupoljinta tai seisontajarrua.

• Kaksoiskytkinvaihteistoa 
voidaan kuvailla automaattisesti 
vaihtavaksi manuaalivaihteistoksi. 
SiinB yhdistyy manuaalivaihteiston 
hyvB ajotuntuma ja 
automaattivaihteiston 
helppokByttRisyys. 

• Kun vaihteenvalitsin siirretBBn 
D-asentoon, vaihteisto vaihtaa 
vaihteita automaattisesti 
perinteisen automaattivaihteiston 
tapaan. 
Toisin kuin perinteisessB 
automaattivaihteistossa, 
vaihteenvaihdot ovat havaittavissa 
ja kuultavissa, kun toimilaitteet 
kytkevBt kytkimiB ja valitsevat 
vaihteita. 

• Kaksoiskytkinvaihteistossa 
on kuiva kaksoiskytkin, joka 
poikkeaa automaattivaihteiston 
momentinmuuntimesta. 
Sen kiihtyvyys on parempi 
ja polttoaineenkulutus 
pienempi, mutta alkukiihdytys 
voi olla hitaampi kuin 
automaattivaihteistolla. 
TBmBn vuoksi vaihteenvaihdot 
on joskus helpompi 
havaita kuin tavallisessa 
automaattivaihteistoissa 
ja kiihdytettBessB voi 
tuntua kevyttB vBrinBB, kun 
vaihteiston nopeus tasataan 
moottorin kByntinopeuteen. 
TBmB on normaali ilmiR 
kaksoiskytkinvaihteistossa. 
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• Kuivakytkin vBlittBB vBBnnRn 
suoremmin ja tarjoaa 
suoravetotuntuman, joka 
saattaa tuntua erilaiselta kuin 
tavallisella momentinmuuntimella 
varustetussa 
automaattivaihteistossa. TBmB 
on ehkB selkeimmin havaittavissa, 
kun autolla lBhdetBBn liikkeelle tai 
kun ajetaan hitaasti ja pysBhdellen. 

• KiihdytettBessB nopeasti 
matalasta ajonopeudesta moottori 
saattaa toimia korkeilla kierroksilla 
riippuen ajotilanteesta.

• Jotta auto lBhtee liikkeelle 
tasaisesti ylBmBessB, paina 
kaasupoljinta hitaasti, ajo-
olosuhteiden mukaan. 

• Jos vapautat kaasupolkimen 
alhaisessa ajonopeudessa, 
saatat tuntea voimakkaan, 
manuaalivaihteistoille tyypillisen 
moottorijarrutuksen. 

• Jos haluat pienentBB ajonopeutta 
alamBessB, voit kByttBB 
kBsivalintatilaa (Sports) tai 
ohjauspyRrBn vaihteenvalitsimia 
(jos varusteena) pienemmBn 
vaihteen valitsemiseen, jolloin 
ajonopeus hidastuu ilman 
jarrupolkimen voimakasta 
painamista. 

• Kun kytket tai katkaiset 
sytytysvirran, matkustamoon 
voi kuulua napsahtavia BBniB, 
jotka johtuvat jBrjestelmBn 
itsetestauksesta. TBmB on 
normaali kaksoiskytkinvaihteiston 
toiminnasta aiheutuva BBni. 

• Uuden auton ensimmBisten 
1 500 ajokilometrin aikana saatat 
havaita vaihteen vaihdot selkeBsti, 
erityisesti hitailla nopeuksilla. 
TBmBn sisBBnajovaiheen 
aikana autosi vaihteenvaihtoa 
ja tehokkuutta optimoidaan 
jatkuvasti.

HUOMAUTUS
• 'lB siirrB vaihteenvalitsinta D- tai 

R-asentoon, ennen kuin auto on 
tBysin pysBhtynyt. 

• 'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana.

VAROITUS
Jos vaihteistoon tulee vika, auto 
ei liiku ja vaihteenvalitsimen 
asennon ilmaisin (D,R) vilkkuu 
mittaristossa. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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 LCD-ncyttu vaihteiston lcmputilaa 
ja varoitusviestejc varten 

Vaihteiston lcmputilamittari

OJF058364L

OCDW059139

OJF058368L

• Valitse ajotietokonetila LCD-
nBytRllB ja siirry vaihteiston 
lBmpRtilan nByttRRn nBhdBksesi 
kaksoiskytkinvaihteiston 
lBmpRtilan. 

• Pyri ajamaan siten, ettB 
lBmpRmittari ei nBytB korkeaa 
lBmpRtilaa tai ylikuumenemista. 
Kun vaihteisto ylikuumenee, 
LCD-nByttRRn tulee viesti. Seuraa 
nBytettyjB viestejB. 

• Vaihteiston lBmpRtila esitetBBn 
kolmella vBrillB (valkoinen, oranssi 
ja punainen) lBmpRtilan kasvaessa. 

• Oranssi lBmpRtilamittari 
nBytetBBn juuri ennen kuin 
varoitusviesti nBkyy LCD-nBytRllB. 
(jos varusteena)

HUOMIO
• Vaihteiston lBmpRtilamittarin 

osoittama lBmpRtilan nousu 
ilmenee usein mBessB, kun 
auto pysBytetBBn pitkBksi 
aikaa kaasupoljinta kByttBen ja 
painamatta jarrupoljinta. 

• Jotta vaihteisto toimisi 
optimaalisesti, aja siten, ettei 
mittarin valkoista arvoa ylitetB. 
(jos varusteena)



6

Ajaminen
 

Kaksoiskytkinvaihteisto (DTC) 
 

6        35

Kaksoiskytkinvaihteiston 
varoitusviestit

Tyyppi A

OJF058362L

Tyyppi B

OCDW059138

TBmB varoitusviesti nBytetBBn, kun 
autolla ajetaan hitaasti mBessB ja 
auto havaitsee, ettei jarrupoljinta 
paineta.

Jyrkkc mcki 

Ajaminen jyrkBssB ylB- tai 
alamBessB: 
• PidB auto paikallaan mBessB jalka- 

tai seisontajarrulla. 
• Kun ajat pysBhdellen mBessB 

liikenteen seassa, pidB riittBvB 
etBisyys edellB ajavaan 
ajoneuvoon. PidB auto paikallaan 
mBessB jarrupolkimen avulla. 

• Jos autoa pidetBBn mBessB 
paikallaan kaasupolkimen avulla 
tai ryRmittBmBllB jarrupoljin 
vapautettuna, kytkin ja vaihteisto 
voivat ylikuumentua. TBmB voi 
aiheuttaa vaurioita. TBllRin LCD-
nByttRRn tulee varoitusviesti. 

• Jarrupoljinta pitBB painaa koko 
ajan, kun LCD-nBytRssB on 
varoitus.

• Jos et huomioi varoitusta, 
vaihteisto voi vaurioitua. 

Vaihteiston korkea lcmputila 
Tyyppi A

OJF058364L
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Tyyppi B

OCDW059139

Tyyppi A

OJF058449L

Tyyppi B

OJF058450L

• TietyissB olosuhteissa, kuten 
toistuvissa pysBhdyksissB ja 
liikkeellelBhdRissB jyrkissB mBissB, 
BkillisissB liikkeellelBhdRissB 
tai kiihdytyksissB tai muissa 
vaativissa ajotilanteissa 
vaihteiston kytkimen lBmpRtila 
kasvaa huomattavan korkeaksi. 
Lopulta vaihteiston kytkin saattaa 
ylikuumentua. 

• Kun kytkin ylikuumenee, suojaava 
turvajBrjestelmB kytkeytyy pBBlle, 
mittariston vaihteenvalitsimen 
asennon ilmaisin vilkkuu ja kuuluu 
BBnimerkki. TBllRin LCD-nByttRRn 
tulee viesti ”Transmission temp. is 
high! Stop safely”, eikB ajaminen 
ehkB suju jouhevasti. 

• Jos nBin kBy, pysBytB auto 
turvalliseen paikkaan, anna 
moottorin kBydB, kytke jarrut 
ja siirrB vaihde P-asentoon 
antaaksesi vaihteiston jBBhtyB. 

• Jos et huomioi varoitusta, 
auton toiminta muuttuu yhB 
epBvakaammaksi. Saattaa ilmetB 
BkillisiB vaihtoja, usein toistuvia 
vaihtoja tai nykimistB. Palaa 
normaaleihin ajo-ominaisuuksiin 
pysByttBmBllB auto ja kytkemBllB 
jarrut tai vaihtamalla P-asentoon.
Anna tBmBn jBlkeen vaihteiston 
jBBhtyB muutaman minuutin 
ajan moottorin kBydessB ennen 
liikkeelle lBhtRB. 

• Aja autoa jouhevasti aina kun 
mahdollista.
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Vaihteiston ylikuumeneminen
Tyyppi A

OJF058368L

Tyyppi B

OJF058369L

Tyyppi A

OJF058370L

Tyyppi B

OJF058371L

Tyyppi A

OJF058372L

Tyyppi B

OJF058373L
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• Jos autolla ajamista jatketaan ja 
kytkimen lBmpRtila saavuttaa 
maksiminsa, nBytetBBn varoitus 
”Transmission Hot! Park 
with engine on” (Vaihteisto 
ylikuumentunut! PysBkRi pitBen 
moottori kBynnissB). Jos nBin kBy, 
kytkin on pois kBytRstB kunnes se 
jBBhtyy normaaliin lBmpRtilaan. 

• Varoitus nBytetBBn, kunnes 
vaihteisto on jBBhtynyt. 

• Jos nBin kBy, pysBytB auto 
turvalliseen paikkaan, anna 
moottorin kBydB, kytke jarrut 
ja siirrB vaihde P-asentoon 
antaaksesi vaihteiston jBBhtyB. 

• Kun nByttRRn tulee viesti 
”Trans cooled. Resume driving” 
(Vaihteisto on jBBhtynyt, ajamista 
voi jatkaa), autolla voidaan lBhteB 
uudelleen liikkeelle. 

• Aja autoa jouhevasti aina kun 
mahdollista. 

Jos jokin LCD-nBytRn 
varoitusviesteistB jatkaa 
vilkkumista, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa turvallisuuden 
varmistamiseksi. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Vaihteiston asennot 

Mittariston merkkivalo nByttBB 
vaihteenvalitsimen asennon, kun 
virtalukko on ON-asennossa. 

P-asento (pysckuinti) 

P-asentoon (pysBkRinti) 
vaihtaminen on suoritettava tBysin 
pysBhtyneenB.

Vaihtaaksesi P-asennosta, sinun 
on painettava voimakkaasti 
jarrupoljinta ja varmistettava, ettei 
jalkasi ole jarrupolkimella. 

Jos olet tehnyt kaikki yllc mainitut 
toimenpiteet, etkc vielckccn saa 
vaihteenvalitsinta pois P-asennosta, 
katso tcmcn luvun kohta 
Vaihdelukon vapautus. 

Vaihteenvalitsimen on oltava 
P-asen nos sa ennen moottorin 
sammuttamista.

VAROITUS
• Vaihteenvalitsimen siirtBminen 

P-asentoon auton liikkuessa 
saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen. 

• Varmista aina auton pysBhdyttyB, 
ettB vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, kBsijarru kytketty ja 
moottori sammutettu. 

• Jos pysBkRit mBkeen, kiilaa pyR-
rBt, jotta auto ei vierisi alamBkeen. 

• Kytke turvallisuussyistB aina 
seisontajarru, kun vaihteenvalitsin 
on P-asennossa, paitsi 
hBtBtilanteissa. 

• 'lB kBytB P-asentoa (pysBkRinti) 
seisontajarrun korvikkeena.
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R-asento (peruutus) 

KBytB tBtB asentoa auton 
peruuttamiseen.

HUOMIO
'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa. Vaihteisto saattaa 
vaurioitua.

N-asento (vapaa) 

PyRrBt ja vaihteisto eivBt ole 
kytkeytyneet. 

KBytB N-asentoa, jos sinun on 
kBynnistettBvB sammunut moottori 
tai jos sinun pitBB pysBhtyB 
moottorin ollessa pBBllB. Vaihda 
P-asentoon, jos sinun on jostain 
syystB poistuttava autosta. 

Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat 
N-asennosta muulle vaihteelle.

VAROITUS
'lB kytke vaihdetta, ellei jalkasi ole 
tukevasti jarrupolkimella. Jos vaihde 
kytketBBn moottorin toimiessa 
suurella kierrosnopeudella, auto 
saattaa lBhteB liikkeelle erittBin 
nopeasti. Saatat menettBB 
auton hallinnan ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

VAROITUS
'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana.
Moottorijarru ei toimi tBllRin, jolloin 
seurauksena voi olla onnettomuus.

Pysckuiminen N-asennossa 
(vapaa) 

Noudata seuraavia ohjeita 
pysBkRidessBsi, jos haluat, ettB auto 
liikkuu tyRnnettBessB. 
1. Kun olet pysBkRinyt auton, 

paina jarrupoljinta ja siirrB 
vaihteenvalitsin P-asentoon 
virtapainikkeen ollessa ON-
asennossa tai moottorin 
kBydessB. 

2. Jos seisontajarru on kytkettynB, 
vapauta seisontajarru. 
• SBhkRtoimisella seisontajarrulla 

varustetuissa autoissa paina 
jarrupoljinta virtapainikkeen 
ollessa [ON]-asennossa tai 
moottorin kBydessB vapauttaak-
sesi seisontajarrun. Jos [AUTO 
HOLD] -toimintoa kBytetBBn ajon 
aikana (jos [AUTO HOLD] -merk-
kivalo palaa mittaristossa), paina 
[AUTO HOLD] -kytkintB ja [AUTO 
HOLD] -toiminnon tulisi kytkey-
tyB pois pBBltB. 
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3. Kytke virtapainike OFF-asentoon 
painaen samalla jarrupoljinta. 
• Jos autossa on Blyavain, virta-

lukko voidaan siirtBB [OFF]-
asentoon vain vaihteenvalitsi-
men ollessa [P]-asennossa. 

4. Vaihda vaihde [N]-asentoon 
(vapaalle) painaen samalla 
jarrupoljinta ja painaen 
vaihteistolukon vapautuspainiketta 
([SHIFT LOCK RELEASE]) 
tai tyRntBmBllB esimerkiksi 
litteBpBinen ruuvitaltta 
vaihteistolukon ohituspainikkeen 
aukkoon ([SHIFT LOCK RELEASE]) 
samanaikaisesti. TBmBn 
jBlkeen autoa voidaan liikuttaa 
ulkopuolelta esim. tyRntBmBllB.

HUOMIO
• Vapaalla pysBkRintiB lukuun 

ottamatta pysBkRi auto turvalli-
suussyistB aina vaihteenvalitsi-
men ollessa P-asennossa ja kytke 
seisontajarru. 

• Ennen auton pysBkRintiB 
vaihteenvalitsimen ollessa [N]-
asennossa (vapaalla) varmista, 
ettB alusta on tasainen. 'lB 
pysBkRi vaihteen ollessa vapaalla 
[N], jos alusta on kalteva. 
Jos auto pysBkRidBBn vaihteen 
ollessa vapaalla [N], se saattaa 
liikkua ja aiheuttaa vakavia 
vaurioita ja vammoja. 

• Kun virtalukko on kBBnnetty 
off- asen toon, sBhkRtoimista 

seisontajarrua ei voi kytkeB pois 
pBBltB.

• Jos sBhkRtoimisella seisontajarrul-
la varustetuissa autoissa kBy-
tetBBn [AUTO HOLD] -toimintoa 
ajon aikana virtapainikkeen ollessa 
[OFF]-asennossa, sBhkRtoiminen 
seisontajarru kytketBBn auto-
maattisesti. TBmBn vuoksi [AUTO 
HOLD] -toiminto tulisi kytkeB pois 
pBBltB ennen virtapainikkeen aset-
tamista off-asentoon.

D-asento (eteenpcin ajo) 

TBmB on normaali ajoasento. 
Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
seitsemBn vaihteen vBlillB tarjoten 
parhaan polttoainetalouden ja suo-
rituskyvyn. 

Saat lisBtehoa esimerkiksi 
ohitustilanteita tai ylBmBkiajoa 
varten painamalla kaasupoljinta, 
kunnes havaitset vaihteiston 
vaihtavan automaattisesti 
pienemmBlle vaihteelle.

VAROITUS
• 'lB kytke vaihdetta, ellei jalkasi 

ole tukevasti jarrupolkimella. 
Jos vaihde kytketBBn 
moottorin toimiessa suurella 
kierrosnopeudella, auto saattaa 
lBhteB liikkeelle erittBin nopeasti. 
Saatat menettBB auton hallinnan 
ja aiheuttaa onnettomuuden. 
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• 'lB siirrB vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tBllRin, jolloin 
seurauksena voi olla onnettomuus.

HUOMAUTUS
Varmista aina, ettB auto on 
paikallaan, tBysin pysBhtyneenB, 
ennen D-asennon valitsemista.

Manuaalitila 

OCDW059004

Voit ottaa manuaalitilan kByttRRn 
auton liikkuessa tai ollessa 
pysBhdyksissB siirtBmBllB 
vaihteenvalitsimen D-asennosta 
(ajo) kBsivalinta-alueelle. Voit 
siirtyB takaisin D-automaattitilaan 
tyRntBmBllB vaihteenvalitsimen 
takaisin pBBalueelle. 

Manuaalitilassa voit valita ajo-
olosuhteisiin sopivan vaihdealueen 
siirtBmBllB vaihteenvalitsinta eteen- 
ja taaksepBin. 

• + (suuremmalle) Paina vaihdevipua 
eteen vaihtaaksesi pykBlBn 
isommalle vaihteelle. 

• - (pienemmBlle) VedB vaihdevipua 
taakse vaihtaaksesi pykBlBn 
pienemmBlle vaihteelle.

HUOMAUTUS
• TBssB tilassa valittavana 

on seitsemBn ajovaihdetta. 
Peruutettaessa vaihteenvalitsin 
pitBB siirtBB R-asentoon ja 
pysBkRitBessB P-asentoon. 

• Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
pienemmBlle vaihteelle 
ajonopeuden hidastuessa. 
Se kytkee automaattisesti 1. 
vaihteen, kun auto pysBhtyy. 

• Kun moottorin kByntinopeus 
lBhestyy punaista aluetta, 
vaihteisto vaihtaa suuremmalle 
vaihteelle automaattisesti. 

• Jos kuljettaja tyRntBB 
vaihteenvalitsinta suuremman 
(+) tai pienemmBn (-) vaihteen 
asentoon, vaihteisto ei 
vBlttBmBttB tee haluttua vaihtoa, 
jos seuraava vaihde on moottorin 
sallitun kierroslukualueen 
ulkopuolella. Kuljettajan tulee 
valita suurempi vaihde ajo-
olosuhteiden mukaan ja varmistaa, 
ettei kierroslukumittarin osoitin 
nouse punaiselle alueelle.
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Ohjauspyurcn vaihteenvalitsimet 
(mikcli varusteena)

OhjauspyRrBn valitsimet 
toimivat, kun vaihteenvalitsin on 
D-asennossa tai manuaalitilassa. 

OCDW059129

Vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa 

OhjauspyRrBn valitsimet toimivat, 
kun ajonopeutta on yli 10 km/h. 

VedB [+] tai [-] siivestB kerran 
vaihtaaksesi ylRs tai alas yhden 
pykBlBn, jolloin jBrjestelmB vaihtaa 
automaattitilasta manuaalitilaan. 

Vaihteisto siirtyy kBsivalintatilasta 
automaattitilaan, kun painat 
kaasupoljinta yli 5 sekunnin ajan, 
ajonopeuden ollessa alle 10 km/h, 
tai kun siirrBt vaihteenvalitsimen 
D-asennosta manuaalitilaan ja 
takaisin D-asentoon. 

Kun vaihdevipu on manuaalitilassa 

VedB [+] tai [-] siivestB vaihtaaksesi 
yhden vaihdepykBlBn ylRs- tai 
alaspBin.

HUOMAUTUS
Jos vedBt [+] ja [-] siivestB 
samanaikaisesti, vaihteen 
vaihtaminen ei onnistu.

Vaihdelukko 

Kaksoiskytkinvaihteistossa on 
turvallisuuden vuoksi vaihdesalpa, 
joka estBB vaihteenvalitsimen 
siirtBmisen P-asennosta 
R-asentoon ellei jarrupoljinta pidetB 
samalla painettuna. 

Vaihteenvalitsimen siirtBminen 
P-asennosta (pysBkRinti) 
R-asentoon (peruutus): 
1. Paina ja pidB jarrupoljin pohjassa.
2. KBynnistB moottori tai kytke virta 

ON-asentoon. 
3. SiirrB vaihteenvalitsinta. 

Jos jarrupoljinta painetaan ja va-
pautetaan toistuvasti vaihteenvalit-
simen ollessa P-asennossa (pysB-
kRinti), vaihteenvalitsimesta saattaa 
kuulua jaksottaista BBntB ja se voi 
vBristB. TBmB on normaalia.
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VAROITUS
Paina jarrupoljin aina pohjaan asti, 
kun siirrBt vaihteenvalitsimen pois 
P-asennosta, ettei auto pBBse 
liikkumaan tahattomasti ja aiheuta 
vammoja autossa tai auton lBhellB 
oleville henkilRille.

Vaihteistolukon ohittaminen 

OCDW059005

Jos vaihdevipua ei voida siirtBB 
P-asennosta R-asentoon, kun 
jarrupoljin on painettuna, jatka 
jarrupolkimen painamista ja toimi 
seuraavasti: 
1. Aseta virtalukko LOCK/OFF-

asentoon. 
2. Kytke seisontajarru. 
3. Paina vaihdelukon 

vapautuspainiketta. 
4. SiirrB vaihteenvalitsinta. 
5. Tarkastuta jBrjestelmB 

ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Hyvct ajokcytcnnut 
• 'lB koskaan siirrB vaihdevipua 

P-asennosta tai N-asennosta 
mihinkBBn asentoon, kun 
kaasupoljinta painetaan. 

• 'lB koskaan siirrB vaihdevipua 
P-asentoon (pysBkRinti), jos auto 
liikkuu. 

• Varmista, ettB auto on tBysin 
pysBhtynyt, ennen kuin yritBt 
vaihtaa R- tai D-asentoon. 

• 'lB koskaan kytke vaihdetta pois 
pBBltB rullataksesi mBkiB alas. 
TBmB voi olla hyvin vaarallista. 
PidB auto aina vaihteella liikkeen 
aikana. 

• 'lB ”aja jarrulla” ajon aikana. Se voi 
johtaa jarrujen ylikuumenemiseen 
ja vaurioitumiseen. Sen sijaan 
hidastaessasi pitkBssB mBessB 
vaihda pienemmBlle vaihteelle. 
TBllRin moottorijarrutus auttaa 
hidastamaan auton vauhtia. 

• Hidasta vauhtia ennen kuin 
vaihdat pienemmBlle vaihteelle. 
Muussa tapauksessa pienempi 
vaihde ei vBlttBmBttB kytkeydy. 

• KBytB aina seisontajarrua. 'lB 
jBtB vaihteistoa P-asentoon 
(pysBkRinti) pitBmBBn autoa 
paikallaan. 
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• KiinnitB erityistB huomiota 
ajaessasi liukkailla tiepinnoilla. 
Ole erityisen varovainen 
jarruttaessasi, kiihdyttBessBsi tai 
vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla 
tiellB Bkillinen nopeuden muutos 
voi aiheuttaa vetBvien pyRrien 
pidon menettBmisen, jolloin auto 
karkaa hallinnasta. 

• Auton paras suorituskyky ja 
taloudellisuus saavutetaan 
painamalla ja vapauttamalla 
rauhallisin liikkein kaasupoljinta.

VAROITUS
• KiinnitB aina turvavyR! Ilman 

turvavyRtB matkustava henkilR 
on huomattavasti suuremmassa 
vaarassa loukkaantua 
tRrmBystilanteessa vakavasti kuin 
henkilR, joka kByttBB turvavyRtB. 

• VBltB kovia nopeuksia kaarreajossa 
ja kBBnnRksissB. 

• 'lB tee nopeita ohjausliikkeitB, 
kuten Bkkipikaisia kaistanvaihtoja 
tai nopeita, terBviB kBBnnRksiB. 

• Nurinajon riski kasvaa 
huomattavasti, jos menetBt auton 
hallinnan kovassa nopeudessa. 

• Auton hallinnan menetys aiheutuu 
usein siitB, kun kaksi rengasta tai 
useampi ajautuu pois tiepinnalta ja 
kuljettaja yrittBB korjata nopealla 
ohjausliikkeellB auton takaisin 
tielle. 

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, 
BlB tee liian terBviB ohjausliikkeitB. 
Hidasta sen sijaan ajonopeutta 
ennen takaisin tielle siirtymistB. 

• 'lB koskaan ylitB ilmoitettuja 
nopeusrajoituksia.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan tms., voit yrittBB irrottaa 
sen heijaamalla sitB eteen- ja 
taaksepBin. 'lB yritB suorittaa tBtB 
toimenpidettB, jos auton lBhellB 
on ihmisiB tai esteitB. Heijaamisen 
aikana auto saattaa liikkua 
yhtBkkiB eteen- tai taaksepBin 
sen irrotessa, jolloin mahdollisesti 
lBhellB oleva ihminen saattaa 
loukkaantua tai tielle tuleva kohde 
vahingoittua. Heijaamista ei tule 
jatkaa pitkiB jaksoja, sillB vaihteisto 
voi kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

Liikkeellelchtu ylcmcessc 

LBhteBksesi liikkeelle ylBmBessB, 
paina jarrupoljinta: 
• siirrB vaihteenvalitsin D-asentoon. 

Valitse sopiva vaihde kuormasta 
ja mBen jyrkkyydestB riippuen ja 
vapauta seisontajarru. 
Paina kaasupoljinta vBhitellen ja 
vapauta samalla jarrupoljin.
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 Jarrujcrjestelmc

  Jarrutehostin 

Autosi on varustettu 
jarrujBrjestelmBn jarrutehostimella, 
joka sBBtyy automaattisesti 
normaalikBytRn aikana. 

Tilanteissa, joissa jarrutehostin 
menettBB toimintakykynsB 
sammuneen moottorin tai 
muun syyn johdosta, voit silti 
pysByttBB auton kByttBmBllB 
enemmBn voimaa kuin normaalisti 
jarrupolkimen painamiseen. TBllRin 
jarrutusmatka kuitenkin pitenee. 

Kun moottori ei ole kBynnissB, 
jarrujBrjestelmBBn ”varastoitunutta” 
tehostusta voidaan vielB hyRdyntBB 
muutamalla jarrupolkimen 
painamisella. 'lB ”pumppaa” 
jarrupoljinta, kun jarrutehostin ei ole 
kBytettBvissB. 

KBytB jarrupoljinta tBllB tavalla 
ainoastaan tarpeen vaatiessa 
sBilyttBBksesi ohjaustuntuman 
liukkailla tiepinnoilla.

VAROITUS
Jarrut 
• 'lB aja samalla lepuuttaen 

jalkaa jarrupolkimella. Muussa 
tapauksessa jarrut ylikuumenevat, 
jarrupalat kuluvat ennenaikaisesti 
ja auton pysBhtymismatka 
pitenee.

• Kun ajat pitkBB tai jyrkkBB 
alamBkeB alas, vaihda pienempi 
vaihde ja vBltB jatkuvaa jarrujen 
kByttRB. Jarrujen jatkuva 
kByttBminen aiheuttaa jarrujen 
ylikuumenemista, josta saattaa 
seurata jarrutehon tilapBistB 
heikkenemistB. 

• Jarrujen kastuminen saattaa 
heikentBB niiden suorituskykyB 
ja aiheuttaa puoltamista 
jarrutettaessa. Voit tarkastaa 
tBmBn painamalla jarruja kevyesti. 
Kokeile jarruja tBllB tavalla aina, 
kun olet ajanut syvBn vesilBtBkRn 
tms. yli. Kuivataksesi jarrut paina 
niitB kevyesti samalla sBilyttBen 
turvallisen etenemisnopeuden, 
kunnes jarrutusteho palautuu 
normaaliksi. 

• Tarkasta aina jarru- ja 
kaasupolkimien paikat ennen kuin 
ryhdyt ajamaan. Jos et tarkasta 
kaasu- ja jarrupolkimien paikkoja 
ennen ajoon ryhtymistB, saatat 
vahingossa painaa kaasupoljinta 
jarrupolkimen sijasta. Seurauksena 
voi olla vakava onnettomuus.

Jarrujen toimintahciriun sattuessa 

Jos kByttRjarrut eivBt toimi auton 
liikkuessa, voit tehdB hBtBjarrutuk-
sen seisontajarrun avulla. TBllRin 
jarrutusmatka kuitenkin pitenee 
huomattavasti normaalista.
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VAROITUS
Seisontajarru 
Seisontajarrun kytkeminen 
ajettaessa normaalilla ajonopeudella 
voi johtaa auton hallinnan Bkilliseen 
menetykseen. Jos sinun on 
kBytettBvB seisontajarrua auton 
pysByttBmiseen, ole erityisen 
varovainen jarrua kytkiessBsi.

Levyjarrujen kuluneisuuden 
ilmaisin 

Autosi on varustettu levyjarruilla. 

Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja 
tarvitset uudet, kuulet korkean 
varoitusBBnen etu- tai takajarruista. 
Saatat kuulla tBmBn BBnen vain 
hetkellisesti tai aina painaessasi 
jarrupoljinta. 

Muista, ettB joissain ajo-olosuhteis-
sa tai ilmastoissa jarrut saattavat 
vinkua tai rahista ensimmBisessB 
jarrutuksessa. TBmB on normaalia, 
eikB merkitse jarrujen ongelmaa.

HUOMIO
• Jotta vBlttyisit kalliilta 

jarrukorjauksilta, BlB jatka ajamista 
kuluneilla jarrupaloilla. 

• Vaihda aina etu- ja takajarrupalat 
pareittain.

VAROITUS
Jarrujen kuluminen 
Jarrupalojen kuluneisuuden 
merkkiBBni tarkoittaa, ettB autosi 
on vBlittRmBn huollon tarpeessa. 
Ellet huomioi tBtB varoitusBBntB, 
jarrut saattavat lakata toimimasta, 
mistB saattaa aiheutua vakava 
onnettomuus.

 Seisontajarru  kcsikcyttuinen
(jos varusteena)

Seisontajarrun kytkeminen 

OCDW059130

• KytkeBksesi seisontajarrun, paina 
ensin normaalia jarrupoljinta ja 
vedB sitten seisontajarrukahva 
kokonaan ylRs. 

LisBksi autoa mBkeen pysBkRitBessB 
on suositeltavaa asettaa vaihdevipu 
kBsivaihteisissa autoissa pienelle 
vaihteelle.
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HUOMIO
• Ajaminen seisontajarru kytkettynB 

aiheuttaa liiallista jarrupalojen ja 
-levyjen kulumista. 

• 'lB kBytB seisontajarrua 
ajoneuvon liikkuessa, paitsi 
hBtBtilanteessa. Seisontajarrun 
kytkeminen ajon aikana saattaa 
vahingoittaa jarrujBrjestelmBB ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden

Seisontajarrun vapauttaminen 

OCDW059131

• Vapauttaaksesi seisontajarrun, 
paina ensin jarrupoljinta ja vedB 
hieman seisontajarruvipua 
ylRspBin. TBmBn jBlkeen paina 
vapautuspainiketta (1) ja laske 
seisontajarruvipu (2) samalla 
painiketta painaen. 

Jos seisontajarru ei vapaudu ko-
konaan tai vapautuu vain osittain, 
tarkastuta jBrjestelmB ammatti-
huollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla. 

• Ole varovainen pysBkRidessBsi 
mBkeen. Kytke seisontajarru 
tiukasti ja aseta vaihdevipu 
ykkRs- tai peruutusvaihteelle 
(kBsivaihteistoissa). KBBnnB 
pyRrBt jalkakBytBvBn reunaa 
kohti, kun pysBkRit alamBkeen, 
jotta auto ei lBhtisi liikkeelle. Jos 
autosi on pysBkRity ylBmBkeen, 
kBBnnB etupyRriB pois pBin 
reunakivetyksestB helpottaaksesi 
paikallaan pysymistB. Jos 
reunakivetystB ei ole tai auto 
on pidettBvB paikallaan muiden 
olosuhteiden johdosta, tue pyRrBt 
kiiloilla. 

• Joissain olosuhteissa seisontajarru 
saattaa jumittua kytkettyyn 
asentoon. NBin voi tapahtua 
todennBkRisimmin silloin, kun 
lunta tai jBBtB on kerBBntynyt 
takajarrujen ympBrille tai 
lBhettyville tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos on olemassa vaara 
seisontajarrun jBBtymisestB, 
kytke se vain tilapBisesti siksi 
aikaa, kun kytket ykkRs- tai 
peruutusvaihteen (kBsivaihteisto) 
ja kiilaat takapyRrBt siten, ettei 
auto pBBse liikkumaan. Vapauta 
seisontajarru tBmBn jBlkeen. 

• 'lB pidB autoa paikallaan 
ylBmBessB kaasupolkimen avulla. 
TBmB voi aiheuttaa voimansiirron 
ylikuumenemista. KBytB aina 
jarrupoljinta tai seisontajarrua.
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VAROITUS
• 'lB koskaan anna kenenkBBn, joka 

ei ole tottunut auton kByttRRn, 
koskettaa seisontajarruun. 
Jos seisontajarru vapautetaan 
vahingossa, vakavia 
loukkaantumisia saattaa seurata. 

• Kaikissa autoissa tulisi aina olla 
seisontajarru kunnolla kytkettynB 
pysBkRinnin ajaksi, jotta 
estettBisiin tahaton liikkuminen, 
joka voi johtaa matkustajien tai 
jalankulkijoiden loukkaantumisiin.

WK-23-1

Tarkasta jarrun varoitusvalo 
kBBntBmBllB virtalukko ON-
asentoon (BlB kBynnistB moottoria). 
TBmB valo syttyy, kun seisontajarru 
on kytketty virran ollessa START- 
tai ON-asennossa. 

Ennen ajamista varmista, ettB 
seisontajarru on vapautettu 
kokonaan ja varoitusvalo on 
sammunut. 

Jos varoitusvalo jatkaa palamista 
seisontajarrun vapauttamisen 
jBlkeen moottorin kBydessB, 
jarrujBrjestelmBssB saattaa 
olla toimintahBiriR. TBhBn on 
kiinnitettBvB vBlittRmBsti huomiota. 

Jos vain mahdollista, lopeta 
autolla ajaminen vBlittRmBsti. 
Jos tBmB ei ole mahdollista, kiinnitB 
BBrimmBistB huomiota autoa 
kByttBessBsi ja jatka ajamista 
ainoastaan turvalliseen paikkaan tai 
huoltoon. 

   Schkuinen seisontajarru (EPB) 
(jos varusteena)

Seisontajarrun kytkeminen

OCDW059031

Schkuisen seisontajarrun (EPB) 
kytkeminen: 
1. Paina jarrupoljinta. 
2. VedB EPB-kytkin ylRs. 

Varmista, ettB varoitusvalo syttyy. 

EPB kytkeytyy automaattisesti 
myRs, jos moottori sammutetaan 
mBkipidBttimen (Auto Hold) 
painikkeen ollessa pBBllB. EPB ei 
kuitenkaan kytkeydy, jos jatkat 
EPB-kytkimen painamista ennen 
moottorin sammuttamista.



6

Ajaminen
 

Jarrujcrjestelmc
 

6        49

HUOMAUTUS
Jos ajoneuvo ei pysy paikallaan 
jyrkBssB mBessB tai perBvaunua 
vedettBessB, toimi seuraavasti:
1. Kytke sBhkRtoiminen 

seisontajarru. 
2. VedB sBhkRtoimisen 

seisontajarrun kytkintB ylRspBin 
yli 3 sekunnin ajan.

HUOMIO
'lB kBytB seisontajarrua ajoneuvon 
liikkuessa, paitsi hBtBtilanteessa. 
TBmB voi johtaa ajoneuvon 
jBrjestelmBvahinkoihin ja vaarantaa 
ajoturvallisuuden.

Seisontajarrun vapauttaminen 

OCDW059032

Voit vapauttaa schkuisen 
seisontajarrun (EPB) painamalla 
sen kytkintc seuraavissa 
olosuhteissa: 
• Anna virtalukon tai moottorin 

START/ STOP-painikkeen olla ON-
asennossa. 

• Paina jarrupoljinta. 

Varmista, ettB jarrun varoitusvalo 
sammuu.

Schkuisen seisontajarrun (EPB) 
automaattinen vapautus: 
• SiirrB vaihdevipu P-asennosta 

(pysBkRinti) 
Paina jarrupoljin alas ja siirrB 
vaihteenvalitsin P-asennosta R- 
tai D-asentoon moottorin ollessa 
kBynnissB. 

• SiirrB vaihdevipu vapaalta (N) 
Paina jarrupoljin alas ja siirrB 
vaihteenvalitsin N-asennosta R- 
tai D-asentoon moottorin ollessa 
kBynnissB. 
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• Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 
1. KBynnistB moottori. 
2. KiinnitB kuljettajan turvavyR. 
3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku. 
4. Paina kytkinpoljinta vaihde 

kytkettynB. 
5. Paina kaasupoljinta 

vapauttaessasi kytkinpoljinta. 
• Automaattivaihteistolla varustettu 

auto 
1. KBynnistB moottori. 
2. KiinnitB kuljettajan turvavyR. 
3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku. 
4. Paina kaasupoljinta 

vaihteenvalitsimen ollessa R- 
tai D-asennossa tai kBsivalinta-
alueella. 

Varmista, ettB jarrun varoitusvalo 
sammuu.

HUOMAUTUS
• Voit kiristBB sBhkRtoimisen 

seisontajarrun (EPB), vaikka 
virta-avain tai moottorin START/
STOP-painike olisi OFF-asennossa, 
mutta et voi vapauttaa sitB 
turvallisuussyistB.

• LBhtiessBsi liikkeelle jyrkBssB 
alamBessB tai peruuttaessasi 
paina turvallisuussyistB jarrupoljin 
alas ja vapauta seisontajarru 
manuaalisesti sBhkRisen 
seisontajarrun kytkimellB.

HUOMAUTUS
Manuaalivaihteisto 
Auto saattaa liikkua hieman 
taaksepBin, kun kBynnistBt 
moottorin jyrkBssB rinteessB, 
erityisesti kun autoon on liitetty 
perBvaunu. EstBBksesi tilanteen 
noudata alla annettuja ohjeita. 
1. Paina kytkinpoljin alas ja kytke 

vaihde. 
2. PidB sBhkRtoimisen seisontajarrun 

kytkin ylBasennossa. 
3. Paina kaasupoljinta ja vapauta 

kytkinpoljin hitaasti. 
4. Jos ajoneuvo kBynnistyy ja tehoa 

on riittBvBsti vetBvillB pyRrillB, 
vapauta EPB-kytkin. 

'lB noudata yllB esitettyB 
toimenpidettB ajettaessa tasaisella 
tiepinnalla. Ajoneuvo saattaa liikkua 
odottamattomasti eteenpBin.

HUOMIO
• Tarkastuta jarrujBrjestelmB 

ammattihuollossa, jos 
sBhkRtoimisen seisontajarrun 
(EPB) merkkivalo ei sammu, kun 
seisontajarru on vapautettu. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB aja ajoneuvollasi EPB 
kytkettynB. TBmB voi aiheuttaa 
liiallista jarrupalojen ja -levyjen 
kulumista.
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Schkutoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kytkeytyc automaattisesti 
seuraavissa tapauksissa: 
• EPB ylikuumenee 
• Muu jBrjestelmB pyytBB sen kByttRB

HUOMAUTUS
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin 
vahingossa mBkipidBttimen ollessa 
aktiivinen, EPB kytkeytyy auto-
maattisesti. (Jos auto on varustettu 
Auto Hold -mBkipidBttimellB)

Jcrjestelmcn varoitus 

OCD058083

• Jos sBhkRtoiminen seisontajarru 
(EPB) ei vapaudu automaattisesti, 
kun painat kaasupoljinta, kuulet 
varoitusBBnen ja LCD-nBytRllB 
nBkyy varoitusviesti. 

• Jos kuljettajan turvavyR ei 
ole kiinnitetty ja konepelti tai 
takaluukku avataan, varoitusBBni 
kytkeytyy ja viesti ilmestyy 
nBytRlle.

• Jos ajoneuvossa on toimintahBiriR, 
varoitusBBni saattaa kytkeytyB 
yhdessB nBytRn viestin kanssa. 

Paina tBssB tapauksessa jarrupoljin 
alas ja vapauta sBhkRtoiminen sei-
sontajarru (EPB) painamalla sBhkR-
toimisen seisontajarrun kytkintB.

VAROITUS
• EstBBksesi auton 

tarkoituksettoman liikkumisen 
pysBkRitBessB ja poistuttaessa 
autosta, BlB kBytB vaihdevipua 
seisontajarrun korvikkeena. 
Kytke seisontajarru ja varmista, 
ettB vaihdevipu on varmasti 
P-asennossa (pysBkRinti). 

• 'lB koskaan anna kenenkBBn, joka 
ei ole tottunut auton kByttRRn, 
koskettaa seisontajarruun. 
Jos seisontajarru vapautetaan 
vahingossa, vakavia 
loukkaantumisia saattaa seurata. 

• Kaikissa autoissa tulisi aina olla 
seisontajarru kunnolla kytkettynB 
pysBkRinnin ajaksi, jotta 
estettBisiin tahaton liikkuminen, 
joka voi johtaa matkustajien tai 
jalankulkijoiden loukkaantumisiin.



Ajaminen
 

Jarrujcrjestelmc
 

6        52

HUOMIO
• EPB:n kytkennBstB tai 

vapauttamisesta saattaa kuulua 
napsahdusBBni, joka on toiminnalle 
tunnuksenomaista ja tarkoittaa, 
ettB EPB toimii oikein. 

• Kun jBtBt avaimesi 
pysBkRintialueen valvojalle tai 
valet-palveluun, muista ilmoittaa 
hBnelle EPB-jBrjestelmBn 
kBytRstB. 

• EPB saattaa vahingoittua, jos ajat 
se kytkettynB. 

• Kun vapautat EPB:n 
automaattisesti kaasupolkimen 
painamisella, paina kaasupoljinta 
hitaasti.

Jcrjestelmcn varoitus
Tyyppi A

OCD058084

Tyyppi B 

OCD058085

Kuulet varoitusBBnen ja 
nBytRssB on varoitusviesti, kun 
jBrjestelmB ei pysty vaihtamaan 
mBkipidBtintoiminnosta sBhkRisen 
seisontajarrun kByttRRn.

HUOMIO
Paina jarrupoljinta, kun nBet yllBole-
van viestin, sillB Auto Hold -toiminto 
ja sBhkRtoiminen seisontajarru eivBt 
ehkB toimi oikein.

Jcrjestelmcn varoitus 
Tyyppi A 

OCD058086
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Tyyppi B 

OCDW059087

Kuulet varoitusBBnen ja LCD-nBy-
tRllB nBkyy varoitusviesti, kun sBh-
kRtoiminen seisontajarru kiristetBBn 
ajonvakautusjBrjestelmBn (ESC) 
pyynnRstB mBkipidBtintoiminnon 
aikana.

Schkuisen seisontajarrun vian 
merkkivalo (jos varusteena)

Tyyppi A / Tyyppi B 

OCDW059033

TBmB valo syttyy, kun moottorin 
START/STOP-painike kytketBBn 
ON-asentoon, ja sammuu noin 3 
sekunnin kuluessa, jos jBrjestelmB 
toimii normaalisti. 

Jos EPB-toimintahBiriRn merkkivalo 
jatkaa palamista, syttyy ajon aikana 
tai ei syty ollenkaan, kun moottorin 
START/STOP-painike kytketBBn 
ON-asentoon, saattaa kyseessB olla 
EPB-jBrjestelmBn toimintahBiriR. 

Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

EPB-toimintahBiriRn merkkivalo 
saattaa syttyB ESC-merkkivalon 
kanssa ilmoittaakseen, ettB ESC ei 
toimi oikein. NBin tapahtuessa kyse 
ei ole EPB-jBrjestelmBn hBiriRstB.

HUOMIO
• EPB-varoitusvalo saattaa 

syttyB, jos EPB-kytkin toimii 
epBnormaalisti. Sammuta 
moottori ja kBynnistB se uudelleen 
muutaman minuutin jBlkeen. 
Varoitusvalo sammuu ja EPB-
kytkimen pitBisi toimia normaalisti. 
Jos EPB-varoitusvalo jatkaa 
kuitenkin palamista, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• Jos seisontajarrun varoitusvalo 
ei syty tai vilkkuu, vaikka EPB-
kytkin on vedetty ylRs, EPB ei ole 
kytkeytynyt. 
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• Jos seisontajarrun varoitusvalo 
vilkkuu EPB-varoitusvalon 
palaessa, paina kytkintB ja vedB se 
sitten ylRs. Paina se vielB kerran 
alkuperBiseen asentoonsa ja 
vedB se takaisin ylRs. Jos EPB-
varoitusvalo ei sammu, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Hctcjarrutus 

Jos jarrupolkimen toiminnassa on 
hBiriR ajon aikana, hBtBjarrutus 
voidaan suorittaa pitBmBllB EPB-
kytkintB ylhBBllB. Jarruttaminen on 
mahdollista vain, kun pidBt EPB-
kytkintB ylhBBllB.

VAROITUS
'lB kBytB seisontajarrua ajoneuvon 
liikkuessa, paitsi hBtBtilanteessa.

HUOMAUTUS
EPB:n suorittaman hBtBjarrutuksen 
aikana seisontajarrun varoitusvalo 
palaa merkiksi jBrjestelmBn 
toiminnasta.

HUOMIO
Tarkastuta jBrjestelmB ammat-
tihuollossa, jos kuulet jatkuvasti 
melua tai jos haistat palaneen hajun 
matkustamossa, kun kBytBt seison-
tajarrua hBtBjarrutukseen. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Kun schkuinen seisontajarru (EPB) 
ei vapaudu 

Jos sBhkRtoiminen seisontajarru 
ei vapaudu normaalisti, siirrB 
auto lavetilla ammattihuoltoon 
jBrjestelmBn tarkistamista varten. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

   AUTO HOLD -mckipidctin (jos 
varusteena)

MBkipidBtin pitBB ajoneuvon 
paikallaan, vaikka jarrupoljinta 
ei painettaisi sen jBlkeen, kun 
kuljettaja on pysByttBnyt ajoneuvon 
paikalleen jarrupolkimen avulla.
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Asettaminen 

OCDW059034

1. Kun kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, kiinnitB 
kuljettajan turvavyR tai paina 
jarrupoljinta ja paina sitten Auto 
Hold -painiketta. Valkoinen AUTO 
HOLD -merkkivalo syttyy ja 
jBrjestelmB asettuu valmiustilaan. 

OCDW059035

2. MBkipidBttimen merkkivalo 
muuttuu valkoisesta vihreBksi, 
kun pysBytBt auton jarrupoljinta 
painamalla. 

3. Auto pysyy paikallaan, vaikka 
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4. MBkipidBtin kytkeytyy pois pBBltB, 
kun sBhkRinen seisontajarru (EPB) 
kytketBBn. 

Liikkeellelchtu 

MBkipidBtin kytkeytyy pois pBBltB 
ja auto lBhtee liikkeelle, kun painat 
kaasupoljinta vaihteenvalitsimen 
ollessa D-asennossa tai 
kBsivalintatilassa (Sports). 
Merkkivalo muuttuu vihreBstB 
valkoiseksi.

VAROITUS
Kun lBhdet liikkeelle mBkipidBttimen 
ollessa aktiivinen, tarkasta aina 
ajoneuvoa ympBrRivB alue. 
Paina kaasupoljinta hitaasti 
lBhteBksesi liikkeelle tasaisesti.

Peruuttaminen 

OCDW059034

• Peruuttaaksesi mBkipidBttimen 
toiminnan, paina Auto Hold 
-kytkintB. AUTO HOLD -merkkivalo 
sammuu.
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• Kytke mBkipidBtin pois pBBltB 
painamalla jarrupoljin pohjaan 
asti ja painamalla sitten Auto 
Hold -painiketta, kun auto on 
paikallaan.

HUOMAUTUS
• MBkipidBtin (Auto Hold) ei toimi, 

kun: 
- Kuljettajan turvavyR ja ovi 
avataan. 

- Konepelti avataan. 
- Takaluukku avataan. 
- Vaihteenvalitsin on P-asennossa 
(pysBkRinti). 

- EPB kytketBBn. 
• TurvallisuussyistB mBkipidBttimen 

tilalle kytkeytyy automaattisesti 
sBhkRinen seisontajarru (EPB) 
seuraavissa tilanteissa: 
- Kuljettajan ovi avataan. 
- Konepelti avataan. 
- Takaluukku avataan. 
- Auto on pysBhtyneenB yli 10 
minuutin ajan. 

- Auto on pysBhtyneenB jyrkkBBn 
rinteeseen. 

- Ajoneuvoa on siirretty useita 
kertoja.
NBissB tilanteissa jarrun va-
roitusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreBstB 
valkoiseksi, varoitusBBni kytkey-
tyy ja viesti ilmestyy nBytRlle 
ilmoittaakseen, ettB EPB on 
kytketty automaattisesti. Ennen 
kuin lBhdet uudelleen liikkeel-
le, paina jarrupoljinta, tarkasta 

ajoneuvoa ympBrRivB alue ja 
vapauta seisontajarru kBsin 
EPB-kytkimestB. 

• Jos AUTO HOLD -merkkivalo 
syttyy keltaisena, mBkipidBtin 
ei toimi oikein. Tarkastuta 
autosi tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin. 

• Auto Hold -mBkipidBttimen 
kBytRstB saattaa aiheutua 
mekaanista BBntB. Se on kuitenkin 
normaalia toimintaBBntB.

VAROITUS
• Paina kaasupoljinta hitaasti, kun 

lBhdet liikkeelle. 
• TurvallisuussyistB poista 

mBkipidBtin toiminnasta ajaessasi 
alamBkeen, peruuttaessasi tai 
pysBkRidessBsi ajoneuvoa.

HUOMIO
Auto Hold -mBkipidBtin ei ehkB toimi 
oikein, jos konepellin, takaluukun tai 
kuljettajan oven avaustunnistimissa 
on toimintahBiriR. Tarkastuta 
autosi tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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  Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

VAROITUS
Lukkiutumaton jarrujBrjestelmB (tai 
ajonvakautusjBrjestelmB) ei kykene 
estBmBBn vaarallisesta ajotavasta 
aiheutuvia onnettomuuksia. Vaikka 
auton hallintaa voidaan parantaa 
hBtBjarrutuksessa, pidB aina 
riittBvB turvavBli edessB olevaan 
kohteeseen. Ajonopeus tulee aina 
sovittaa liukkaisiin tieolosuhteisiin. 
Jarrutusmatka lukkiutumattomalla 
jarrujBrjestelmBllB (tai 
ajovakautusjBrjestelmBllB) 
varustetuissa autoissa saattaa olla 
pidempi kuin tavanomaisilla jarruilla 
varustetuissa autoissa seuraavissa 
tieolosuhteissa. 
NBiden olosuhteiden vallitessa 
autolla tulisi ajaa hiljempaa: 
• EpBtasaiset, hiekkaiset tai 

lumipBBllysteiset tiet. 
• Lumiketjujen ollessa kBytRssB. 
• Ajettaessa epBtasaisilla tai 

pinnaltaan vaihtelevan korkuisilla 
teillB. 

'lB testaa lukkiutumattomalla 
jarrujBrjestelmBllB (ABS) tai 
ajonvakautusjBrjestelmBllB 
(ESP) varustetun auton 
turvaominaisuuksia ajamalla liian 
suurella ajonopeudella tai ajamalla 
kaarteeseen liian jyrkBsti. TBmB 
voi vaarantaa itsesi tai muiden 
turvallisuuden. 

ABS-jBrjestelmB tarkkailee 
jatkuvasti pyRrien nopeutta. Jos 
pyRrBt ovat lukkiutumassa, ABS-
jBrjestelmB muuttaa toistuvasti 
pyRriin vaikuttavaa hydraulista 
jarrupainetta. 

Kun painat jarrua olosuhteissa, 
joissa pyRrBt saattavat lukkiutua, 
voit kuulla jarruista pBtkivBB 
BBntB ja tuntea jarrupolkimessa 
vastaavanlaista tBrinBB. TBmB on 
tBysin normaalia ja merkitsee, ettB 
ABS on toiminnassa. 

Jotta saavutettaisiin ABS-
jBrjestelmBn paras toimivuus 
hBtBtilanteessa, BlB yritB muuttaa 
jarrupolkimen painamisvoimaa BlBkB 
pyri pumppaamaan jarruja. 

Paina jarrupoljinta tilanteen mukaan 
niin kovaa kuin mahdollista, jolloin 
ABS-jBrjestelmB sBBtBB jarruihin 
vBlitettBvBn voimajaon.

HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua 
napsahtava BBni, kun auto alkaa 
liikkua moottorin kBynnistBmisen 
jBlkeen. TBmB on normaalia 
toimintaa ja tarkoittaa vain, ettB 
lukkiutumaton jarrujBrjestelmB 
toimii oikein.
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• Vaikka lukkiutumaton 
jarrujBrjestelmB on kBytRssB, 
autosi vaatii tietyn matkan 
pysBhtymiseen. PidB aina 
turvallinen vBli edessBsi olevaan 
ajoneuvoon. 

• Hidasta aina ennen kBBnnRksen 
suorittamista. Lukkiutumaton 
jarrujBrjestelmB ei voi estBB 
onnettomuuksia, jotka aiheutuvat 
liian kovasta nopeudesta.

• Irtonaisilla tai epBtasaisilla 
tiepinnoilla lukkiutumattoman 
jarrujBrjestelmBn toiminta 
saattaa aiheuttaa pidemmBn 
jarrutusmatkan kuin 
tavanomaisella jarrujBrjestelmBllB 
varustetuissa ajoneuvoissa.

ODEEV068101NR

HUOMIO
• Jos ABS-varoitusvalo syttyy 

ja jatkaa palamista, ABS-
jBrjestelmBssB saattaa olla hBiriR. 
TBllRin kuitenkin tavanomaiset 
jarrut toimivat normaalisti. 

• ABS-varoitusvalo palaa noin 3 
sekuntia virran kytkemisen jBlkeen 
(ON-asento). TBmBn aikana ABS 
suorittaa itsetestausta ja valo 
sammuu, jos kaikki toimivat 
normaalisti. Jos valo jatkaa 
palamista, ABS-jBrjestelmBssB 
voi olla hBiriR. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 

Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• Kun ajat huonokitkaisilla (esim. 

jBisillB) teillB ja kBytBt jatkuvasti 
jarruja, ABS on jatkuvasti 
toiminnassa, jolloin ABS-
varoitusvalo saattaa syttyB. Aja 
auto tien sivuun turvalliseen 
paikkaan ja sammuta moottori. 

• KBynnistB moottori uudelleen. Jos 
ABS-varoitusvalo on sammunut, 
ABS-jBrjestelmB toimii normaalisti. 
Muussa tapauksessa ABS-
jBrjestelmBssB saattaa olla hBiriR. 
Tarkistuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Jos kBynnistBt autosi apuakulla 
tyhjentyneen akun johdosta, moot-
tori saattaa kBydB epBtasaisesti ja 
ABS-varoitusvalo saattaa syttyB 
samanaikaisesti. NBin tapahtuu 
akun alhaisen jBnnitteen vuoksi. Se 
ei tarkoita, ettB ABS-jBrjestelmBssB 
olisi toimintahBiriR. 
• 'lB pumppaa jarruja! 
• Lataa akku ennen kuin ajat 

autollasi.
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   Ajonvakausjcrjestelmc (ESC) 

Elektroninen ajovakauden 
hallintajBrjestelmB (ESC – 
Electronic Stability Control) on 
suunniteltu vakauttamaan auton 
kByttBytymistB kaarreajossa. ESC 
tarkkailee tekemiBsi ohjausliikkeitB 
ja auton varsinaista liikesuuntaa.

Tyyppi A 

OCDW059127

Tyyppi B 

OCDW059007

Tarpeen vaatiessa ESC 
saattaa jarruttaa yksittBistB 
pyRrBB ja puuttua moottorin 
hallintajBrjestelmBn toimintaan 
auton vakauttamiseksi.

VAROITUS
'lB koskaan aja liian kovaa olo-
suhteisiin nBhden. 'lB aja liian 
kovaa mutkiin. Ajovakauden hallin-
tajBrjestelmB (ESC) ei estB on-
nettomuuksien syntymistB. Liian 
kovat kaarrenopeudet, BkkinBiset 
ohjausliikkeet ja vesiliirto kosteil-
la pinnoilla voivat johtaa vakaviin 
onnettomuuksiin. Tarkkaavainen ja 
turvallinen kuljettaja kykenee estB-
mBBn onnettomuudet vBlttBmBllB 
liikkeitB, jotka aiheuttavat auton 
pidon menettBmisen. Vaikka autos-
sa olisi ESC, noudata aina kaikkia 
normaaleja ajamisen varotoimenpi-
teitB, kuten nopeuden sovittamisen 
olosuhteisiin.

Elektroninen ajovakauden hallin-
tajBrjestelmB (ESC) on suunnitel-
tu auttamaan kuljettajaa auton 
hallinnan sBilyttBmisessB liukkaissa 
olosuhteissa. Se ei korvaa turvallisia 
ajokBytBntRjB. TekijBt, kuten nope-
us, tieolosuhteet ja kuljettajan oh-
jausliikkeet, voivat kaikki vaikuttaa 
siihen, kykeneekR ESC estBmBBn 
auton hallinnan menettBmisen. 
Loppujen lopuksi olet itse vastuussa 
sopivalla nopeudella ajamisesta ja 
riittBvBn turvavBlin jBttBmisestB. 
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Kun painat jarrua olosuhteissa, 
joissa pyRrBt saattavat lukkiutua, 
voit kuulla jarruista pBtkivBB 
BBntB ja tuntea jarrupolkimessa 
vastaavanlaista tBrinBB. TBmB 
on normaalia ja tarkoittaa, ettB 
ajonvakautusjBrjestelmB toimii.

HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava BBni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin kBynnistBmisen jBlkeen. 
TBmB on normaalia toimintaa ja 
tarkoittaa vain, ettB elektroninen 
ajonvakautusjBrjestelmB toimii 
oikein.

ESC:n toiminta 

ESC ON -tila 
• Kun virta kBBnnetBBn ON-asen-

toon, ESC ja ESC OFF -merkkivalot 
palavat noin 3 sekuntia, jonka 
jBlkeen ESC kytkeytyy. 

• Paina ESC OFF -painiketta virran 
kytkemisen (ON-asento) jBlkeen 
poistaaksesi ESC:n kBytRstB. 
(ESC OFF -merkkivalo syttyy). 
KytkeBksesi ESC:n pBBlle, paina 
ESC OFF -painiketta uudelleen 
(ESC OFF -merkkivalo sammuu). 

• Moottoria kBynnistettBessB saatat 
kuulla pientB tikitysBBntB. TBmB 
tarkoittaa, ettB ESC suorittaa 
automaattista jBrjestelmBn 
tarkastusta eikB merkitse 
ongelmaa. 

Toiminta 
Kun ajonvakautusjBrjestelmB on 
kBytRssB, ajonvakautusjBrjestelmBn 
merkkivalo vilkkuu. 

Kun elektroninen ajovakauden 
hallintajBrjestelmB toimii 
oikein, voit tuntea pientB 

tBrinBB autossa. TBmB on vain 
jarrujen toiminnan vaikutusta eikB 
merkitse mitBBn epBtavallista. 

KiihdytettBessB mudassa tai ajet-
taessa liukkaalla tiepinnalla mootto-
rin kierrosluku ei vBlttBmBttB nouse, 
vaikka lisBisit painetta kaasupolki-
meen. TBmB on normaalia ja johtuu 
siitB, ettB jBrjestelmB pyrkii varmis-
tamaan parhaan mahdollisen pidon 
ja hallittavuuden. 

Ajonvakautusjcrjestelmcn (ESC) 
kytkeminen pois pccltc 

AjonvakautusjBrjestelmB 
kyt ke tBBn pois pBBltB 
seuraavasti: 

Tyyppi A 

OJF058384L
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Tyyppi B 

OJF058385L

• Vaihe 1 
Paina ESC OFF -painiketta 
lyhyesti (ESC OFF -merkkivalo 
syttyy ja nByttRRn tulee vastaava 
viesti). AjonvakautusjBrjestelmBn 
moottorin ohjaustoiminto poistuu 
kBytRstB. LuistonestojBrjestelmB 
ei siis toimi. Ainoastaan 
jarrujBrjestelmBn ohjaustoiminto 
on kBytRssB.

Tyyppi A 

OJF058386L

Tyyppi B 

OJF058387L

• Vaihe 2 
Paina ESC OFF -painiketta yli 3 
sekunnin ajan. ESC OFF -merk-
kivalo syttyy ja kuuluu varoitu-
sBBni. AjonvakautusjBrjestelmBn 
moottorin ja jarrujen hallintatoi-
minto poistuu kBytRstB, joten ajo-
vakautusjBrjestelmB ei toimi. 

Jos virta-avain kBBnnetBBn LOCK/
OFF-asentoon, kun ajonvakau-
tusjBrjestelmB on kytkettynB pois 
pBBltB, ajonvakautusjBrjestelmB 
pysyy kytkettynB pois pBBltB. 
KBynnistettBessB moottori uudel-
leen, ESC kytkeytyy takaisin pBBlle 
automaattisesti.
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Merkkivalo 
ESC-merkkivalo 

ESC OFF -merkkivalo 
(ajovakausjBrjestelmB pois pBBltB) 

Kun virtalukko kBBnnetBBn ON-
asentoon, merkkivalo syttyy ja 
sen jBlkeen sammuu, jos ESC-
jBrjestelmB toimii normaalisti. 

ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun 
ESC astuu toimintaa. Vastaavasti 
se palaa jatkuvasti, jos ESC-
jBrjestelmBssB on hBiriR. 

ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ESC kytketBBn pois pBBltB sen 
painikkeella.

HUOMIO
Ajaminen renkailla tai vanteilla, 
joiden koot ovat erilaisia, saattaa 
aiheuttaa ESC-jBrjestelmBn 
vioittumisen. Vaihda auton renkaat 
aina alkuperBisten renkaiden 
kokoisiin renkaisiin.

VAROITUS
Kuljettajan tulee ajonvakautusjBr-
jestelmBstB huolimatta hidastaa 
ajonopeutta ajaessaan kaarteeseen 
tai lumen tai jBBn peittBmBllB tiellB. 
Aja hitaasti ja vBltB kiihdyttBmistB 

aina, kun ESC-merkkivalo vilkkuu tai 
tien pinta on liukas.

ESC OFF -tilan kcyttu 

Ajon aikana 
• ESC:n tulee olla kBytRssB 

pBivittBisessB ajossa aina, kun se 
vain on mahdollista. 

• Ajaessasi hyvBkuntoisella ja 
tasaisella tiellB voit kytkeB ajonva-
kautusjBrjestelmBn pois kBytRstB 
painamalla ESC OFF -painiketta. 

'lB koskaan paina ESC OFF 
-painiketta ESC-jBrjestelmBn 
toimiessa (ESC-merkkivalo vilkkuu). 

Jos ESC kytketBBn pois pBBltB ESC:n 
toimiessa, auto saattaa riistBytyB 
hallinnasta.

HUOMAUTUS
• KBytettBessB autoa 

jarrudynamometrillB varmista, 
ettB ESC on kytketty pois pBBltB 
(ESC OFF -valo on syttynyt). 

• ESC:n kytkeminen pois kBytRstB 
ei vaikuta ABS -jarrujBrjestelmBn 
toimintaan.

VAROITUS
'lB koskaan paina ESC OFF -pai-
niketta, kun ESC on toiminnassa. 
Jos ESC kytketBBn pois pBBltB 
ESC:n toimiessa, auto saattaa 
riistBytyB hallinnasta. Ajaessasi 
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hyvBkuntoisella ja tasaisella tiellB 
voit kytkeB ajonvakautusjBrjestel-
mBn pois kBytRstB painamalla ESC 
OFF -painiketta.

   Mckipidctin (HAC) 

MBkilBhtRavustin on mukavuusva-
ruste. Sen tarkoitus on estBB auton 
liukuminen taaksepBin lBhdettBessB 
liikkeelle ylBmBessB tai kaltevalla 
tiepinnalla. HAC yllBpitBB kuljettajan 
jarrutuksesta aiheutunutta jarru-
tuspainetta vielB 2 sekuntia jarru-
polkimen vapauttamisen jBlkeen. 

Jarrupaineen yllBpidon aikana 
kuljettaja ehtii painaa kaasupoljinta 
liikkeelle lBhtemiseksi. 

Jarrupaine pienenee heti, kun 
jBrjestelmB tunnistaa kuljettajan 
aikeen liikkeelle lBhdRlle.

VAROITUS
HAC kytkeytyy yleensB ainoastaan 
2 sekunniksi. Kuljettajan on oltava 
varovainen, ettei taaksepBin vierivB 
auto tRrmBB ihmisiin tai esteisiin. 
Auto saattaa vieriB tahattomasti 
taaksepBin lBhdettBessB liikkeelle 
ylBmBessB, kun kuljettajan edelli-
sestB jarrutuksesta ei ole muodos-
tunut riittBvBB jarrupainetta jBrjes-
telmBBn.

HUOMAUTUS
• MBkilBhtRavustin ei toimi, 

kun vaihteenvalitsin on P- tai 
N-asennossa. 

• HAC kytkeytyy, vaikka ESC olisi 
pois kBytRstB. HAC ei kuitenkaan 
ole kBytettBvissB, jos ESC-
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

 VSM-jcrjestelmc 

TBmB jBrjestelmB helpottaa auton 
hallintaa ajettaessa liukkaalla 
tienpinnalla tai kun jBrjestelmB 
havaitsee eron oikean- ja 
vasemmanpuolisten pyRrien 
kitkakertoimien vBlillB. 

VSM:n toiminta 

Kun VSM on toiminnassa, ESC-
merkkivalo ( ) vilkkuu. 

Tunnet ohjauksessa lievBB 
sykkimistB, kun jBrjestelmB on 
aktiivinen. TBmB on vain jarrujen 
toiminnan vaikutusta eikB merkitse 
mitBBn epBtavallista. 

VSM ei toimi, kun: 
• Ajetaan vinolla tai kaltevalla tiellB. 
• Peruutetaan. 
• ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa 

mittaristossa 
• EPS-merkkivalo palaa 

mittaristossa. 
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VSM:n poistaminen kcytustc 

Jos painat ESC OFF -painiketta 
kytkeBksesi ESC:n pois kBytRstB, 
myRs VSM poistuu kBytRstB ja ESC 
OFF -merkkivalo ( ) syttyy. 

Kytke jBrjestelmB pBBlle painamalla 
painiketta uudelleen. ESC OFF-
merkkivalo sammuu. 

Toimintahciriun merkkivalo 

Ajovakauden hallintajBrjestelmB 
saattaa kytkeytyB pois pBBltB, 
vaikket painaisi ajonvakautusjBrjes-
telmBn OFF-painiketta. TBmB mer-
kitsee sitB, ettB jossain sBhkRisen 
ohjaustehostimen jBrjestelmBssB 
tai VSM-jBrjestelmBssB on havaittu 
toimintahBiriR. 

Jos ESC-merkkivalo ( ) tai 
EPS-varoitusvalo pysyy jatku-
vasti pBBllB, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla Kia-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

HUOMAUTUS
• TBmB jBrjestelmB on suunniteltu 

toimimaan mutkissa yli 15 km/h 
nopeuksissa.

• VSM on suunniteltu toimimaan yli 
30 km/h nopeuksissa tilanteissa, 
joissa ajoneuvolla jarrutetaan tie-
pinnoilla, joilla vaikuttaa erilainen 
kitka vasemman ja oikean puo-
len renkaisiin. NBin voi tapahtua 

ajettaessa esimerkiksi osittain 
jBBtyneellB tienpinnalla.

VAROITUS
• Ajoneuvon vakaudenhallinta-

jBrjestelmB ei korvaa turvallisia 
ajokBytBntRjB vaan tBydentBB 
ainoastaan niitB. Kuljettajan tulee 
tarkkailla ajonopeutta ja sBilyttBB 
asianmukainen turvavBli edessB 
ajavaan autoon. PidB tukeva ote 
ohjauspyRrBstB ajaessasi. 

• Autosi on suunniteltu noudatta-
maan kuljettajan tekemiB ohjaus-
liikkeitB, vaikka se on varustettu 
ajovakauden hallintajBrjestelmBllB 
(VSM). Noudata aina kaikkia nor-
maaleja varotoimenpiteitB ajaak-
sesi olosuhteisiin (kuten liukas keli 
tai myrsky) sopivalla, turvallisella 
nopeudella. 

• Ajaminen renkailla tai vanteilla, 
joiden koot ovat erilaisia, saattaa 
aiheuttaa VSM-jBrjestelmBn 
vioittumisen. Vaihda auton renkaat 
aina alkuperBisten renkaiden 
kokoisiin renkaisiin.

  ESS:  Hctcjarruvalo (jos varusteena)

HBtBjarruvalo varoittaa takana 
ajavia vilkuttamalla jarruvaloja, kun 
jarrupoljinta painetaan Bkillisesti 
ja voimakkaasti tai kun ABS kyt-
keytyy jarrutuksen aikana. (JBr-
jestelmB kytkeytyy, kun autolla 
jarrutetaan yli 55 km/h nopeudesta 
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hidastuvuudella 7 m/s2 tai kun ABS 
kytkeytyy hBtBjarrutuksessa.) 

Jarruvalojen vilkkuminen lakkaa, kun 
ajonopeus on alle 40 km/h ja ABS-
jBrjestelmB ei ole enBB aktiivinen tai 
kun Bkkijarrutustilanne pBBttyy.

HUOMIO
HBtBjarrutussignaali ei toimi, jos 
hBtBvilkut ovat valmiiksi pBBllB.

 Jarrujen hyvc kcyttutapa

VAROITUS
• Aina kun pysBkRit tai jBtBt ajoneu-

vosi tyhjBksi, kytke seisontajarru 
mahdollisimman hyvin ja siirrB 
vaihteisto P-asentoon (pysBkRinti) 
huolellisesti. Jos vaihteenvalitsinta 
ei ole kytketty P-asentoon eikB 
seisontajarrua ole kytketty, auto 
voi lBhteB odottamatta liikkeelle. 
TBstB voi aiheutua vakavia vam-
moja. 

• Kaikissa autoissa tulisi aina olla 
seisontajarru kunnolla kytkettynB 
pysBkRinnin ajaksi, jotta 
estettBisiin tahaton liikkuminen, 
joka voi johtaa matkustajien tai 
jalankulkijoiden loukkaantumisiin.

• Varmista, ettB seisontajarru ei ole 
kytketty ja ettei seisontajarrun 
merkkivalo pala ennen liikkeelle 
lBhtemistB. 

• VesilBtBkRiden yli ajaminen saat-
taa kastella jarrut. Ne saattavat 

kastua myRs auton pesun aika-
na. Kastuneet jarrut voivat olla 
vaaralliset! Autosi ei pysBhdy niin 
nopeasti, jos jarrut ovat kastu-
neet. Kastuneet jarrut saattavat 
aiheuttaa auton ajautumisen 
vastakkaiselle kaistalle. 
Kuivaa jarrut jarruttamalla varo-
vaisesti niin kauan, kunnes jarrujen 
toiminta palautuu normaaliksi. 
TBmBn aikana pidB huoli, ettB auto 
pysyy hallinnassasi koko ajan. 
Jos jarrujen toiminta ei palaudu 
normaaliksi, pysBhdy heti, kun se 
on turvallista ja tarkistuta autosi 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme ottamaan yhteyt-
tB valtuutettuun Kia-jBlleenmyy-
jBBn tai huollon yhteistyRkump-
paniin. 

• 'lB rullaa mBkiB alas, kun autossa 
ei ole vaihde kytkettynB. TBmB on 
erittBin vaarallista. Anna vaih-
teen olla aina kytkettynB, hidasta 
ajonopeutta jarrupolkimella ja 
vaihda sitten pienemmBlle vaih-
teelle, jolloin moottorijarrutus 
auttaa sBilyttBmBBn turvallisen 
ajonopeuden. 

• 'lB aja jalka jarrupolkimella ajon 
aikana. Jalan lepuuttaminen jar-
rupolkimella ajon aikana voi olla 
vaarallista, koska jarrut saattavat 
ylikuumentua ja tBmBn vuoksi 
menettBB tehokkuuttaan. TBmB 
lisBB myRs jarrukomponenttien 
kulumista. 

• Jos rengas puhkeaa ajon aikana, 
jarruta varovaisesti ja pidB auto 
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suoraan suunnattuna hidasta-
misen aikana. Kun ajat riittBvBn 
hitaasti ja pysBhtymisen tekemi-
nen on turvallista, aja tien sivuun 
ja pysBhdy turvalliseen paikkaan. 

• Ole varovainen pysBkRidessB-
si mBkeen. Kytke seisontajarru 
huolellisesti ja aseta vaihdevipu 
P-asentoon (pysBkRinti). Jos auto-
si on pysBkRity alamBkeen, kBBnnB 
etupyRrBt kiinni reunakivetykseen 
helpottaaksesi paikallaan pysy-
mistB. Jos autosi on pysBkRity 
ylBmBkeen, kBBnnB etupyRriB pois 
pBin reunakivetyksestB helpot-
taaksesi paikallaan pysymistB. 
Jos reunakivetystB ei ole tai auto 
on pidettBvB paikallaan muiden 
olosuhteiden johdosta, tue pyRrBt 
kiiloilla. 

• Joissain olosuhteissa seisonta-
jarru saattaa jumittua kytket-
tyyn asentoon. NBin voi tapahtua 
todennBkRisimmin silloin, kun 
lunta tai jBBtB on kerBBntynyt 
takajarrujen ympBrille tai lBhetty-
ville tai jos jarrut ovat kastuneet. 
Jos on olemassa vaara seisonta-
jarrun jBBtymisestB, kytke se vain 
tilapBisesti siksi aikaa, kun laitat 
vaihteenvalitsimen asentoon P ja 
kiilaat takapyRrBt siten, ettei auto 
pBBse liikkumaan. Vapauta seison-
tajarru tBmBn jBlkeen. 

• 'lB pidB autoa paikallaan ylBmBes-
sB kaasupolkimen avulla. TBmB voi 
aiheuttaa voimansiirron ylikuume-
nemista. KBytB aina jarrupoljinta 
tai seisontajarrua.

 Turmcysvaroittimella 
varustettu 
hctcjarrutusjcrjestelmc (FCA)  
(kameratyyppinen)
(jos varusteena)

FCA-jBrjestelmB on suunniteltu tun-
nistamaan ja tarkkailemaan edellB 
olevaa liikennettB kameratunnis-
tuksen avulla. JBrjestelmB varoittaa 
kuljettajaa uhkaavasta tRrmBykses-
tB ja suorittaa tarvittaessa hBtBjar-
rutuksen. 

*  Kameratyyppinen FCA-jBrjestelmB 
ei reagoi auton edessB oleviin 
jalankulkijoihin.

VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
kBytBt tRrmBysvaroittimella 
varustettua automaattista 
hBtBjarrutusjBrjestelmBB (FCA): 
• Kuljettajaa avustava jBrjestelmB 

ei korvaa kuljettajan huolellista 
ajotapaa ja varovaisuutta. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet 
ovat rajoitetut. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti. 

• 'L' KOSKAAN aja liian suurella 
nopeudella tien kuntoon nBhden 
tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. FCA-jBrjestelmB ei 
pysBytB autoa tBydellisesti eikB 
estB tRrmBystB.
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  Jcrjestelmcn asetukset ja 
aktivointi 

Jcrjestelmcn asetukset 

Kuljettaja voi ottaa FCA-
jBrjestelmBn kByttRRn sytytysvirran 
kytkennBn jBlkeen valitsemalla: 

User Settings (mukautettavat 
asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
 Forward safety (etuturvallisuus) 
• Jos valitset vaihtoehdon Active 

assist, FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 
pBBlle. FCA-jBrjestelmB nByttBB 
varoitusviestejB ja antaa 
hBlytyksiB tRrmBysriskin tason 
mukaan. Se myRs sBBtBB jarruja 
tRrmBysvaaran mukaan. 

• Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja. 

• Jos valitset vaihtoehdon Off, FCA-
jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB. 

Jos poistat FCA-
jBrjestelmBn kBytRstB, 
LCD-nByttRRn tulee 

varoitusvalo. Kuljettaja voi valvoa 
FCA-jBrjestelmBn tilaa LCD-nBytRn 
FCA ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myRs, kun 
ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 
pois kBytRstB. Jos varoitusvalo jBB 
palamaan, kun FCA-jBrjestelmB on 

pBBllB, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB.

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Kuljettaja voi valita 
tRrmBysvaroittimen hBlytysajan 
LCD-nBytRssB. 

Siirry kohtaan User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Warning timing 
(varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/myRhBstetty). 

TRrmBysvaroittimen toimintavaih-
toehdot ovat seuraavat: 
• Normal (normaali): 

Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
tRrmBysvaroitin aktivoituu 
normaalisti. Asetuksella 
kytketBBn jBrjestelmBn hBlytys 
siten, ettB auton ja edessB 
olevan ajoneuvon vBlille jBB 
nimellisasetuksen mukainen 
vBlimatka. 

• Later (myRhBstetty): 
Kun tBmB vaihtoehto on 
valittuna, tRrmBysvaroitin 
aktivoituu normaalia myRhemmin. 
Asetuksella kytketBBn 
jBrjestelmBn hBlytys siten, 
ettB autosi ja ajoradalla olevan 
ajoneuvon vBlille jBB normaalia 
lyhyempi vBlimatka. 
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Valitse Later, kun liikenne on 
vBhBistB ja ajonopeus on alhainen. 
Jos edessB ajava ajoneuvo 
kiihdyttBB Bkillisesti, kuljettaja 
saattaa huomata, ettB varoitus 
tulee nopeasti, vaikka ”Later”-
vaihtoehto on valittuna.

Jcrjestelmcn toimintaehdot 

FCA-jBrjestelmB voidaan ottaa 
kByttRRn valitsemalla LCD-nBytRltB 
Active Assist tai Warning Only, kun 
seuraavat toimintaehdot tByttyvBt: 
• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 

kBytRssB. 
• Ajonopeus on yli 10 km/h. (FCA-

jBrjestelmB kuitenkin aktivoituu 
tietyllB ajonopeudella.) 

• Tunnistetaan edessB oleva 
ajoneuvo. (FCA-jBrjestelmB ei 
aktivoidu tiettyjen olosuhteiden ja 
auton jBrjestelmBn vuoksi, mutta 
havaitsee vain tietyt varoitukset.) 

• FCA-jBrjestelmB ei toimi oikein tai 
antaa vain ajamista tai auton tilaa 
koskevia varoituksia. 

• Jos valitset Forward Safety 
-kohdassa vaihtoehdon 
Warning only, FCA-jBrjestelmB 
antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti.

VAROITUS
• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 

valmiustilaan automaattisesti, 
kun sytytysvirta on kytketty. 
Kuljettaja voi poistaa FCA-
jBrjestelmBn kBytRstB 
muuttamalla asetuksia LCD-
nBytRssB. 

• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjBrjestelmB 
kytketBBn pois kBytRstB. FCA-
jBrjestelmBB ei voida kytkeB 
LCD-nBytRn kautta, jos ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB on 
poiskytkettynB. 
FCA-jBrjestelmBn varoitusvalo 
syttyy, mutta se ei ole merkki 
jBrjestelmBn toimintahBiriRstB. 

• MBBritB FCA-jBrjestelmBn 
asetukset tai poista se kBytRstB 
ohjauspyRrBn kytkimillB, kun 
olet ensin pysByttBnyt auton 
turvalliseen paikkaan.

 FCA-jcrjestelmcn varoitusviesti ja 
jcrjestelmcn hallinta 

FCA-jBrjestelmB varoittaa 
kuljettajaa sekB varoitusviesteillB 
ettB -merkkiBBnillB riippuen 
tRrmBysriskin tasosta (edellB 
ajavan auton Bkillinen jarrutus tai 
ajoneuvojen vBlinen etBisyys on 
liian lyhyt). Se myRs sBBtBB jarruja 
tRrmBysvaaran mukaan. 
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Turmcysvaroitus (1. varoitus)

OCD058069

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiBBni kuuluu. 

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
tietyissB rajoissa vBhentBBkseen 
tRrmByksen voimakkuutta. 
- Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja. 

Hctcjarrutus (2. varoitus)

OCD058070

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiBBni kuuluu. 

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
tietyissB rajoissa vBhentBBkseen 
tRrmByksen voimakkuutta. 
FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
maksimaalisesti juuri ennen 
tRrmBystB. 
- Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja.



Ajaminen
 

Turmcysvaroittimella varustettu hctcjarrutusjcrjestelmc (FCA)
 (kameratyyppinen) 

6        70

 Jarrujcrjestelmcn toiminta 
• JarrujBrjestelmB siirtyy 

hBtBjarrutusta ennakoivassa 
tilanteessa valmiustilaan, jolloin se 
reagoi herkemmin jarrupolkimen 
painallukseen. 

• FCA-jBrjestelmB tehostaa 
jarrutusta kuljettajan painaessa 
jarrupoljinta. 

• HBtBjarrutusjBrjestelmB kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painaessa 
kaasupoljinta voimakkaasti tai 
kBBntBessB jyrkBsti ohjauspyRrBB. 

• Kun jBrjestelmB havaitsee 
vaaratekijRiden poistuneen, 
se kytkee jarrujen ohjauksen 
automaattisesti pois kBytRstB.

HUOMIO
Kuljettajan pitBB jatkuvasti valvoa 
auton toimintaa, vaikka nBytRssB 
ei ole varoitusviestejB eikB 
varoitusmerkkiBBntB kuulu.

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB ei voi estBB 
kaikkia tRrmByksiB. FCA-
jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
pysBytB autoa tBysin ennen 
tRrmBystB, johtuen ympBristRstB 
sekB sBB- ja tieolosuhteista. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton 
hallinnasta.

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB toimii lasketun 
riskitason mukaisesti. Se ottaa 
huomioon esimerkiksi etBisyyden 
edellB ajavaan autoon, sen 
nopeuden ja kuljettajan reaktiot. 
'lB aja vaarallisesti jBrjestelmBn 
aktivoimiseksi.

 FCA-jcrjestelmcn etukamera-
anturi 

Jotta FCA-jBrjestelmB toimisi 
asianmukaisesti, varmista aina, ettB 
anturi on puhdas eikB se ole lian, 
lumen tai roskien peitossa. 

OCDW059009

Anturin pBBllB oleva lika, lumi 
ja roskat voivat haitata tutkan 
toimintaa.
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Varoitusviesti ja -merkkivalo 

OCD058072

Jos kamera on lian, lumen 
tai roskien peitossa, 
tRrmBysvaroittimen toiminta 
saattaa keskeytyB. NByttRRn tulee 
tBtB koskeva varoitusviesti. 

KyseessB ei ole FCA-jBrjestelmBn 
toimintahBiriR. Poista vesi, lumi ja 
vastaava linssin pBBltB, jotta FCA-
jBrjestelmB palaa kByttRRn. 

FCA-jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
toimi asianmukaisesti alueella, jossa 
ei havaita mitBBn kohteita, kun 
moottori kytketBBn pBBlle (esim. 
avoimessa maastossa).

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
eikB mitBBn varoitusviestejB 
nBytetB esim. ajo-olosuhteista, 
liikenteestB, sBBstB tai tien 
kunnosta johtuen.

HUOMAUTUS
• Lika saattaa heikentBB anturin 

tunnistustehoa. 
• PidB anturi aina puhtaana liasta ja 

roskista. 
• 'lB paina anturia liian 

voimakkaasti. Jos anturi 
siirretBBn vBkisin pois oikeasta 
asennostaan, FCA-jBrjestelmB ei 
ehkB toimi asianmukaisesti. TBssB 
tapauksessa myRs varoitusviesti 
voi puuttua nBytRstB. Tarkastuta 
auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• KBytB vain alkuperBisiB varaosia. 
• 'lB sBvytB ikkunaa tai asenna 

tarroja tai lisBvarusteita 
sisBtaustapeilin ympBrille lBhelle 
kameran asennuspaikkaa. 

• Varmista, ettei etukameran 
asennuspaikka kastu. 

• 'lB poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja. 

• 'lB aseta heijastavia esineitB 
(valkoista paperia tai peiliB tms.) 
kojelaudan pBBlle. 
JBrjestelmB saattaa aktivoitua 
turhaan auringonvalon 
heijastuessa.

• Liiallinen BBnenvoimakkuus 
saattaa hBiritB jBrjestelmBn 
varoitusmerkkiBBntB. 
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• Katso lisBB kamera-anturia 
koskevia ohjeita kohdasta Kaista-
avustin (LKA) (jos varusteena) 
sivulta 6-134.

 Jcrjestelmcn toimintahciriu 

OJF058394L

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, jBrjestelmBn 
varoitusvalo ( ) syttyy 
ja varoitusviesti nBkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun 
viesti on poistunut nBytRstB, 
yleisvaroitusvalo ( )
syttyy. Tarkastuta 
auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• FCA-jBrjestelmBn varoitusviesti 
saattaa tulla nByttRRn ja ESC-
varoitusvalo voi syttyB.

VAROITUS
• FCA-jBrjestelmB on ainoastaan 

kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Kuljettaja on jatkuvasti 
vastuussa auton toiminnasta 
ja ajokBytRksestB. 'lB luota 
pelkBstBBn FCA-jBrjestelmBn 
toimintaan. SBilytB riittBvBt 
turvavBlit, jotta pystyt 
jarruttamaan ja pysByttBmBBn 
auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella aina kun se 
on tarpeen. 

• TietyissB tapauksissa ja ajo-
olosuhteissa FCA-jBrjestelmB 
saattaa aktivoitua vahingossa. 
TietyissB tapauksissa myRs 
etukameran tunnistusjBrjestelmB 
ei ehkB havaitse edessB ajavaa 
ajoneuvoa. FCA-jBrjestelmB ei 
ehkB aktivoidu ja varoitusviestejB 
ei nBytetB. 

• FCA-jBrjestelmB voi antaa 
tarpeettomia varoitusviestejB ja 
-merkkiBBniB. FCA-jBrjestelmBn 
varoitusviestit ja -merkkiBBnet 
saattavat myRs puuttua, jos 
tunnistustoimintoa rajoitetaan. 

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, se ei ohjaa jarruja 
tRrmBysvaaran havaitsemisen 
yhteydessB, vaikka muut 
jarrujBrjestelmBt toimivat 
normaalisti. 
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• FCA-jBrjestelmB tunnistaa 
ainoastaan auton edessB olevan 
ajoneuvon, kun auto liikkuu 
eteenpBin. Se ei tunnista elBimiB 
eikB vastaan tulevia autoja. 

• FCA-jBrjestelmB ei tunnista 
sivutieltB risteykseen tulevaa 
autoa eikB poikittain tielle 
pysBkRityB autoa. 

• Jos edellB ajava ajoneuvo pysBhtyy 
Bkillisesti, jarrujen kByttR voi olla 
normaalia hankalampaa. SBilytB 
aina riittBvB turvavBli edellB 
ajavaan autoon. 

• FCA-jBrjestelmB voi aktivoitua 
jarrutuksen aikana ja auto 
pysBhtyB Bkillisesti. Auton kuorma 
saattaa olla vaaraksi matkustajille. 
KiinnitB siis huomiota auton 
kuorman mBBrBBn. 

• FCA-jBrjestelmB ei mahdollisesti 
aktivoidu, jos kuljettaja jarruttaa 
vBlttBBkseen tRrmByksen. 

• FCA-jBrjestelmB ei toimi 
peruutusvaihteella. NBissB 
tilanteissa kuljettajan tBytyy 
pitBB riittBvB turvavBli edellB 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastaa omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittBvBn turvavBlin 
sBilyttBmiseksi. 

• Tavalliset jarrut toimivat 
normaalisti, vaikka FCA-
jBrjestelmBn jarrujen 
ohjausjBrjestelmBssB tai muissa 
toiminnoissa olisi vikaa. TBssB 
tapauksessa jarrujen ohjaus ei 
toimi tRrmBysriskitilanteessa. 

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB 
aktivoidu esim. ajo-olosuhteista, 
liikenteestB, sBBstB tai tien 
kunnosta johtuen. 

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
kaikkien ajoneuvotyyppien 
kohdalla.

 Jcrjestelmcn rajoitukset 

FCA-jBrjestelmB avustaa kuljettajaa 
tietyissB vaativissa ajotilanteissa, 
mutta ei milloinkaan poista 
kuljettajan omaa vastuuta tilanteen 
hallinnasta. 

FCA-jBrjestelmB valvoo 
ajotilanteita kamera-anturin 
avulla. Jos vaaratilanne kehittyy 
tunnistusalueen ulkopuolella, 
FCA-jBrjestelmB ei ehkB tunnista 
sitB normaalisti. Kuljettajan pitBB 
noudattaa erityistB varovaisuutta 
seuraavissa tilanteissa. FCA-
jBrjestelmB voi toimia nBissB 
tilanteissa puutteellisesti. 

 Ajoneuvojen tunnistaminen 
• Kameran pinnalla on likaa, vettB 

tai lunta. 
• Rankat vesi- tai lumikuurot. 
• SBhkRmagneettiset hBiriRt 

aiheuttavat toimintaongelmia. 
• EdellB oleva ajoneuvo on 

kapearunkoinen. (esim. moottori- 
tai polkupyRrB). 

• Taustavalo, heijastuva valo tai 
pimeys haittaa nBkemistB. 
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• EdellB oleva ajoneuvo ei mahdu 
kameran kuvakenttBBn.

• Auton edessB on erityisajoneuvo, 
esim. erityisleveB kuljetus tai 
korkea perBvaunu. 

• Ulkovalon mBBrB muuttuu 
voimakkaasti esim. ajettaessa 
tunneliin tai sieltB pois. 

• Auto liikkuu epBvakaasti. 
• Kamera-anturin tunnistuskyky on 

rajallinen. 
• Kuljettajan nBkRkenttB on valaistu 

liian heikosti (pimeys, liian 
voimakas heijastus tai taustavalo, 
joka estBB tarkan nBkemisen) 

• EdellB ajavan auton ajolinja 
vaihtelee Bkillisesti 

• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyRmaa, 
rautatie tai vastaava). 

• Taustavaloa heijastuu auton 
suuntaan (tBmB koskee myRs 
edellB ajavan ajoneuvon 
etuvaloista heijastuvaa valoa) 

• Tuulilasin kosteutta ei ole 
kokonaan poistettu tai se on 
jBBtynyt. 

• On sumuista. 
• EdellB ajavan ajoneuvon perBvalot 

eivBt pala, tai sillB ei ole perBvaloja, 
perBvalot ovat epBsymmetriset tai 
perBvalot eivBt nBy taaksepBin. 

• Auto on pBBllystBmBttRmBllB tiellB 
tai epBtasaisella alustalla tai tiellB, 
jolla on jyrkkiB mBkiB. 

• Autolla ajetaan maan tason 
alapuolella tai rakennuksen sisBllB. 

• Anturin tunnistuksessa tapahtuu 
Bkillinen muutos ajettaessa 
ajohidasteen yli. 

• Auto tBrisee voimakkaasti. 
• Ajetaan liikenneympyrBssB edellB 

ajavan auton perBssB. 
• Kameran linssin edessB on 

hBiritseviB tekijRitB, kuten 
tuulilasin sBvytys, kalvo, vedeltB 
suojaava pinnoitus, lasin vaurio, 
likaa tai muita esteitB (hyRnteisiB, 
tarroja tms.) 

• Kamerassa tai kameran linssissB 
on vaurio. 

• Auton ajovaloja ei kBytetB yRllB 
tai tunnelissa, tai valot ovat liian 
heikot. 

• Katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo 
heijastuu tai auringon valo 
heijastuu tien pinnalla olevasta 
vedestB. 

• Kun taustavalo heijastuu auton 
liikesuuntaan (koskee myRs 
ajoneuvojen ajovaloja). 

• Liikennemerkki, tiellB oleva 
varjo, tunnelin sisBBnmeno, 
tiemaksupaikat, osittainen 
pBBllyste. 

• Tuulilasin pinnassa on kosteutta 
tai tuulilasi on jBBssB, 

• Ajetaan sumussa. 
• Kohteet ovat kameran 

tunnistusalueen ulkopuolella.
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Kaarreajo 

OCDW059133

FCA-jBrjestelmB toimii rajallisesti 
kaarreajossa. JBrjestelmB ei ehkB 
tunnista samalla kaistalla liikkuvaa 
ajoneuvoa. JBrjestelmB voi antaa 
turhia varoitusviestejB ja -BBniB. Ne 
saattavat myRs kokonaan puuttua. 
Aja varovasti kaarteeseen ja 
hiljennB ajonopeutta tarvittaessa 
jarrupolkimella. 

OCDW059134

FCA-jBrjestelmB saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellB kaistalla 
ajavan auton. Aja varovasti ja 
hiljennB ajonopeutta tarvittaessa 
jarrupolkimella. 

Voit myRs yllBpitBB haluttua 
ajonopeutta painamalla 
kaasupoljinta. TurvallisuussyistB 
kuljettajan pitBB tarkkailla jatkuvasti 
auton ympBristRB. 

Mckiajo 

OCDW059107

FCA-jBrjestelmBn toimintateho 
heikkenee ajettaessa ylB- tai 
alamBkeen, eikB jBrjestelmB 
tunnista samalla kaistalla olevaa 
autoa. JBrjestelmB voi antaa turhia 
varoitusviestejB ja -BBniB. Ne 
saattavat myRs kokonaan puuttua. 
Jos FCA-jBrjestelmB havaitsee 
yllBttBen edessB olevan ajoneuvon, 
kun auto tulee mBen laelle, vauhti 
voi hidastua Bkillisesti. 
PidB katse aina suunnattuna 
eteenpBin ylB- tai alamBessB ja 
hidasta ajonopeutta tarvittaessa 
painamalla jarrupoljinta.
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Kaistanvaihto 

OCDW059135

FCA-jBrjestelmB ei tunnista samalle 
kaistalle siirtyvBB ajoneuvoa 
ennen kuin se on jBrjestelmBn 
tunnistusalueella. Erityisesti 
tilanteessa, jossa viereisellB 
kaistalla ajava siirtyy BkkiB autosi 
eteen, jBrjestelmB ei mahdollisesti 
tunnista sitB. Noudata aina riittBvBB 
varovaisuutta ajaessasi. 

OCDW059136

Jos samalle kaistalle pysBhtynyt 
ajoneuvo lBhtee vaihtamaan kaistaa, 
FCA-jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
tunnista sitB. Noudata aina riittBvBB 
varovaisuutta ajaessasi.

Ajoneuvon tunnistaminen 

OCDW059108

Jos edellB ajavan ajoneuvon 
kuorman takaylitys on pitkB tai jos 
ajoneuvossa on korkea maavara, se 
voi aiheuttaa vaaratilanteen.

VAROITUS
• Ennen toisen auton hinaamista 

poista FCA-jBrjestelmB kBytRstB 
LCD-nBytRn mukautettavissa 
asetuksissa. Hinauksen aikana 
jBrjestelmBn toiminta voi haitata 
auton turvallista kBsittelyB. 

• Ole erityisen varovainen ajaessasi 
sellaisen ajoneuvon takana, jolla 
on suuri maavara tai kuormalla on 
suuri perBylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan tiellB 
edellB ajavat ajoneuvot. Se ei 
vBlttBmBttB tunnista esimerkiksi 
paikallaan olevia ostoskBrryjB, 
polkupyRrBB, moottoripyRrBB eikB 
vetolaukkua. 
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• TietyissB tilanteissa FCA-
jBrjestelmB ei toimi. 'lB koskaan 
testaa FCA-jBrjestelmBn toimintaa 
ihmisen tai esteen avulla. 
TBmB voi aiheuttaa vakavia ja 
hengenvaarallisia vammoja.

• Kun vaihdat tai asennat takaisin 
tuulilasin tai kameran, tarkistuta 
auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
JBrjestelmB voi kytkeytyB 
hetkellisesti pois kBytRstB 
alueella, jossa on voimakasta 
sBhkRmagneettista sBteilyB.

Turmcysvaroittimella 
varustettu automaattinen 
hctcjarrutusjcrjestelmc (FCA)  
(kamera- ja tutkatyyppinen)   
(jos varusteena)

TRrmBysvaroittimella varustetun 
automaattisen hBtBjarrutusjBr-
jestelmBn (FCA) tarkoituksena on 
vBhentBB tRrmBysvaaraa ja vBlttBB 
tRrmByksiB. JBrjestelmB tunnistaa 
etBisyyden edellB ajavaan autoon 
tai jalankulkijaan anturien (tutkan 
ja kameran) avulla. Tarvittaessa 
jBrjestelmB varoittaa kuljettajaa 
tRrmBysvaarasta varoitusviestillB 
tai hBlytyksellB. 

*  Kamera- ja tutkatyyppinen 
FCA-jBrjestelmB tunnistaa edellB 
olevan ajoneuvon ja edellB olevat 
jalankulkijat.

VAROITUS
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
kBytBt tRrmBysvaroittimella 
varustettua automaattista 
hBtBjarrutusjBrjestelmBB (FCA): 
• Kuljettajaa avustava jBrjestelmB 

ei korvaa kuljettajan huolellista 
ajotapaa ja varovaisuutta. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet 
ovat rajoitetut. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti. 

• 'L' KOSKAAN aja liian suurella 
nopeudella tien kuntoon nBhden 
tai kaarreajossa. 
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• Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. FCA-jBrjestelmB ei 
pysBytB autoa tBydellisesti eikB 
estB tRrmBystB.

Jcrjestelmcn asetukset ja 
aktivointi 

Jcrjestelmcn asetukset 

Kuljettaja voi ottaa FCA-
jBrjestelmBn kByttRRn sytytysvirran 
kytkennBn jBlkeen valitsemalla: 

User Settings (mukautettavat 
asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
 Forward safety (etuturvallisuus) 
• Jos valitset vaihtoehdon Active 

assist, FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 
pBBlle. FCA-jBrjestelmB nByttBB 
varoitusviestejB ja antaa 
hBlytyksiB tRrmBysriskin tason 
mukaan. Se myRs sBBtBB jarruja 
tRrmBysvaaran mukaan. 

• Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja. 

• Jos valitset vaihtoehdon Off, FCA-
jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB.

Jos poistat FCA-
jBrjestelmBn kBytRstB, 
LCD-nByttRRn tulee 

varoitusvalo. Kuljettaja voi valvoa 
FCA-jBrjestelmBn tilaa LCD-nBytRn 
FCA ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myRs, kun 
ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 
pois kBytRstB. Jos varoitusvalo jBB 
palamaan, kun FCA-jBrjestelmB on 
pBBllB, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Kuljettaja voi valita tRrmBysvaroitti-
men hBlytysajan LCD-nBytRssB. 

Siirry kohtaan User Settings (mu-
kautettavat asetukset)  Driver 
assistance (kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Warning timing 
 (varoituksen ajoitus)  Normal/
Later (normaali/myRhBstetty). 

TRrmBysvaroittimen toimintavaih-
toehdot ovat seuraavat: 
• Normal (normaali): 

Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
tRrmBysvaroitin aktivoituu nor-
maalisti. Asetuksella kytketBBn 
jBrjestelmBn hBlytys siten, ettB 
auton ja edessB olevan ajoneu-
von vBlille jBB nimellisasetuksen 
mukainen vBlimatka. 
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• Later (myRhBstetty): 
Kun tBmB vaihtoehto on 
valittuna, tRrmBysvaroitin 
aktivoituu normaalia myRhemmin. 
Asetuksella kytketBBn 
jBrjestelmBn hBlytys siten, 
ettB autosi ja ajoradalla olevan 
ajoneuvon vBlille jBB normaalia 
lyhyempi vBlimatka. 
Valitse Later, kun liikenne on 
vBhBistB ja ajonopeus on alhainen. 
Jos edessB ajava ajoneuvo 
kiihdyttBB Bkillisesti, kuljettaja 
saattaa huomata, ettB varoitus 
tulee nopeasti, vaikka ”Later”-
vaihtoehto on valittuna.

Jcrjestelmcn toimintaehdot 

FCA-jBrjestelmB voidaan ottaa 
kByttRRn valitsemalla LCD-nBytRltB 
Active Assist tai Warning Only, kun 
seuraavat toimintaehdot tByttyvBt: 
• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 

kBytRssB. 
• Ajonopeus on yli 10 km/h. (FCA-

jBrjestelmB kuitenkin aktivoituu 
tietyllB ajonopeudella.) 

• Tunnistetaan edessB oleva 
ajoneuvo tai jalankulkija. (FCA-
jBrjestelmB ei aktivoidu tiettyjen 
olosuhteiden ja auton jBrjestelmBn 
vuoksi, mutta havaitsee vain tietyt 
varoitukset.) 

• FCA-jBrjestelmB ei toimi oikein tai 
antaa vain ajamista tai auton tilaa 
koskevia varoituksia. 

• Jos valitset Forward Safety 
-kohdassa vaihtoehdon 
Warning only, FCA-jBrjestelmB 
antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti.

VAROITUS
• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 

valmiustilaan automaattisesti, 
kun sytytysvirta on kytketty. 
Kuljettaja voi poistaa FCA-
jBrjestelmBn kBytRstB 
muuttamalla asetuksia LCD-
nBytRssB. 

• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjBrjestelmB 
kytketBBn pois kBytRstB. FCA-
jBrjestelmBB ei voida kytkeB 
LCD-nBytRn kautta, jos ESC-
ajonvakautusjBrjestelmB on 
poiskytkettynB. 
FCA-jBrjestelmBn varoitusvalo 
syttyy, mutta se ei ole merkki 
jBrjestelmBn toimintahBiriRstB. 

• MBBritB FCA-jBrjestelmBn 
asetukset tai poista se kBytRstB 
ohjauspyRrBn kytkimillB, kun 
olet ensin pysByttBnyt auton 
turvalliseen paikkaan.
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FCA-jcrjestelmcn varoitusviesti ja 
jcrjestelmcn hallinta 

FCA-jBrjestelmB varoittaa kuljettajaa 
sekB varoitusviesteillB ettB -merk-
kiBBnillB riippuen tRrmBysriskin 
tasosta (edellB ajavan auton Bkillinen 
jarrutus, ajoneuvojen vBlinen etBi-
syys on liian lyhyt, tRr mBysvaara ja-
lankulkijaan). Se myRs sBBtBB jarruja 
tRrmBysvaaran mukaan. 

Turmcysvaroitus (1. varoitus) 

OCD058069

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiBBni kuuluu.

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
tietyissB rajoissa vBhentBBkseen 
tRrmByksen voimakkuutta. 
- Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja. 

Hctcjarrutus (2. varoitus) 

OCD058070

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiBBni kuuluu. 

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
tietyissB rajoissa vBhentBBkseen 
tRrmByksen voimakkuutta. 
FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja 
maksimaalisesti juuri ennen 
tRrmBystB. 
- Jos valitset vaihtoehdon Warning 
Only, FCA-jBrjestelmB aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia 
tRrmBysriskin tason mukaisesti. 
Sinun on itse jarrutettava, sillB 
FCA-jBrjestelmB ei ohjaa jarruja.
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Jarrujcrjestelmcn toiminta 
• JarrujBrjestelmB siirtyy 

hBtBjarrutusta ennakoivassa 
tilanteessa valmiustilaan, jolloin se 
reagoi herkemmin jarrupolkimen 
painallukseen. 

• FCA-jBrjestelmB tehostaa 
jarrutusta kuljettajan painaessa 
jarrupoljinta. 

• HBtBjarrutusjBrjestelmB kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattisesti 
pois kuljettajan painaessa 
kaasupoljinta voimakkaasti tai 
kBBntBessB jyrkBsti ohjauspyRrBB. 

• Kun jBrjestelmB havaitsee 
vaaratekijRiden poistuneen, 
se kytkee jarrujen ohjauksen 
automaattisesti pois kBytRstB.

HUOMIO
Kuljettajan pitBB jatkuvasti valvoa 
auton toimintaa, vaikka nBytRssB 
ei ole varoitusviestejB eikB 
varoitusmerkkiBBntB kuulu.

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB ei voi estBB kaik-
kia tRrmByksiB. FCA-jBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB pysBytB autoa tBysin 
ennen tRrmBystB, johtuen ympBris-
tRstB sekB sBB- ja tieolosuhteista. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton hallin-
nasta.

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB toimii lasketun 
riskitason mukaisesti. Se ottaa 
huomioon esimerkiksi auton ja 
jalankulkijan vBlisen etBisyyden, 
molempien liikenopeuden ja 
kuljettajan reaktiot. 
'lB aja vaarallisesti jBrjestelmBn 
aktivoimiseksi.

Etcisyysanturi edessc (etututka) 

OCDW059008

OCDW059009
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Jotta FCA-jBrjestelmB toimisi oikein, 
varmista aina, ettB anturin suojus ja 
anturi ovat puhtaat eivBtkB ole lian, 
lumen tai roskien peitossa. 

Anturin pBBllB oleva lika, lumi 
ja roskat voivat haitata tutkan 
toimintaa. 

Varoitusviesti ja -merkkivalo 

OJF058392L

Jos anturin suojus on lian, lumen tai 
roskien peitossa, FCA-jBrjestelmBn 
toiminta saattaa keskeytyB. 
NByttRRn tulee tBtB koskeva 
varoitusviesti. 

KyseessB ei ole FCA-jBrjestelmBn 
toimintahBiriR. Poista vesi, lumi ja 
vastaava linssin pBBltB, jotta FCA-
jBrjestelmB palaa kByttRRn. 

FCA-jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
toimi asianmukaisesti alueella, jossa 
ei havaita mitBBn kohteita, kun 
moottori kytketBBn pBBlle (esim. 
avoimessa maastossa).

VAROITUS
FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
eikB mitBBn varoitusviestejB 
nBytetB esim. ajo-olosuhteista, 
liikenteestB, sBBstB tai tien 
kunnosta johtuen.

HUOMAUTUS
• 'lB asenna anturin alueelle 

tarroja tai lisBvarusteita, kuten 
rekisterikilven kehystB. 'lB 
myRskBBn vaihda puskuria 
itse. TBmB voi haitata anturin 
tunnistustehoa. 

• PidB etututkan anturi ja puskuri 
aina puhtaana. 

• KBytB auton pesuun ainoastaan 
pehmeBtB sBBmiskBB. 'lB suuntaa 
painepesurin suihkua puskuriin 
asennettuun anturiin. 

• 'lB paina etuanturin ympBrillB 
olevaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos jBrjestelmB siirtyy pois 
paikaltaan, jBrjestelmBn 
varoitusvalot ja -viestit eivBt toimi 
eikB jBrjestelmB ehkB muutenkaan 
toimi normaalisti. Tarkastuta 
auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• KBytB ainoastaan alkuperBisiB Kian 
anturin suojuksia. 'lB peitB anturin 
suojusta maalilla. 
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• 'lB sBvytB ikkunaa tai asenna 
tarroja tai lisBvarusteita 
sisBtaustapeilin ympBrille lBhelle 
kameran asennuspaikkaa. 

• Varmista, ettei etukameran 
asennuspaikka kastu. 

• 'lB poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja. 

• 'lB aseta heijastavia esineitB 
(valkoista paperia tai peiliB tms.) 
kojelaudan pBBlle. 
JBrjestelmB saattaa aktivoitua 
turhaan auringonvalon 
heijastuessa. 

• Liiallinen BBnenvoimakkuus 
saattaa hBiritB jBrjestelmBn 
varoitusmerkkiBBntB. 

• Katso lisBB kamera-anturia 
koskevia ohjeita kohdasta Kaista-
avustin (LKA) (jos varusteena) 
sivulta 6-134.

Jcrjestelmcn toimintahciriu 

OJF058394L

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, jBrjestelmBn 
varoitusvalo ( ) syttyy 
ja varoitusviesti nBkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun 
viesti on poistunut nBytRstB, 
yleisvaroitusvalo ( )
 syttyy. Tarkastuta 
auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• FCA-jBrjestelmBn varoitusviesti 
saattaa tulla nByttRRn ja ESC-
varoitusvalo voi syttyB.
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VAROITUS
• FCA-jBrjestelmB on ainoastaan 

kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuus-
sa auton toiminnasta ja ajokBy-
tRksestB. 'lB luota pelkBstBBn 
FCA-jBrjestelmBn toimintaan. 
SBilytB riittBvBt turvavBlit, jotta 
pystyt jarruttamaan ja pysByttB-
mBBn auton tarvittaessa. Hidasta 
vauhtia jarrupolkimella aina kun se 
on tarpeen. 

• TietyissB tapauksissa ja 
ajo-olosuhteissa FCA-
jBrjestelmB saattaa aktivoitua 
vahingossa. LCD-nByttRRn tulee 
ensimmBinen varoitusviesti ja 
varoitusmerkkiBBni kuuluu. 
TietyissB tapauksissa myRs 
etututka-anturin tai kameran 
tunnistusjBrjestelmB ei ehkB 
havaitse edessB ajavaa ajoneuvoa, 
jalankulkijaa tai pyRrBilijBB. FCA-
jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu ja 
varoitusviestejB ei nBytetB. 

• FCA-jBrjestelmB voi antaa 
tarpeettomia varoitusviestejB ja 
-merkkiBBniB. FCA-jBrjestelmBn 
varoitusviestit ja -merkkiBBnet 
saattavat myRs puuttua, jos 
tunnistustoimintoa rajoitetaan. 

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, se ei ohjaa jarruja 
tRrmBysvaaran havaitsemisen 
yhteydessB, vaikka muut 
jarrujBrjestelmBt toimivat 
normaalisti. 

• FCA-jBrjestelmB tunnistaa 
ainoastaan auton edessB olevan 
ajoneuvon tai jalankulkijan, kun 
auto liikkuu eteenpBin. Se ei 
tunnista elBimiB eikB vastaan 
tulevia autoja. 

• FCA-jBrjestelmB ei tunnista 
sivutieltB risteykseen tulevaa 
autoa eikB poikittain tielle 
pysBkRityB autoa. 

• Jos edellB ajava ajoneuvo pysBhtyy 
Bkillisesti, jarrujen kByttR voi olla 
normaalia hankalampaa. SBilytB 
aina riittBvB turvavBli edellB 
ajavaan autoon. 

• FCA-jBrjestelmB voi aktivoitua 
jarrutuksen aikana ja auto 
pysBhtyB Bkillisesti. Auton kuorma 
saattaa olla vaaraksi matkustajille. 
KiinnitB siis huomiota auton 
kuorman mBBrBBn. 

• FCA-jBrjestelmB ei mahdollisesti 
aktivoidu, jos kuljettaja jarruttaa 
vBlttBBkseen tRrmByksen. 

• FCA-jBrjestelmB ei toimi 
peruutusvaihteella. NBissB 
tilanteissa kuljettajan tBytyy 
pitBB riittBvB turvavBli edellB 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastaa omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittBvBn turvavBlin 
sBilyttBmiseksi. 
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• Tavalliset jarrut toimivat 
normaalisti, vaikka FCA-
jBrjestelmBn jarrujen 
ohjausjBrjestelmBssB tai muissa 
toiminnoissa olisi vikaa. TBssB 
tapauksessa jarrujen ohjaus ei 
toimi tRrmBysriskitilanteessa. 

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB 
aktivoidu esim. ajo-olosuhteista, 
liikenteestB, sBBstB tai tien 
kunnosta johtuen. 

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
kaikkien ajoneuvotyyppien 
kohdalla.

Jcrjestelmcn rajoitukset 

FCA-jBrjestelmB avustaa kuljettajaa 
tietyissB vaativissa ajotilanteissa, 
mutta ei milloinkaan poista 
kuljettajan omaa vastuuta tilanteen 
hallinnasta. 

FCA-jBrjestelmB seuraa ajotilanteita 
tutka- ja kamera-anturien 
avulla. Jos vaaratilanne kehittyy 
tunnistusalueen ulkopuolella, 
FCA-jBrjestelmB ei ehkB tunnista 
sitB normaalisti. Kuljettajan pitBB 
noudattaa erityistB varovaisuutta 
seuraavissa tilanteissa. FCA-
jBrjestelmB voi toimia nBissB 
tilanteissa puutteellisesti.

 

Ajoneuvojen tunnistaminen 

Anturin toiminta saattaa heikentyB, 
jos: 
• Tutka-anturi tai kamera on jonkin 

esineen tai roskien peitossa. 
• Kameran linssissB on hBiriR 

sBvytetyn, kalvotetun tai 
pBBllystetyn tuulilasin, tuulilasin 
vaurion tai lasiin tarttuneen 
vierasesineen (tarra, hyRnteinen 
tms.) vuoksi. 
- Tutka-anturin tai kameran 
nBkRkenttB on peittynyt 
rankkasateen tai lumen vuoksi. 

- SBhkRmagneettiset hBiriRt 
aiheuttavat toimintaongelmia. 

• Tutka-anturilla on ongelmia 
heijastuman vastaanottamisessa. 

• Tutkan/kameran tunnistuskyky on 
rajallinen. 

• EdessB oleva ajoneuvo on 
liian pieni havaittavaksi (esim. 
moottoripyRrB). 

• EdellB ajava ajoneuvo on 
erittBin suuri, tai se vetBB 
perBvaunua, joka on liian 
suuri kamerajBrjestelmBn 
tunnistettavaksi (esimerkiksi 
traktorin perBvaunu tms) 

• Kameran nBkRkenttB on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian 
voimakas heijastus tai taustavalo, 
joka estBB tarkan nBkemisen) 

• EdellB ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perBvaloja, sen perBvalot eivBt ole 
pBBllB tai ne ovat epBtavallisessa 
paikassa. 
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• Ulkovalon mBBrB muuttuu 
Bkillisesti esim. ajettaessa 
tunneliin tai sieltB pois

• Katuvalo tai vastaantulevan 
auton valo heijastuu mBrBstB 
tienpinnasta tai lBtBkRstB. 
- Auringonvalo hBikBisee nBkymBn 
eteenpBin. 

• Tuulilasi on huurtunut, eikB tie nBy 
selvBsti. 

• EdellB ajavan auton ajolinja 
vaihtelee Bkillisesti. 

• Auto on pBBllystBmBttRmBllB tiellB 
tai epBtasaisella alustalla tai tiellB, 
jolla on jyrkkiB mBkiB. 

• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyRmaa, 
rautatie tai vastaava). 

• Autolla ajetaan rakennuksen 
sisBllB (esim. parkkihallissa). 

• Kamera ei tunnista edessB ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan. 

• Kamera on vaurioitunut. 
• Ulkona on liian pimeBB (ajovalot 

eivBt ole pBBllB pimeBllB tai 
tunnelissa). 

• TiellB on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo. 

• Autolla ajetaan tietullin lBpi. 
• Tuulilasi on huurtunut, eikB tie nBy 

selvBsti. 
• EdessB olevan auton takaosa 

ei nBy normaalisti. (Auto on 
kBBntymBssB sivulle tai on kierinyt 
katolleen.) 

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tBrinBB ajettaessa 

• Anturin tunnistus muuttuu 
Bkillisesti, kun ajetaan hidasteen 
yli. 

• EdessB ajava ajoneuvo liikkuu 
poikkisuunnassa ajosuuntaan 
nBhden. 

• EdessB oleva auto on pysBytetty 
kohtisuoraan. 

• EdessB oleva ajoneuvo ajaa 
autoasi kohti tai peruuttaa. 

• Olet liikenneympyrBssB, ja edellB 
oleva ajoneuvo ajaa ympyrBB.

Kaarreajo 

OCDW059133

FCA-jBrjestelmB toimii rajallisesti 
kaarreajossa. JBrjestelmB ei ehkB 
tunnista samalla kaistalla liikkuvaa 
ajoneuvoa. JBrjestelmB voi antaa 
turhia varoitusviestejB ja -BBniB. Ne 
saattavat myRs kokonaan puuttua. 

Aja varovasti kaarteeseen ja 
hiljennB ajonopeutta tarvittaessa 
jarrupolkimella.
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OCDW059134

FCA-jBrjestelmB saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellB kaistalla 
ajavan auton. Aja varovasti ja 
hiljennB ajonopeutta tarvittaessa 
jarrupolkimella. 

Voit myRs yllBpitBB haluttua 
ajonopeutta painamalla 
kaasupoljinta. TurvallisuussyistB 
kuljettajan pitBB tarkkailla jatkuvasti 
auton ympBristRB. 

Mckiajo 

OCDW059010

FCA-jBrjestelmBn toimintateho 
heikkenee ajettaessa ylB- tai 
alamBkeen, eikB jBrjestelmB 
tunnista samalla kaistalla olevaa 

autoa. JBrjestelmB voi antaa turhia 
varoitusviestejB ja -BBniB. Ne 
saattavat myRs kokonaan puuttua. 

Jos FCA-jBrjestelmB havaitsee 
yllBttBen edessB olevan ajoneuvon, 
kun auto tulee mBen laelle, vauhti 
voi hidastua Bkillisesti. 

PidB katse aina suunnattuna 
eteenpBin ylB- tai alamBessB ja 
hidasta ajonopeutta tarvittaessa 
painamalla jarrupoljinta. 

Kaistanvaihto 

OCDW059135

FCA-jBrjestelmB ei tunnista samalle 
kaistalle siirtyvBB ajoneuvoa 
ennen kuin se on jBrjestelmBn 
tunnistusalueella. Erityisesti 
tilanteessa, jossa viereisellB 
kaistalla ajava siirtyy BkkiB autosi 
eteen, jBrjestelmB ei mahdollisesti 
tunnista sitB. Noudata aina riittBvBB 
varovaisuutta ajaessasi.
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OCDW059136

Jos samalle kaistalle pysBhtynyt 
ajoneuvo lBhtee vaihtamaan kaistaa, 
FCA-jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
tunnista sitB. Noudata aina riittBvBB 
varovaisuutta ajaessasi. 

Ajoneuvon tunnistaminen 

OCDW059011

Jos edellB ajavan ajoneuvon 
kuorman takaylitys on pitkB tai jos 
ajoneuvossa on korkea maavara, se 
voi aiheuttaa vaaratilanteen.

 Jalankulkijan tunnistaminen 
• Jalankulkija ei ole kokonaan 

kameran tunnistuskentBssB tai 
hBn kBvelee kumarassa. 

• Jalankulkija liikkuu erittBin 
nopeasti. 

• Jalankulkija ilmestyy odottamatta 
auton eteen. 

• Jalankulkija kByttBB vaatteita, 
joiden vBrit maastoutuvat 
taustaan. 

• Ajetaan erittBin kirkkaalla 
auringonpaisteella tai tBysin 
pimeBssB. 

• Autolla ajetaan pimeBn aikaan. 
• Kamera havaitsee jalankulkijaa 

muistuttavan esineen. 
• Jalankulkija on pienikokoinen. 
• Jalankulkija on liikuntarajoitteinen. 
• Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa 

ympBristRstB. 
• Anturin tunnistusta haittaa jokin 

este. 
• Jalankulkijat liikkuvat ryhmBssB. 
• Anturin tunnistuksessa tapahtuu 

Bkillinen muutos ajettaessa 
ajohidasteen yli. 

• Auto tBrisee voimakkaasti. 
• Ajetaan liikenneympyrBssB edellB 

ajavan auton perBssB. 
• Kameran linssin edessB on 

hBiritseviB tekijRitB, kuten 
tuulilasin sBvytys, kalvo, vedeltB 
suojaava pinnoitus, lasin vaurio, 
likaa tai muita esteitB (hyRnteisiB, 
tarroja tms.) 

• Tutkassa tai kameran linssissB on 
vaurio.
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• Auton ajovaloja ei kBytetB yRllB 
tai tunnelissa, tai valot ovat liian 
heikot 

• Katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo 
heijastuu tai auringon valo 
heijastuu tien pinnalla olevasta 
vedestB 

• Kun taustavalo heijastuu auton 
liikesuuntaan (koskee myRs 
ajoneuvojen ajovaloja). 

• Liikennemerkki, tiellB oleva 
varjo, tunnelin sisBBnmeno, 
tiemaksupaikat, osittainen 
pBBllyste. 

• Tuulilasin pinnassa on kosteutta 
tai tuulilasi on jBBssB, 

• Ajetaan sumussa. 
• Kun kohteet ovat anturin 

tai tutkan tunnistusalueen 
ulkopuolella. 

• EdessB ajavan pyRrBilijBn ajolinja 
risteBB ajosuunnan kanssa. 

• Alueella on sBhkRmagneettisia 
hBiriRitB 

• PyRrBilijBn lBhellB on 
rakennustyRmaa, kaide tai muu 
metallinen esine. 

• PolkupyRrBn materiaali ei heijastu 
kunnolla tutkassa.

VAROITUS
• Ennen toisen auton hinaamista 

poista FCA-jBrjestelmB kBytRstB 
LCD-nBytRn mukautettavissa 
asetuksissa. Hinauksen aikana 
jBrjestelmBn toiminta voi haitata 
auton turvallista kBsittelyB. 

• Ole erityisen varovainen ajaessasi 
sellaisen ajoneuvon takana, jolla 
on suuri maavara tai kuormalla on 
suuri perBylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan 
jalankulkijan. Se ei vBlttBmBttB 
tunnista esimerkiksi paikallaan 
olevia ostoskBrryjB, polkupyRrBB, 
moottoripyRrBB eikB vetolaukkua. 

• TietyissB tilanteissa FCA-
jBrjestelmB ei toimi. 'lB koskaan 
testaa FCA-jBrjestelmBn toimintaa 
ihmisen tai esteen avulla. 
TBmB voi aiheuttaa vakavia ja 
hengenvaarallisia vammoja. 

• Kun vaihdat tai asennat takaisin 
tuulilasin, etupuskurin tai tutkan/
kameran, tarkistuta auto 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
JBrjestelmB voi kytkeytyB 
hetkellisesti pois kBytRstB 
alueella, jossa on voimakasta 
sBhkRmagneettista sBteilyB.
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  Vakionopeudensccdin    
(jos varusteena)

VakionopeudensBBtimen avulla voit 
asettaa auton yllBpitBmBBn tasaista 
nopeutta ilman tarvetta painaa 
kaasupoljinta. 

TBmB jBrjestelmB on suunniteltu 
toimimaan yli 30 km/h nopeuksissa. 
Moottorin kierrosluvun tulee olla 
asetettuun nopeuteen nBhden 
toiminnallisella alueella eikB liian 
alhainen, jolloin moottori ei kykene 
pitBmBBn asetettua nopeutta. Pieni 
nopeuden vaihtelu on normaalia 
maaston tasaisuudesta riippuen.

VAROITUS
• Jos vakionopeudensBBdin jBtetBBn 

pBBlle (CRUISE-merkkivalo palaa 
mittaristossa), se saatetaan 
kytkeB pBBlle vahingossa. Kytke 
vakionopeudensBBdin pois pBBltB 
(merkkivalo sammuu), kun et 
kBytB sitB, jotta se ei aktivoidu 
tahattomasti. 

• KBytB vakionopeudensBBdintB 
ainoastaan ajaessasi avoimilla 
moottoriteillB hyvBllB sBBllB. 

• 'lB kBytB vakionopeudensBBdintB, 
kun ajonopeutta tBytyy muuttaa 
liikennetilanteen tai olosuhteiden 
mukaan, kuten ajettaessa vilk-
kaassa tai vaihtelevassa liiken-
teessB, liukkaalla tiellB (veden, 
jBBn tai lumen peittBmBllB tienpin-
nalla), mutkaisella tiellB tai mBes-
sB, jonka kaltevuus ylittBB 6 %. 

• KiinnitB erityistB huomiota ajo-
olosuhteisiin aina kByttBessBsi 
vakionopeudensBBdintB.

HUOMIO
Moottorin kByntinopeus saattaa 
nousta liian suureksi, kun 
vakionopeudensBBdin on kBytRssB, 
jos siirrBt manuaalivaihteistolla 
varustetussa autossa 
vaihteenvalitsimen vapaa-asentoon 
painamatta ensin kytkinpoljinta. 
Paina tBssB tilanteessa 
kytkinpoljin pohjaan asti tai kytke 
vakionopeudensBBdin pois pBBltB.

HUOMAUTUS
Jos SET-painiketta painetaan 
jarrujen painamisen jBlkeen, 
vakionopeudensBBdin palaa 
normaalisti toimiessaan toimintaan 
noin 3 sekunnin jBlkeen. Viive kuuluu 
normaaliin toimintaan.

HUOMAUTUS
Jotta vakionopeudensBBdin voi-
daan kytkeB pBBlle, jarrupoljinta on 
painettava vBhintBBn kerran sen 
jBlkeen, kun virta-avain kBBnnetBBn 
ON-asentoon tai moottori kByn-
nistetBBn. TBllB tarkistetaan, ettB 
vakionopeudensBBtimen toiminnan 
keskeyttBmisen kannalta tBrkeB 
jarrukytkin toimii normaalisti.
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 Vakionopeudenscctimen kytkin 

OCDW049473

• O: Poistaa vakionopeudensBBtimen 
kBytRstB. 

• CRUISE: Ottaa 
vakionopeudensBBtimen kByttRRn 
tai poistaa sen kBytRstB. 

• RES+: Palaa vakionopeuteen tai 
kasvattaa sitB. 

• SET-: Asettaa vakionopeuden tai 
vBhentBB sitB. 

 Vakionopeuden asettaminen: 

OCDW059158

1. Paina ohjauspyRrBn CRUISE-
painiketta kytkeBksesi 
jBrjestelmBn pBBlle. Asetettu 
nopeus tulee nBkyviin. 

2. KiihdytB haluttuun nopeuteen, 
jonka on oltava vBhintBBn 
30 km/h.

HUOMAUTUS
Manuaalivaihteisto 
Voit asettaa vakionopeudensBBti-
men nopeuden manuaalivaihteises-
sa autossa, kun olet painanut jarru-
poljinta vBhintBBn kerran moottorin 
kBynnistBmisen jBlkeen.

OCDW059157

3. SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu vakionopeus tulee 
nBkyviin. Vapauta kaasupoljin 
samanaikaisesti. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn 
automaattisesti. 

JyrkBssB ylBmBessB auton 
nopeus voi hidastua ja vastaavasti 
alamBessB se saattaa kasvaa. 
Pieni nopeuden vaihtelu maastosta 
ja kuormituksesta riippuen on 
normaalia.
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 Vakionopeuden kasvattaminen: 

OCDW059159

Noudata jompaakumpaa 
seuraavista menettelytavoista: 
•  SiirrB vipua ylRspBin (RES+) ja pidB 

sitB pohjassa. Asetettu ajonopeus 
kasvaa 10 km/h. Vapauta vipu 
haluamallasi nopeudella. 

• SiirrB vipua ylRspBin (RES+) 
ja vapauta se vBlittRmBsti. 
Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h 
aina, kun RES+ kytkintB siirretBBn 
ylRspBin (RES+) tBllB tavalla. 

 Vakionopeuden vchentcminen: 

OCDW059157

Noudata jompaakumpaa 
seuraavista menettelytavoista: 
• SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja pidB 

sitB pohjassa. Asetettu ajonopeus 
laskee 10 km/h askelissa. Vapauta 
vipu nopeudessa, jonka haluat 
sBilyttBB. 

• SiirrB vipua alaspBin (SET-)
ja vapauta se vBlittRmBsti. 
Matkanopeus vBhenee 1,0 km/h 
aina, kun vipua siirretBBn alaspBin 
(SET-) tBllB tavalla. 

 Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeudensccdin on kcytussc: 

Jos haluat kiihdyttBB hetkellisesti, 
kun vakionopeudensBBdin on 
kBytRssB, paina kaasupoljinta. 

NopeudenlisBys ei vaikuta 
vakionopeudensBBtimen toimintaan 
eikB muuta asetettua nopeutta. 

Asetetun nopeuden palauttaminen: 
• Nosta jalkasi kaasupolkimelta. 

 Vakionopeudenscctimen 
poistaminen kcytustc: 

OCDW059160
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• Paina jarrupoljinta.
• KBsivaihteisissa malleissa paina 

kytkinpoljinta. 
• Paina ohjauspyRrBn ○-painiketta.
• HiljennB auton nopeutta 20 km/h 

asetetusta nopeudesta. 
• HiljennB auton nopeus alle 

30 km/h nopeuteen. 

MikB tahansa nBistB toimenpiteistB 
poistaa vakionopeudensBBtimen 
kBytRstB (vakionopeudensBBtimen 
SET-merkkivalo sammuu), mutta 
jBrjestelmB ei kytkeydy pois pBBltB. 
Voit ottaa vakionopeudensBBtimen 
uudelleen kByttRRn painamalla 
ohjauspyRrBn RES+-kytkintB. 
Nopeus palaa asetettuun 
nopeuteen. 

 Vakionopeuden ottaminen 
uudelleen kcyttuun yli 30 km/h 
ajonopeudella: 

OCDW059159

Jos jotakin muuta tapaa kuin CRUISE- 
painiketta on kBytetty peruutettaes-
sa edellinen asetettu nopeus palau-
tuu automaattisesti, kun vipukytkin 
siirretBBn ylRspBin RES+-asentoon. 

Asetettua nopeutta ei kuitenkaan 
palauteta, jos ajonopeus on alle 
30 km/h. 

 Kytke vakionopeudensccdin pois 
kcytustc jommallakummalla 
seuraavista tavoista: 
• Paina CRUISE-painiketta 

(vakionopeudensBBtimen 
merkkivalo sammuu). 

• Kytke virta pois pBBltB auton 
ollessa pysBhtyneenB. 

Molemmat nBistB toimenpiteistB 
keskeyttBvBt vakionopeudensBBti-
men toiminnan. Jos haluat palauttaa 
vakionopeudensBBtimen toimintaan, 
toista edellisen sivun kohdassa Va-
kionopeuden asettaminen kuvatut 
vaiheet.
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 Manuaalinen nopeudenrajoitin 
(jos varusteena)

Voit asettaa nopeudenrajoittimen 
pBBlle, mikBli et halua ylittBB tiettyB 
ajonopeutta. 

Jos ylitBt ennalta-asetetun 
nopeudenrajoittimen asetuksen, 
varoitusjBrjestelmB kytkeytyy 
(nopeusasetuksen arvo alkaa 
vilkkua ja BBnimerkki kytkeytyy), 
kunnes auton nopeus palaa 
nopeusasetuksen alapuolelle.

HUOMAUTUS
Kun manuaalinen 
nopeudenrajoitin on kBytRssB, 
vakionopeudensBBdintB ei voida 
kytkeB pBBlle.

 Nopeudenrajoittimen raja-arvon 
asettaminen: 

OCDW059158

1. Ota jBrjestelmB kByttRRn 
painamalla kahdesti CRUISE-
painiketta ohjauspyRrBssB. 

OCDW059036

Nopeudenrajoittimen merkkivalo 
syttyy.

OCDW059157

OCDW059159
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2. SiirrB vipua alaspBin (SET-). 
3. SiirrB vipua ylRs- (RES+) tai 

alaspBin (SET-) ja vapauta se 
halutulla nopeudella. SiirrB vipua 
ylRs- (RES+) tai alaspBin (SET-) ja 
pidB sitB pohjassa. Nopeus kasvaa 
tai vBhenee 5 km/h. 
SiirrB vipua ylRs- (RES+) tai 
alaspBin (SET-) ja vapauta se 
vBlittRmBsti. Nopeus kasvaa tai 
vBhenee 1 km/h. 
Asetettu nopeusraja tulee 
nBkyviin mittariston nBytRlle.

OCDW059088

Asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
nBytetBBn. 

Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on sBBdetty, sinun 
on painettava kaasupoljinta kovaa 
(hieman yli 80 %), kunnes ”kick 
down” -toiminto kytkeytyy antaen 
napsahtavan BBnimerkin. TBllRin 
asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
alkaa vilkkua ja BBnimerkki kyt-
keytyy, kunnes nopeutesi jBlleen 
putoaa nopeusasetuksen lBhelle.

HUOMAUTUS
• Jos kaasupoljinta painetaan 

alle sen liikeradan puolivBlin, 
ajoneuvo ei kiihdytB asetetun 
nopeudenrajoittimen asetuksen 
ylBpuolelle, vaan yllBpitBB 
ajoneuvon nopeuden rajoittimen 
asetuksen alueella. 

• Kun kaasupoljin painetaan 
kokonaan pohjaan, ”kick down”-
toiminto antaa napsahtavan 
BBnimerkin. TBmB on normaali 
tilanne.

 Kytkecksesi nopeudenrajoittimen 
pois pccltc, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistc: 

OCDW059158

• Paina vakionopeudensBBtimen 
kytkintB. 

• Kytke virta pois pBBltB auton 
ollessa pysBhtyneenB. 
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Jos painat CANCEL/O-kytkintB 
kerran, asetettu nopeusasetus 
peruutetaan, mutta jBrjestelmB 
ei kytkeydy pois pBBltB. Voit 
asettaa nopeusrajan uudelleen 
siirtBmBllB vipukytkintB ylRspBin 
RES+-asentoon tai alaspBin SET-
asentoon, kunnes haluttu nopeus on 
asetettu.

HUOMIO
Merkkivalo ”---” vilkkuu, 
jos manuaalisessa 
nopeudenrajoittimessa on 
toimintahBiriR. 

Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa.

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Clykcs nopeusrajoitusvaroitus 
(jos varusteena) 

OCDW059021

Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB (ISLW) nByttBB 
kuljettajalle nopeusrajoitukset ja 
ohituskieltomerkit mittaristossa ja 
navigointijBrjestelmBn nBytRssB 

ISLW-jBrjestelmB tunnistaa 
liikennemerkit tuulilasin ylBreunaan 
kiinnitetyn kamerajBrjestelmBn 
avulla. 

ISLW-jBrjestelmB kByttBB myRs 
navigointijBrjestelmBB ja auton 
tietoja apuna nopeusrajoitustietojen 
nByttBmisessB.
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VAROITUS
• Liikennemerkkien 

tunnistusjBrjestelmB on 
ainoastaan kuljettajaa avustava 
jBrjestelmB. Se ei aina pysty 
nByttBmBBn nopeusrajoituksia ja 
ohituskieltomerkkejB oikein. 

• Kuljettaja on aina vastuussa siitB, 
ettei nopeusrajoituksia ylitetB.

• 'lB asenna lisBvarusteita tai 
kiinnitB tarroja. 'lB sBvytB 
tuulilasia, etenkBBn taustapeilin 
lBheltB. 

• ISLW-jBrjestelmB tunnistaa 
liikennemerkit kameran 
avulla nopeusrajoitustietojen 
nByttBmiseksi. 
TBmBn vuoksi jBrjestelmB ei ehkB 
toimi oikein, jos liikennemerkkien 
tunnistus on vaikeaa. LisBtietoja 
on kohdassa KULJETTAJAN 
TARKKAAVAISUUS sivulla 6-101.

• Varo kamera-anturin kastumista. 
• KamerayksikkRB ei saa purkaa, ja 

sitB pitBB suojella iskuilta. 
• 'lB aseta kojelaudan pBBlle mitBBn 

valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). VBhBinenkin heijastus 
voi aiheuttaa liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn 
toimintahBiriRitB. 

• JBrjestelmB ei ole kBytRssB 
kaikissa kohdemaissa.

HUOMAUTUS
Tarkistuta jBrjestelmB seuraavassa 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla: 
• Tuulilasi vaihdetaan. 
• Etukamera tai siihen liittyviB osia 

korjataan tai poistetaan.

 Liikennemerkkien 
tunnistusjcrjestelmcn kytkeminen 
pcclle / pois pccltc 
• Kuljettaja voi kytkeB ISLW-

jBrjestelmBn pBBlle valitsemalla 
User Settings (mukautettavat 
asetukset)   Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Intelligent Speed 
Limit Warning (liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB). 

• Kun liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB on 
kBytRssB, mittaristoon tulee 
nBkyviin symboleita, jotka 
osoittavat nopeusrajoitustiedot 
ja ohituskiellon, kun autosi kulkee 
niitB osoittavien liikennemerkkien 
ohi. 

• Jos liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB on otettu 
kByttRRn navigointiasetuksissa, 
nopeusrajoitustieto ja 
ohituskielto nBytetBBn myRs 
navigointijBrjestelmBn nBytRssB. 
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• Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB nByttBB 
edellisen nopeusrajoituksen 
heti sen jBlkeen, kun virtalukko 
asetetaan ON- asen toon. 

• Samalla tiellB saattaa olla 
voimassa eri nopeusrajoituksia. 
Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn nByttBmBt 
tiedot riippuvat ajo-olosuhteista. 
JBrjestelmB tunnistaa myRs 
liikennemerkkien lisBkilvet (esim. 
”sateella”, suuntanuolet) ja vertaa 
niitB auton sisBisiin tietoihin (esim. 
pyyhkimien toiminta, suuntavalo 
kytketty).

 Kcyttu 
• Kun auto ohittaa jBrjestelmBn 

tunnistaman liikennemerkin, 
nByttRRn tulee nopeusrajoitus tai 
ohituskieltoa koskeva varoitus. 

• Kun auton virransyRttR kytketBBn, 
jBrjestelmB nByttBB edellisen 
tallennetun nopeusrajoitustiedon. 

• Joskus jBrjestelmBn 
ajonopeustieto poikkeaa 
todellisesta. Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn nByttBmBt 
tiedot riippuvat ajo-olosuhteista.
JBrjestelmB tunnistaa myRs 
liikennemerkkien lisBkilvet (esim. 
”sateella”, suuntanuolet) ja vertaa 
niitB auton sisBisiin tietoihin (esim. 
pyyhkimien toiminta, suuntavalo 
kytketty). 

• Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB pBivittBB 
ajonopeustiedon automaattisesti 
seuraavissa tilanteissa: 
- Ajosuunta vaihtuu tai auto tekee 
U-kBBnnRksen. 

- Tietyyppi vaihtuu (Esimerkiksi 
moottori- tai maantielle tultaes-
sa ja sieltB poistuttaessa.) 

- Tietyyppi vaihtuu esimerkiksi 
kaupunkialueelle tultaessa ja 
sieltB poistuttaessa.

HUOMAUTUS
Mittariston ja navigointijBrjestelmBn 
nopeusrajoitustiedot poikkeavat 
joskus toisistaan. Tarkista tBssB 
tapauksessa navigointijBrjestelmBn 
nopeusyksikRn asetus.

 Ncyttu 
Mittariston pBBnByttR 

OCDW059163
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• PBBmittaristossa nBytetBBn 
vain ohituskieltomerkki tai 
nopeusrajoitusmerkki. 

Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn mittaristonByttR 

OCDW059106

• Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn 
mittaristossa nBytetBBn 
ohituskieltomerkin ja 
nopeusrajoitusmerkin lisBksi 
erityisiB nopeusrajoituksia 
tietyissB olosuhteissa.
Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa 

OCDW049479

• Jos ISLW-jBrjestelmB ei 
tunnista nopeusrajoitusta 
luotettavasti, oheinen symboli 
nBkyy sekB mittaristossa ettB 
navigointijBrjestelmBn nBytRssB. 

Ohituskielto 

OCDW049477
OCDW049478

• Jos ISLW-jBrjestelmB tunnistaa 
ohituskieltomerkin, oheinen 
symboli nBkyy sekB mittaristossa 
ettB navigointijBrjestelmBn 
nBytRssB. 

Nopeusrajoitus pBBttyy 

WUM-207 WUM-208

• Kun nopeusrajoituksen 
pBBttymisestB ilmoittava merkki 
on ohitettu, liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB antaa 
navigointijBrjestelmBstB saatuja 
tietoja ja ilmoittaa kuljettajalle 
mahdollisesta voimassa olevasta 
nopeusrajoituksesta. 
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Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa) 

WUM-205

• Nopeusrajoituksen pBBttymistB 
osoittava symboli nBkyy 
mittaristossa Saksassa 
sellaisilla teillB, joilla ei ole 
nopeusrajoitusta. Se nBytetBBn, 
kunnes autolla ajetaan seuraavan 
nopeusrajoitusmerkin ohi. 

Varoitusviesti 

Viesti (”Speed Limit Warning 
system disabled. Camera blocked”) 
ilmoittaa, ettB kameran linssin 
edessB on este. Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB toimii vasta, 
kun este poistetaan. 

Tarkista tuulilasi kameran linssin 
kohdalta. 

Jos varoitusviesti nBkyy, vaikka 
linssin edessB oleva alue on 
puhdistettu ja esteetRn, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Kun jBrjestelmB ei toimi oikein, 
nBytRlle tulee muutamaksi 
sekunniksi varoitusviesti (”Check 
Speed Limit Warning system”). 
Kun viesti on poistunut nBytRstB, 
yleisvaroitusvalo syttyy. 

Tarkistuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB ei 
mahdollisesti toimi ollenkaan tai 
saattaa antaa virheellisiB tietoja 
seuraavissa tilanteissa. 

Kun liikennemerkki on huonossa 
kunnossa 
• Liikennemerkki sijaitsee jyrkBssB 

kaarteessa. 
• Liikennemerkki on suunnattu 

huonosti (esim. kBBntynyt, esteen 
takana tai vaurioitunut). 

• Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessB. 

• Liikennemerkin LED-valo on rikki. 
• Liikennemerkin lBheisyydessB on 

kirkas valonlBhde. 
• Liikennemerkit eivBt ole 

standardien mukaisia tms.
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Ulkoisten olosuhteiden 
vaikutuksesta 
• Autosi on aivan toisen ajoneuvon 

takana.
• Autosi ohi ajaa bussi tai rekka-

auto, johon on kiinnitetty 
nopeustarra. 

• Autolla ajetaan alueella, jota 
navigointijBrjestelmB ei kata. 

• NavigointijBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR. 

• NavigointijBrjestelmBBsi ei ole 
pBivitetty. 

• NavigointijBrjestelmBBsi 
pBivitetBBn. 

• GPS-jBrjestelmBssB on jokin vika. 
• NavigointijBrjestelmBBn tallennetut 

huippunopeusrajoitukset ovat 
virheelliset. 

• Kameran virheellisen tunnistuksen 
seurauksena. 

• MikBli kamera kalibroidaan 
vBlittRmBsti auton toimituksen 
jBlkeen tms.

Kun nckyvyys eteen on huono 
• Kun sBBolosuhteet ovat huonot 

(sadetta, lumisadetta tai sumua). 
• Tuulilasissa kameran kohdalla on 

likaa, jBBtB tai huurretta. 
• Kameran linssin edessB on jotakin, 

kuten tarra, paperi tai puusta 
pudonnut lehti. 

 Kuljettajan tarkkaavaisuus 

Kuljettajan on oltava tarkkaavainen 
seuraavissa tilanteissa jBrjestelmBB 
kByttBessBBn. Muussa tapauksessa 
jBrjestelmB ei avusta kuljettajaa tai 
toimi oikein.
• 'lB pura kameraa vBliaikaisesti, 

sBvytettyB ikkunaa varten 
tai kiinnittBBksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisBvarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, tarkistuta jBrjestelmBn 
kalibrointitarve ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB aseta kojelaudan pBBlle mitBBn 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). VBhBinenkin heijastus 
voi aiheuttaa liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn 
toimintahBiriRitB. 

• Varo kamera-anturin kastumista. 
• KamerayksikkRB ei saa purkaa, ja 

sitB pitBB suojella iskuilta. 
• ISLW-jBrjestelmB on vain 

kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Kuljettajan pitBB noudattaa 
erityistB varovaisuutta autolla 
ajaesaan. 

• Kuljettaja on aina vastuussa siitB, 
ettB hBn ajaa voimassa olevien 
liikennesBBntRjen mukaisesti. 
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• ErityisistB tietyissB 
olosuhteissa voimassa olevista 
nopeusrajoitusmerkeistB 
jBrjestelmB tunnistaa vain erBBt 
merkit, kuten perBvaunun 
nopeusrajoitusta koskevan merkin 
tai lumisateen tai vesisateen 
merkit. Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmB ei tunnista 
merkkejB, joissa on pelkkiB sanoja. 

• Erityiset tiettyjen olosuhteiden 
liikennemerkit eivBt nBy 
nBytRllB oikein navigointitietojen 
epBtarkkuudesta johtuen.

  Stop & go -toiminnolla 
varustettu mukautuva 
vakionopeudensccdin 
(jos varusteena)

Mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen avulla 
voidaan yllBpitBB tasaista 
ajonopeutta ja etBisyyttB edellB 
kulkevaan ajoneuvoon painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta. 

OBD058023

1. VakionopeudensBBtimen 
merkkivalo 

2. Asetettu nopeus 
3. Ajoneuvojen vBlinen etBisyys

VAROITUS
TurvallisuussyistB lue omistajan kB-
sikirja ennen mukautuvan vakiono-
peudensBBtimen kByttBmistB.
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HUOMAUTUS
KytkeBksesi mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen pBBlle 
paina jarrupoljinta vBhintBBn kerran 
sen jBlkeen, kun ole kBBntBnyt 
virtalukon ON-asentoon tai 
kBynnistBnyt moottorin. TBllB 
tarkistetaan, ettB mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen toiminnan 
keskeyttBmisen kannalta tBrkeB 
jarrukytkin toimii normaalisti.

VAROITUS
• Mukautuva vakionopeudensBBdin 

saattaa aktivoitua tahattomasti, 
jos se jBtetBBn pBBlle (mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen 
merkkivalo palaa 
mittaristossa). PidB mukautuva 
vakionopeudensBBdin pois 
pBBltB (vakionopeudensBBtimen 
merkkivalo on sammutettuna), 
kun mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB ei kBytetB. 

• KBytB mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB vain 
vBhBliikenteisellB valtatiellB ja 
hyvissB sBBolosuhteissa. 

• 'lB kBytB mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB, 
jos ajonopeuden pitBminen 
samana saattaa olla vaarallista. 
Esimerkiksi: 
- Moottoritien liittymB ja tietulli 

- Tien ympBrillB on harvinaisen 
paljon terBsrakenteita (metron 
rakenteet, terBstunneli jne.) 

- PysBkRintialue 
- Reunakaiteen vieressB olevat 
kaistat 

- Sadeveden, jBBn tai lumen 
peittBmB liukas tie 

- JyrkBsti kaartuva tie 
- JyrkBt mBet 
- Tuuliset tiet 
- Maastoajo 
- TietyRmaat 
- TBrinBraidat
- JBrjestelmBn tunnistuskyky 
heikkenee autoon tehtyjen 
muutostRiden vuoksi, jotka ovat 
aiheuttaneet auton keulan ja 
perBn korkeuden muutoksen. 

- Ajettaessa vilkkaassa tai 
vaihtelevassa liikenteessB, jossa 
on vaikeaa pitBB yllB tasaista 
ajonopeutta 

- Ajettaessa sateisilla, jBisillB tai 
lumen peittBmillB teillB 

- NBkymBn ollessa rajoittunut 
(huono sBB, sumu, lumi, sade tai 
hiekkamyrsky) 

• KiinnitB erityistB huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun 
kBytBt mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB. 

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan tulee tarkkailla 
ajonopeutta ja sBilyttBB 
asianmukainen turvavBli edessB 
ajavaan autoon. 
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• Ole varovainen ajaessasi 
alamBkeen mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen ollessa 
kBytRssB. 

• Heikentynyt nBkyvyys (sade, 
lumisade, sumu jne.) 

• Vaurioiden vBlttBmiseksi 
vakionopeudensBBdintB ei tulisi 
kByttBB, kun autoa hinataan. 

• Ajonopeus pitBB sBBtBB 
kByttRmaan nopeusrajoitusten 
mukaiseksi. 

• Odottamattomat 
tilanteet saattavat johtaa 
onnettomuuksiin. KiinnitB koko 
ajan huomiota tieolosuhteisiin 
ja ajamiseen, vaikka mukautuva 
vakionopeudensBBdin olisi 
kBytRssB.

 Nopeuden asettaminen

Vakionopeuden asettaminen:

OCDW059158

1. Kytke jBrjestelmB kByttRRn 
painamalla CRUISE-painiketta. 

CRUISE -merkkivalo syttyy 
mittaristossa. 

2. KiihdytB haluamaasi ajonopeuteen. 
Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti: 

• 10–180 km/h: kun edessB ei ole 
ajoneuvoa 

• 0–180 km/h: kun edessB on 
ajoneuvo

OCDW059157

3. SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys -merkkivalot 
syttyvBt LCD-nBytRllB. 

4. Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn 
automaattisesti. 

Jos edessBsi on ajoneuvo, ajonopeus 
voi hidastua, jotta etBisyys edellB 
kulkevaan ajoneuvoon sBilyy. 

Ajonopeus saattaa hieman nousta 
jyrkBssB alamBessB ja laskea 
jyrkBssB ylBmBessB. 

Ajonopeus voi laskea vastamBessB 
ja nousta alamBessB.
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Nopeudeksi asetetaan 30 km/h, kun 
edellB on ajoneuvo ja autosi nopeus 
on 0–30 km/h. 

Nopeudeksi asetetaan 30 km/h 
myRs silloin, kun edellB ei ole 
ajoneuvoja ja autosi nopeus on 
10–30 km/h.

Vakionopeuden kasvattaminen: 

OCDW059159

Noudata jompaakumpaa 
seuraavista menettelytavoista: 
• SiirrB vipua ylRspBin (RES+) ja pidB 

sitB pohjassa. 
Asetettu ajonopeus kasvaa 
10 km/h. Vapauta vipu 
haluamallasi nopeudella. 

• SiirrB vipua ylRspBin (RES+) ja 
vapauta se vBlittRmBsti. 
Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h 
aina, kun RES+ kytkintB siirretBBn 
ylRspBin (RES+) tBllB tavalla. 

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
180 km/h.

HUOMIO
Tarkista aina tie- ja sBBolosuhteet 
ennen vipukytkimen kByttRB. 
Ajonopeus nousee nopeasti, kun 
kBBnnBt vipukytkintB ylRspBin ja 
pidBt sitB ylhBBllB.

Asetetun nopeuden 
pienentcminen: 

OCDW059157

Noudata jompaakumpaa 
seuraavista menettelytavoista: 
• SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja pidB 

sitB pohjassa. 
Asetettu ajonopeus laskee 
10 km/h askelissa. Vapauta vipu 
haluamallasi nopeudella. 

• Paina vipukytkin SET- -asentoon 
ja vapauta se heti. Matkanopeus 
vBhenee 1,0 km/h aina, kun vipua 
siirretBBn alaspBin (SET-) tBllB 
tavalla. 

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
30 km/h. 
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Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeudensccdin on kcytussc: 

Jos haluat kiihdyttBB hetkellisesti, 
kun vakionopeudensBBdin on 
kBytRssB, paina kaasupoljinta. 
NopeudenlisBys ei vaikuta 
vakionopeudensBBtimen toimintaan 
eikB muuta asetettua nopeutta. 

Asetetun nopeuden palauttaminen: 
• Nosta jalkasi kaasupolkimelta. 

Jos siirrBt vipua alaspBin 
(SET-) suuremmalla ajonopeudella, 
suurempi vakionopeus asetetaan 
jBlleen.

HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun kiihdytBt 
hetkellisesti, sillB tBllRin ajonopeutta 
ei hallita automaattisesti, vaikka 
edessB olisi ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeudensccdin 
kytkeytyy hetkellisesti pois pccltc 
seuraavissa tilanteissa: 

OCDW059160

Keskeytys manuaalisesti 

Mukautuva vakionopeudensBBdin 
kytkeytyy hetkellisesti pois pBBltB, 
kun jarrupoljinta tai CANCEL-pai-
niketta painetaan. Jarrupoljinta ja 
CANCEL-painiketta painetaan sa-
manaikaisesti, kun auto on pysBh-
dyksissB. Nopeuden ja ajoneuvojen 
vBlisen etBisyyden merkkivalo ka-
toaa mittaristosta ja CRUISE-merk-
kivalo palaa yhtBjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti 
• Kuljettajan ovi avataan. 
• Vaihteenvalitsin siirretBBn 

asentoon N (vapaa), R (peruutus) 
tai P (pysBkRinti). 

• SBhkRinen seisontajarru (EPB) 
kytketBBn. 

• Ajonopeus on yli 190 km/h. 
• ESC-, ABS- tai TCS-jBrjestelmB on 

kBytRssB. 
• ESC-jBrjestelmB kytketBBn pois 

kBytRstB. 
• Anturi tai suojus on likainen tai 

vieraan aineksen peitossa. 
• Kaasupoljin on jatkuvasti 

painettuna pidemmBn ajan. 
• Moottorin kByntinopeus on 

vaarallisella alueella. 
• Mukautuvassa vakionopeuden-

sBBdinjBrjestelmBssB on toiminta-
hBiriR. 

• Kun moottorin 
automaattinen sammutus- ja 
kBynnistysjBrjestelmB aktivoidaan. 
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• Kun FCA-jBrjestelmBn jarrujen 
ohjaus on kBytRssB. 

• Kun auto on pysBhtynyt yli 5 
minuutin ajaksi. 

• Auto pysBhtyy ja jatkaa matkaa 
toistuvasti pitkBn ajanjakson ajan. 

• Kuljettaja lBhtee liikkeelle 
tyRntBmBllB vipukytkintB ylRspBin 
(RES+) tai alaspBin (SET-), kun 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
on pysByttBnyt auton eikB edessB 
ole muita ajoneuvoja. 

• Seisontajarru lukitaan. 
• Moottorissa on hBiriRitB. 

Jokainen yllB mainittu toimenpide 
keskeyttBB mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen toiminnan. 
(Asetettu nopeus- ja ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys -valot sammuvat 
LCD-nBytRllB.) Jos mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen toiminta 
keskeytyy automaattisesti, se ei 
jatka toimintaansa, vaikka vipua 
siirrettBisiin asentoon RES+ tai 
SET-. 

Jos mukautuva 
vakionopeudensBBdin poistetaan 
automaattisesti kBytRstB kun 
auto pysBhtyy, sBhkRtoiminen 
seisontajarru aktivoituu ja 
seisontajarru lukittuu.

HUOMIO
Jos mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen toiminta 
keskeytyy jostakin muusta kuin 
edellB luetelluista syistB, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

OJF058397L

HUOMIO
Jos jBrjestelmBn toiminta 
keskeytyy automaattisesti, kuuluu 
varoitusBBni ja muutaman sekunnin 
kuluttua ilmestyy viesti. 
Ajonopeutta on sBBdettBvB 
painamalla kaasu- tai jarrupoljinta 
tie- ja kByttRolosuhteiden 
mukaisesti. 
Tarkista aina tieolosuhteet. 'lB 
luota pelkkBBn varoitusBBneen.
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Vakionopeuden palauttaminen 
asetettuun nopeuteen: 

OCDW059159

JBrjestelmB ei kytkeydy kokonaan 
pois pBBltB, jos se poistetaan 
kBytRstB muulla menetelmBllB kuin 
painamalla CRUISE -painiketta. 
TBllRin vakionopeus palautuu 
automaattisesti, kun vipukytkin 
siirretBBn ylRspBin RES+-asentoon. 

Jos siirrBt vipua ylRspBin (RES+), 
ajonopeudeksi palautuu viimeksi 
asetettu nopeus. Jos ajonopeus on 
kuitenkin hidastunut alle 10 km/h:n 
nopeuteen, se palautuu, kun edessB 
on ajoneuvo.

HUOMAUTUS
Tarkista aina tieolosuhteet onnet-
tomuusvaaran vBhentBmiseksi, kun 
aktivoit mukautuvan vakionopeu-
densBBtimen RES+ -vivulla. Varmis-
ta, ettB vakionopeudensBBtimen 
kByttR on turvallista.

Vakionopeudenscctimen 
poistaminen kcytustc: 

OCDW059158

• Paina CRUISE-painiketta. 
 (VakionopeudensBBtimen 
merkkivalo sammuu 
mittaristossa.)
Kun mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB ei tarvita, 
paina
[CRUISE]-kytkintB ja poista 
jBrjestelmB kBytRstB.

HUOMAUTUS
Tila vaihtuu jokaisella CRUISE-
painikkeen painalluksella, kuten alla.

Ei kBytRssB               Mukautuva  
                                    vakionopeudensBBdin

 Nopeudenrajoitin 
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 Ajoneuvojen vclisen etcisyyden 
asettaminen

Ajoneuvojen vclisen etcisyyden 
asettaminen:

OCDW059164

TBmBn toiminnon avulla voidaan 
yllBpitBB suhteellista etBisyyttB 
edellB kulkevaan ajoneuvoon 
painamatta kaasu- tai jarrupoljinta. 

Ajoneuvojen vBlinen etBisyys 
aktivoituu automaattisesti, kun 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
on pBBllB. Valitse tieolosuhteiden ja 
ajonopeuden edellyttBmB turvavBli. 

Joka kerta kun painiketta painetaan, 
ajoneuvojen vBlinen etBisyys 
muuttuu seuraavasti:

EtBisyys 4  EtBisyys 3  EtBisyys 2

 EtBisyys 1 

Jos ajonopeus on esimerkiksi 
90 km/h, etBisyys edellB kulkevaan 
ajoneuvoon on: 
• EtBisyys 4 – noin 52,5 m 
• EtBisyys 3 – noin 40 m 
• EtBisyys 2 – noin 32,5 m 
• EtBisyys 1 – noin 25 m

HUOMAUTUS
EtBisyydeksi sBBtyy edellinen 
valittu etBisyys, kun jBrjestelmBB 
kBytetBBn ensimmBistB kertaa 
moottorin kBynnistyksen jBlkeen.

OCD058073

OCD058075
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OCD058076

OCD058077

• Auto yllBpitBB asetetun nopeuden, 
kun samalla kaistalla edessB ei ole 
ajoneuvoja. 

• Auto hidastaa tai lisBB ajonopeutta 
yllBpitBBkseen valitun etBisyyden, 
kun samalla kaistalla edessB on 
ajoneuvo. (Autosi edessB nBkyy 
LCD-nBytRllB auto vain jos autosi 
edellB todella on auto) 

• Jos edellB oleva ajoneuvo 
kiihdyttBB nopeuttaan, auto 
kiihdyttBB valittuun nopeuteen ja 
jatkaa tasaisella nopeudella. 

• Jos etBisyys edellB ajavaan 
ajoneuvoon on muuttunut, 
koska edellB ajava ajoneuvo 
on kiihdyttBnyt tai hidastanut 
nopeuttaan, LCD-nBytRllB esitetty 
etBisyys saattaa muuttua.

VAROITUS

OCD058069

Kun kBytBt mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB: 
• Varoitusviesti tulee nByttRRn 

ja varoitusBBni kuuluu, jos auto 
ei pysty yllBpitBmBBn valittua 
etBisyyttB edellB ajavaan 
ajoneuvoon. 

• Jos varoitusviesti tulee nByttRRn 
ja varoitusBBni kuuluu, paina 
jarrupoljinta muuttaaksesi 
aktiivisesti ajonopeutta ja 
etBisyyttB edellB ajavaan 
ajoneuvoon. 

• Vaikka varoitusviestiB ei tulisi ja 
varoitusBBntB ei kuuluisikaan, 
tarkkaile aina ajo-olosuhteita 
vBlttBBksesi vaaratilanteet. 



6

Ajaminen
 

Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva vakionopeudensccdin 
 

6        111

• JBrjestelmBn varoitusmerkkiBBnet 
voivat peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos 
BBnenvoimakkuus on liian suuri.

HUOMIO

OCD058078

Jos edellB kulkeva ajoneuvo 
(ajonopeus alle 30 km/h) siirtyy 
viereiselle kaistalle, kuuluu 
varoitusBBni  ja ilmestyy viesti. 
SBBdB ajonopeuttasi tieolosuhteiden 
ja ajotilanteen mukaisesti, jarrupol-
kimella, jos eteesi ilmestyy yhtBkkiB 
muita ajoneuvoja tai esineitB.

Kaupunkiajossa 

OJF058402L

KiihdytB kytkimellB tai polkimella 
• Kaupunkiajossa auto pysBhtyy, jos 

edellB oleva ajoneuvo pysBhtyy.
Samoin jos edellB oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, autosikin lBhtee 
liikkeelle. Jos se pysBhtyy 
kuitenkin yli kolmen sekunnin 
ajaksi, sinun on painettava kaasua 
tai tyRnnettBvB vipukytkintB 
ylRspBin (RES+) jatkaaksesi 
ajamista. 

• Jos tyRnnBt 
vakionopeudensBBtimen vipua 
(RES+ tai SET-), kun Auto Hold 
-mBkipidBtin ja mukautuva 
vakionopeudensBBdin ovat 
kBytRssB, Auto Hold -mBkipidBtin 
lakkaa toimimasta kaasupolkimen 
toiminnasta riippumatta ja auto 
lBhtee liikkeelle. AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreBstB 
valkoiseksi. (Jos autossa on 
sBhkRinen seisontajarru (EPB)).
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Ajoneuvojen vclisen etcisyyden 
tutka 

OCDW059008

Anturi tunnistaa etBisyyden edellB 
ajavaan ajoneuvoon. 

Jos anturi on lian tai muun 
aineen peitossa, autojen vBlisen 
etBisyyden tunnistus ei ehkB toimi 
asianmukaisesti. 

PidB anturin edessB oleva alue aina 
puhtaana. 

Tutkan tarkistusviesti 
Tyyppi A

OJF058403L

Tyyppi B

OJF058404L

Jos tutka tai suojus on likainen tai 
vieraan aineksen (kuten lumen) 
peitossa, tBmB viesti tulee hetkeksi 
nBkyviin. 

TBllRin jBrjestelmB ei ehkB 
toimi hetkellisesti, mutta 
se ei tarkoita mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen 
toimintahBiriRtB. Puhdista tutka tai 
suojus pehmeBllB kankaalla ja se 
toimii normaalisti. 
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Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei ehkB aktivoidu asianmukaisesti, 
jos tutka on tBysin likaantunut 
tai mitBBn ei havaita, kun 
moottori kytketBBn pBBlle (esim. 
avomaastossa).

Viesti mukautuvan 
vakionopeudenscctimen (SCC) 
toimintahciriustc 

Tyyppi A 

OJF058405L

Tyyppi B 

OJF058406L

Viesti tulee nBkyviin, kun 
ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
tunnistusjBrjestelmB ei toimi 
normaalisti. 

Tarkistuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• 'lB asenna lisBvarusteita anturin 

ympBrille BlBkB vaihda puskuria 
itse. Se voi vaikuttaa anturin 
suorituskykyyn. 

• PidB anturi ja puskuri aina 
puhtaana. 

• EnnaltaehkBise anturin suojuksen 
vaurioituminen pesemBllB autoa 
pehmeBllB liinalla. 

• 'lB vaurioita anturia tai anturin 
aluetta voimakkaalla iskulla. Jos 
anturi liikahtaa hieman paikaltaan, 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei toimi oikein ilman mitBBn 
varoituksia tai mittariston 
merkkivaloja. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• KBytB autossasi vain KIAn 
alkuperBistB anturinsuojusta. 'lB 
maalaa anturin suojusta.
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 Mukautuvan 
vakionopeudenscctimen 
herkkyyden scctcminen 

HerkkyyttB, jolla jBrjestelmB reagoi 
ja sBBtBB vBlimatkaa edellB ajavaan 
ajoneuvoon, voidaan sBBtBB. Siirry 
mukautettavien asetusten tilaan 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
ja valitse SCC Reaction (mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen herkkyys). 
Voit valita yhden kolmesta 
reagointitavasta. 
• Slow: 

Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun 
etBisyyden yllBpitBmiseksi, on 
keskiasetusta hitaampi. 

• Normal: 
Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun 
etBisyyden yllBpitBmiseksi, on 
keskiasetuksen mukainen. 

• Fast: 
Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun 
etBisyyden yllBpitBmiseksi, on 
keskiasetusta nopeampi.

HUOMAUTUS
Viimeksi tallennettu tila sBilyy 
jBrjestelmBn muistissa.

 Siirtyminen tavallisen 
vakionopeudenscctimen 
toimintatilaan:

OJF058400L

OJF058399L

Kuljettaja voi halutessaan kByttBB 
tavallista vakionopeudensBBdintB 
seuraavasti: 
1. Kytke mukautuva 

vakionopeudensBBdin pBBlle 
(vakionopeudensBBtimen 
merkkivalo palaa, mutta 
jBrjestelmB ei aktivoidu). 

2. Paina etBisyyskytkintB yli 2 
sekunnin ajan. 
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3. Valitse joko ”Smart Cruise 
Control (SCC) mode” (mukautuva 
vakionopeudensBBdin) tai 
”Cruise Control (CC) mode” 
(vakionopeudensBBdin). 

Kun jBrjestelmB poistetaan kBytRstB 
painamalla CRUISE-painiketta tai 
jos CRUISE-painiketta painetaan 
moottorin kBynnistBmisen jBlkeen, 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
kytkeytyy kByttRRn.

VAROITUS
Kun kBytBt vakionopeudensBBdintB, 
sinun on manuaalisesti huolehditta-
va etBisyyksistB muihin ajoneuvoi-
hin, sillB jBrjestelmB ei automaatti-
sesti hidasta ajonopeutta.

 Jcrjestelmcn rajoitukset 

Mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen kyky 
havaita etBisyys edellB kulkevaan 
ajoneuvoon voi olla rajoittunut tie- 
ja liikenneolosuhteiden vuoksi. 

Kaarteissa 

OCDW059133

• Kaarteissa mukautuva 
vakionopeudensBBdin ei 
vBlttBmBttB havaitse kaistallasi 
liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto 
kiihdyttBB asetettuun nopeuteen. 
LisBksi ajonopeus hidastuu 
nopeasti, kun jBrjestelmB yhtBkkiB 
havaitseekin edellB kulkevan 
ajoneuvon. 

• Valitse kaarteisiin sopiva nopeus 
ja sBBdB ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja 
kByttRolosuhteiden mukaisesti.

OCDW059134
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• Ajonopeutesi voi hidastua 
viereisellB kaistalla kulkevan 
ajoneuvon takia. SBBdB 
ajonopeuttasi painamalla 
jarrupoljinta tie- ja 
kByttRolosuhteiden mukaisesti. 
KBytB kaasupoljinta ja valitse 
asianmukainen asetettu nopeus. 
Tarkista, ettB tieolosuhteet 
sallivat mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen kBytRn 
turvallisesti.

Kallistuksissa 

OCDW059125

• YlBmBessB tai alamBessB 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei vBlttBmBttB havaitse kaistallasi 
liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto 
kiihdyttBB asetettuun nopeuteen. 
LisBksi ajonopeus hidastuu 
nopeasti, kun jBrjestelmB yhtBkkiB 
havaitseekin edellB kulkevan 
ajoneuvon. 

• Valitse mBkiin sopiva nopeus ja 
sBBdB ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja 
kByttRolosuhteiden mukaisesti.

Kaistanvaihto 

OCDW059135

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse 
viereiseltB kaistalta omalle 
kaistallesi siirtyvBB ajoneuvoa, 
ennen kuin se on anturin 
tunnistusalueella. 

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse 
heti, kun ajoneuvo ilmestyy eteen 
yhtBkkiB. Tarkkaile aina liikenne-, 
tie- ja ajo-olosuhteita. 

• Jos kaistallesi siirtyy hitaampi 
ajoneuvo, ajonopeus voi hidastua, 
jotta etBisyys edellB kulkevaan 
ajoneuvoon sBilyy. 

• Jos kaistallesi siirtyy nopeampi 
ajoneuvo, autosi kiihdyttBB 
asetettuun nopeuteen. 
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OCDW059153

• Autosi nopeus saattaa kiihtyB, kun 
edellB kulkeva ajoneuvo poistuu 
nBkyvistB. 

• Kun saat varoituksen siitB, ettB 
edellB kulkevaa ajoneuvoa ei 
havaita, aja varovasti. 

Ajoneuvon tunnistus 

OCDW059152

Anturi ei vBlttBmBttB tunnista 
kaikkia edellB kaistallasi liikkuvia 
ajoneuvoja, tunnistamatta voivat 
jBBdB:
• Kapeat ajoneuvot, kuten 

moottoripyRrBt tai polkupyRrBt 
• Toiselle sivulle painottuvat 

ajoneuvot 

• Hitaasti liikkuvat tai Bkillisesti 
hidastavat ajoneuvot 

• PysBhtyneet ajoneuvot 
• Ajoneuvot, joilla on 

pieni takaprofiili, kuten 
kuormaamattomalla perBvaunulla 

Anturi ei voi tunnistaa edellB 
kulkevaa ajoneuvoa oikein, jos jokin 
seuraavista ilmenee: 
• Kun auton keula nousee ylRspBin 

tavaratilan ylikuormituksen vuoksi 
• Ohjatessa tehdBBn kBBnnRksiB 
• Ajetaan kaistan toisessa reunassa 
• Ajetaan kapeilla teillB tai 

kaarteissa 

SBBdB ajonopeuttasi 
painamalla jarrupoljinta tie- ja 
kByttRolosuhteiden mukaisesti.

OCDW059136

• Kun ajoneuvot ovat paikallaan 
ja edessB oleva ajoneuvo siirtyy 
toiselle kaistalle, ole varovainen, 
kun oma autosi alkaa liikkua, 
sillB se ei vBlttBmBttB havaitse 
edessBsi pysBhtyneenB olevaa 
autoa. 
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NBissB tilanteissa kuljettajan 
tBytyy pitBB riittBvB turvavBli edellB 
ajavaan autoon ja tarvittaessa 
hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittBvBn turvavBlin 
sBilyttBmiseksi. 

OCDW059154

• Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi yllBpitBB etBisyyttB edellB 
kulkevaan ajoneuvoon. 

OCDW059126

• Ole varuillasi, kun kohtaat 
ajoneuvon, joka on omaa autoasi 
korkeampi tai joka on kuormattu 
pitkBnomaisella lastilla.

VAROITUS
• Mukautuva vakionopeudensBBdin 

ei takaa pysBhtymistB kaikissa 
hBtBtilanteissa. Jos on tarvetta 
hBtBjarrutukselle, kBytB 
jarrupoljinta. 

• PidB tieolosuhteiden ja 
ajonopeuden edellyttBmB 
turvavBli. Jos ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys on liian pieni 
ajettaessa suurella ajonopeudella, 
seurauksena voi olla vakava kolari. 

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei voi havaita pysBhtynyttB autoa, 
jalankulkijoita eikB vastaantulevaa 
ajoneuvoa. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. 

• Mukautuvalla 
vakionopeudensBBtimellB 
saattaa olla vaikeuksia yllBpitBB 
asianmukaista etBisyyttB tai 
nopeutta, jos ajetaan jyrkkBB 
mBkeB tai vedetBBn perBvaunua. 

• Kun muut ajoneuvot vaihtavat 
usein kaistaa edessBsi, 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei vBlttBmBttB toimi oikein. 
Katso aina tarkasti eteesi ja ota 
huomioon odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. 
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• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
on vain kuljettajaa avustava 
toiminto eikB korvaa turvallista 
ajotapaa. Kuljettajan tulee 
tarkkailla ajonopeutta ja sBilyttBB 
asianmukainen turvavBli edessB 
ajavaan autoon. 

• Ole aina tietoinen valitusta 
ajonopeudesta ja ajoneuvojen 
vBlisestB etBisyydestB. 

• SBilytB aina riittBvB jarrutusmatka 
ja hidasta autoasi tarvittaessa 
jarrupolkimella. 

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei vBlttBmBttB havaitse 
monimutkaisia ajotilanteita, joten 
kiinnitB huomiota ajo-olosuhteisiin 
ja hallitse autosi ajonopeutta. 

• Ennen kByttRB tutustu 
huolellisesti tBmBn kByttRoppaan 
ohjeisiin ja noudata niitB tarkoin. 
TBten varmistetaan laitteen 
turvallinen kByttR. 

• Kun moottori on kBynnistynyt, 
pysBhdy useamman sekunnin 
ajaksi. Jos jBrjestelmBn alustus 
ei ole valmis, mukautuva 
vakionopeudensBBdin ei toimi 
normaalisti. 

• Jos kohteita ei tunnisteta tai 
anturin suojus on jonkin aineen 
peitossa, kun moottori on 
kBynnistynyt, saattaa olla, ettB 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei toimi. 

• Seuraavia toimenpiteitB ei 
sallita: ylikuorman lastaaminen 
takaluukkuun, jousituksen 
muuttaminen, renkaan 
vaihtaminen ei-hyvBksyttyyn 
renkaaseen, eri lailla kuluneeseen 
tai eri paineilla varustettuun 
renkaaseen. 

• 'lB kBytB mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB 
perBvaunua vetBessBsi.

HUOMIO
Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei vBlttBmBttB hetkellisesti toimi 
sBhkRhBiriRn vuoksi.
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 Edessc olevan auton 
liikkeellelchtuvaroitus 
(jos varusteena)

EdessB olevan auton 
liikkeellelBhtRvaroitus varoittaa 
kuljettajaa edellB olevan auton 
liikkeellelBhdRstB, kun auto on 
pysBytettynB ja mukautuva 
vakionopeudensBBdin on kBytRssB. 

 Jcrjestelmcn asetukset ja 
kcyttuolosuhteet 

Jcrjestelmcn asetukset 

Kun moottori on K'YNNISS', 
edellB olevan auton 
liikkeellelBhtRvaroitusjBrjestelmB 
kytkeytyy pBBlle ja on valmiina 
aktivoitumaan, kun mittaristosta 
valitaan User Settings 
(mukautettavat asetukset)  Driver 
Assistance (kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Driving Assist 
(avustavat jBrjestelmBt)  Leading 
vehicle departure alert (edellB 
olevan auton liikkeellelBhtRvaroitus). 
JBrjestelmBn toiminta lakkaa, 
kun asetus poistetaan kBytRstB. 
JBrjestelmB palaa kuitenkin 
edelliseen tilaansa, jos moottori 
sammutetaan ja kBynnistetBBn.

Toimintaedellytykset 

OJF058402L

Kun mukautuva 
vakionopeudensBBdin on 
toiminnassa, autosi pysBhtyy 
edellB ajavan auton taakse, kun 
se pysBhtyy. Viesti nBytetBBn 
mittaristossa 3 sekunnin sisBllB 
pysBhtymisestB ja jBrjestelmB on 
valmiustilassa. 

Jcrjestelmcn kytkeytyminen 

OCDW059109

Jos kuljettaja ei reagoi tiettynB 
aikana edellB olevan auton 
lBhdettyB liikkeelle, viesti nBytetBBn 
mittaristossa. 
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Auto lBhtee automaattisesti liik-
keelle, jos kaasupoljinta painetaan 
tai [RES +]- tai [SET -]-kytkin akti-
voidaan, kun edessB on ajoneuvo. 

Mukautuva vakionopeudensBBdin 
(SCC) poistetaan kBytRstB, jos 
kaasupoljinta painetaan tai [RES +]- 
tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun 
edessB ei ole ajoneuvoja.

VAROITUS
Tarkista aina tieolosuhteet ja auton 
edessB mahdollisesti olevat esteet 
ennen liikkeelle lBhtRB.

  Automaattinen 
moottorin sammutus- ja 
kcynnistysjcrjestelmc 
(jos varusteena)

Automaattinen 
moottorin sammutus- ja 
kBynnistysjBrjestelmB (ISG, jos 
varusteena) sBBstBB polttoainetta 
sammuttamalla moottorin, kun 
auto on pysBhdyksissB Esimerkiksi 
liikennevaloissa pysBhdyttBessB 
STOP-merkin kohdalla ja ruuhkissa. 

Moottori kBynnistyy 
automaattisesti heti, kun sitB jBlleen 
tarvitaan. 

ISG-jBrjestelmB on pBBllB aina, kun 
moottori on kBynnissB.

HUOMAUTUS
Kun ISG-jBrjestelmB kBynnistBB 
moottorin automaattisesti, jotkin 
varoitusvalot (ABS, ESC, ESC OFF 
tai seisontajarrun varoitusvalo) 
saattavat syttyB hetkeksi. TBmB 
johtuu alhaisesta akkujBnnitteestB. 
TBmB ei tarkoita, ettB 
jBrjestelmBssB olisi toimintahBiriR.
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 Automaattinen sammutus 

Moottorin sammuttaminen 
tyhjckcynnillc 

OSK3058120NR

Manuaalivaihteistolla 
1. HiljennB auton nopeus alle 5 km/h 

nopeuteen. 
2. SiirrB vaihde N-asentoon (vapaalle). 
3. Vapauta kytkinpoljin. 

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto 
1. Laske ajonopeus nollaan. 
2. SiirrB vaihteenvalitsin D- tai 

N-asentoon. 
3. Paina jarrupoljinta. 

Moottori sammuu ja vihreB AUTO 
STOP( ) -merkkivalo syttyy 
mittaristossa.

HUOMAUTUS
• JBrjestelmB ei sammuta 

moottoria, ellei ajonopeus ole 
noussut vBhintBBn nopeuteen 
5 km/h edellisen sammutuksen 
jBlkeen (kBsivaihteisto).

• JBrjestelmB ei sammuta 
moottoria, ellei ajonopeus ole 
noussut vBhintBBn nopeuteen 
5 km/h edellisen sammutuksen 
jBlkeen (automaattivaihteisto).

OCDW059018

HUOMAUTUS
Jos avaat konepellin moottorin 
automaattisen pysBytyksen 
tilassa, tapahtuu seuraavaa 
(automaattivaihteisto): 
• ISG-jBrjestelmB poistuu kBytRstB 

(ISG OFF -painikkeen valo syttyy).
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 Automaattinen kcynnistys 

Moottorin kcynnistcminen 
uudelleen tyhjckcynniltc 

Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto 
• Paina kytkipoljinta, kun vaihdevipu 

on N-asennossa (vapaa). 
• LCD-nBytRllB nBkyy viesti 

”Press Clutch Pedal for Auto 
Start” (paina kytkinpoljinta 
moottorin kBynnistBmiseksi 
automaattisesti).

• Moottori kBynnistyy ja vihreB 
AUTO STOP( )-merkkivalo 
sammuu mittaristosta.

OCDW059089

Automaattivaihteistolla varustettu 
auto 
1. Vapauta jarrupoljin. 

tai 
2. Kun AUTO HOLD -toiminto on 

kBytRssB, moottori pitBB auton 
paikallaan, vaikka vapautat 
jarrupolkimen. Moottori 
kBynnistyy uudelleen, kun painat 
kaasupoljinta. 

Moottori kBynnistyy ja vihreB AUTO 
STOP -merkkivalo ( ) sammuu 
mittaristosta.

Moottori kcynnistyy uudelleen 
automaattisesti ilman kuljettajan 
toimenpiteitc seuraavissa 
tilanteissa: 
• KBsisBBtRisen 

ilmastointijBrjestelmBn puhaltimen 
nopeus asetetaan 3. asentoa 
suuremmaksi ilmastointilaitteen 
ollessa pBBllB. 

• Automaatti-ilmastoinnin 
puhallinnopeus on sBBdetty 
suurempaan kuin 5. asentoon 
ilmastoinnin ollessa pBBllB. 

• Kun ilmastointijBrjestelmB on ollut 
riittBvBn pitkBBn pBBllB. 

• Takalasin lBmmitin on pBBllB. 
• Jarrutehostimen alipaine on 

riittBmBtRn. 
• Akun varaustila on alhainen. 
• Ajonopeus ylittBB 6 km/h 

(kBsivaihteisto) 
• Ajonopeus ylittBB 1,5 km/h 

(automaattivaihteisto) 
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• SiirrBt vaihteenvalitsimen 
P-asentoon tai painat 
sBhkRtoimisen seisontajarrun 
kytkintB AUTO HOLD -tilassa. 
(Automaattivaihteistolla)

OSK3058121NR

Mittariston vihreB AUTO STOP ( ) 
-merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

 Moottorin sammutus- ja 
kcynnistysjcrjestelmcn (ISG) 
toiminta 

ISG-jcrjestelmc toimii, kun 
seuraavat edellytykset tcyttyvct: 
• Kuljettajan turvavyR on kiinnitetty. 
• Kuljettajan ovi ja konepelti on 

suljettu. 
• Jarrutehostimen alipaine on 

riittBvB. 
• Akun varaustila on riittBvB. 
• Ulkoilman lBmpRtila on -20–50 °C. 
• Moottorin jBBhdytysnesteen 

lBmpRtila ei ole liian alhainen. 
• Autolla ei ajeta jyrkkBBn 

rinteeseen. (automaattivaihteisto)

HUOMAUTUS
• Jos ISG-jBrjestelmBn toiminnan 

edellytykset eivBt tByty, ISG-
jBrjestelmB poistuu kBytRstB. 
ISG OFF -painikkeen valo ja 
mittariston keltainen AUTO STOP
( ) -merkkivalo syttyvBt. 

• Varmista, ettB toimintaolosuhteet 
tByttyvBt, jos merkkivalo syttyy 
toistuvasti.

 ISG-jcrjestelmcn kytkeminen pois 
pccltc 

OCDW059018

• Paina ISG OFF -painiketta, jos 
haluat kytkeB ISG-jBrjestelmBn 
pois kBytRstB. ISG OFF -painikkeen 
merkkivalo sammuu. 

• Jos painat ISG OFF -painiketta 
uudelleen, jBrjestelmB kytkeytyy 
pBBlle ja  ISG OFF -painikkeen valo 
sammuu. 
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 ISG-jcrjestelmcn toimintahciriu 

Jcrjestelmc ei ehkc toimi 
seuraavassa tapauksessa: 

OSK3058120NR

JBrjestelmBBn liittyvissB antureissa 
tai jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

JBrjestelmBssB tapahtuu seuraavaa: 
• Mittariston keltainen AUTO STOP 

( ) -merkkivalo jatkaa palamista 
5 sekunnin vilkkumisen jBlkeen. 

• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 
sammuu.

HUOMAUTUS
• Jos ISG OFF -painikkeen valo ei 

sammu painettaessa ISG OFF 
-painiketta uudelleen tai jos 
ISG-jBrjestelmB toimii jatkuvasti 
virheellisesti, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa mahdollisimman 
pian. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin. 

• Kun ISG OFF -painikkeen valo 
syttyy, se saattaa sammua, kun 
ajoneuvolla ajetaan enintBBn kaksi 
tuntia noin 80 km/h nopeutta ja 
kun puhaltimen nopeus asetetaan 
pienemmBksi kuin 2. asentoon. Jos 
ISG OFF -painikkeen valo jatkaa 
palamista, vaikka olosuhteet ovat 
annetuissa rajoissa, tarkastuta 
autosi ammattihuollossa 
mahdollisimman pian. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

VAROITUS
Kun moottori on sammunut 
tyhjBkBynnillB, moottori voidaan 
kBynnistBB ilman, ettB kuljettajalta 
vaaditaan toimintaa. 
KBBnnB virta-avain LOCK/OFF-
asentoon tai ota avain virtalukosta, 
kun poistut autosta tai aiot 
tyRskennellB moottoritilassa.
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HUOMAUTUS
Jos AGM-akku liitetBBn uudelleen 
tai vaihdetaan, ISG-toiminto ei toimi 
vBlittRmBsti. 
Jos haluat kByttBB ISG-toimintoa, 
akkutunnistin on kalibroitava siten, 
ettB auton virta pidetBBn pois pBBltB 
noin 4 tuntia, jonka jBlkeen moottori 
kBynnistetBBn ja sammutetaan 2 tai 
3 kertaa.

  Sport-jcrjestelmc 

Sport-tila voidaan valita kuljettajan 
ajotottumusten tai tieolosuhteiden 
mukaisesti.

OCDW059020

Ajotila vaihtuu jokaisella Sport-
painikkeen painalluksella. 
• NORMAL-tila: NORMAL-tilassa 

ajo-omaisuudet ovat pehmeBt ja 
mukavat. 

• SPORT-tila: SPORT-tilassa auton 
ajokBytRs on urheilullinen ja vakaa. 

Ajotilaksi tulee NORMAL-tila, jos 
moottori kBynnistetBBn uudelleen, 
kun aikaisemmin on ollut valittuna 
NORMAL/SPORT-tila. NORMAL-tila 
asetetaan kByttRRn, kun moottori 
kBynnistetBBn uudelleen. 
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SPORT-tila 

SPORT-tila muuntaa 
ajo-ominaisuuksia dynaami-
sempaan suuntaan ja 

parantaa suorituskykyB sBBtBmBllB 
automaattisesti ohjausvastetta 
sekB moottorin ja vaihteiston 
toimintalogiikkaa.
• Kun SPORT-tila valitaan sport-

painiketta painamalla, oranssi 
SPORT-merkkivalo syttyy. 

• Kun moottori kBynnistetBBn 
uudelleen, SPORT-tila palautuu 
takaisin NORMAL-tilaksi. Jos 
haluat ottaa SPORT-tilan takaisin 
kByttRRn, valitse SPORT-tila 
uudelleen sport-painikkeella. 

• Kun SPORT-tila kytketBBn 
kByttRRn: 
- JBrjestelmB kByttBB moottoria 
korkeammalla kByntinopeudella 
(rpm) tietyn ajan kaasupolkimen 
vapauttamisen jBlkeen. 

- Vaihteensiirto suuremmalle 
vaihteelle tapahtuu 
kiihdytyksissB normaalitilaa 
suuremmalla viiveellB.

HUOMAUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa 
SPORT-ajotilaa kBytettBessB.

 Mukautuva kaistallapitoavustin 
(LFA) (jos varusteena)

OCDW059009

Mukautuva kaistallapitoavustin on 
suunniteltu pitBmBBn auto kaistan 
keskellB. Kaistallapitoavustin 
kByttBB tuulilasin ylBreunaan 
asennettua kameraa. 

Ja toimii vain mukautuvan vakiono-
peudensBBtimen (SCC) yhteydessB. 
Se avustaa kuljettajaa auton sivut-
tais- ja pituussuuntaisten liikkeiden 
hallinnassa. 

*  LFA on lyhenne sanoista Lane 
Following Assist.
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VAROITUS
• OhjauspyRrBn kByttR ja turvallinen 

ajaminen ovat kuljettajan 
vastuulla. 

• 'lB kBBnnB ohjauspyRrBB 
Bkillisesti, kun mukautuva 
kaistallapitoavustin on kBytRssB. 

• Mukautuva kaistallapitoavustin 
auttaa ohjauspyRrBn 
kBBntBmisessB siten, ettB auto 
pysyy keskellB kaistaa. Mukautuva 
kaistallapitoavustin ei kontrolloi 
ohjauspyRrBB automaattisesti 
koko ajan, joten kuljettaja ei saa 
irrottaa kBsiBBn ohjauspyRrBstB 
ajon aikana.

• Kun kBytBt mukautuvaa kaistal-
lapitoavustinta, ole aina tietoinen 
ympBristRstBsi ja tieolosuhteista, 
jotka saattavat keskeyttBB tai 
lopettaa mukautuvan kaistallapi-
toavustimen toiminnan.

HUOMIO
• 'lB sBvytB tai kiinnitB tarroja tai 

lisBvarusteita tuulilasiin lBhelle 
sisBtaustapeiliB kohtaan, jossa 
etukamera on. 

• Etukameran poistaminen tai 
uudelleen kokoaminen sBvyttBmi-
sen tai tarrojen tai lisBvarusteiden 
kiinnittBmisen vuoksi saattaa 
edellyttBB mukautuvan kaistalla-
pitoavustimen huolellista tarkista-
mista ja muuttamista. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
valtuutetussa Kia-huollossa. 

• Tuulilasiin, etukameraan tai 
ohjaukseen liittyvien osien vaihto 
saattaa edellyttBB tarkistusta 
tai muutoksia. Tarkastuta 
jBrjestelmBn valtuutetussa Kia-
huollossa. 

• YmpBristRstB tai tieolosuhteista 
riippuen mukautuva kaistallapi-
toavustin ei vBlttBmBttB tunnista 
kaistaa ja lakkaa toimimasta. Ole 
erityisen tarkkaavainen, kun ajat 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men ollessa pBBllB. 

• Muista tarkistaa tilanteet, 
joissa jBrjestelmB ei toimi, 
ja kuljettajaa koskevat 
varoitukset ennen mukautuvan 
kaistallapitoavustimen kByttRB. 

• 'lB aseta kojelaudalle heijastavia 
esineitB, kuten peiliB tai valkoista 
paperia. Heijastuva auringonvalo 
voi aiheuttaa mukautuvan 
kaistallapitoavustimen 
toimintahBiriRn. 

• Liian voimakas BBni BBnentoisto-
jBrjestelmBstB saattaa keskeyttBB 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men hBlytysBBnen. 

• Jos pidBt kBtesi irrotettuna 
ratista, annetaan kBsien 
irrotusvaroitus ja ohjauksen 
avustus lakkaa. Kun laitat kBtesi 
takaisin ohjauspyRrBlle, ohjauksen 
avustusjBrjestelmB kytkeytyy 
takaisin pBBlle. 

• Kun ajetaan suurella nopeudella, 
ohjauksen avustinvoima saattaa 
olla heikko ja auto saattaa 
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ajautua kaistaltaan. TBmB vaatii 
erityistB huomiota. Noudata 
nopeusrajoituksia. 

• Esineiden kiinnittBminen 
ohjauspyRrBBn saattaa haitata 
ohjauksen avustusta. 

• Esineiden kiinnittBminen ohjaus-
pyRrBBn saattaa haitata kBsien 
irrotusvaroituksen toimintaa.

Mukautuvan 
kaistallapitoavustimen toiminta 

Mukautuvan kaistallapitoavustimen 
kByttBminen edellyttBB kahta 
toimenpidettB: 
1. LFA-jBrjestelmB on otettava 

kByttRRn ja 
2. mukautuva vakionopeudensBBdin 

on otettava kByttRRn 

Kun virtalukko on [ON]-asennossa, 
valitse tai poista kBytRstB asetus 
kohdassa User setting (mukautet-
tavat asetukset)  Driver assist 
(kuljettajan apulaitteet)  Driving 
assist (kuljettajaa avustavat jBr-
jestelmBt)  LFA (Lane Following 
Assist) (mukautuva kaistallapitoa-
vustin). 

Valitse LFA-jBrjestelmB mittariston 
nBytRn mukautettavissa 
asetuksissa. 

JBrjestelmB muistaa LFA-
jBrjestelmBn tilan, joten sitB ei 
tarvitse ottaa kByttRRn uudelleen 
ennen jokaista ajomatkaa.

OCDW059158

1. Kytke jBrjestelmB kByttRRn 
painamalla CRUISE-painiketta. 
CRUISE -merkkivalo syttyy 
mittaristossa. 

2. KiihdytB haluamaasi ajonopeuteen. 
Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti: 
• 10–180 km/h: kun edessB ei ole 

ajoneuvoa 
• 0–180 km/h: kun edessB on 

ajoneuvo

OCDW059157

3. SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys -merkkivalot 
syttyvBt nBytRllB.
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4. Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn automaat-
tisesti. 

Kun jBrjestelmB alkaa toimia, mitta-
ristoon syttyy merkkivalo ( ). 

Merkkivalon vBri osoittaa 
jBrjestelmBn tilan seuraavasti: 

Vihrec: Aktiivinen 

Valkoinen: Valmiustila 

LisBtietoja mukautuvasta vakiono-
peudensBBtimestB ja sen ase-
tuksista on kohdassa Mukautuva 
vakionopeudensBBdin stop & go 
-jBrjestelmBllB (jos varusteena) 
sivulla 6-102.

Mukautuvan kaistallapitoavusti-
men kcyttuunotto 

Jos auto on kaistaviivojen sisBpuo-
lella ja jBrjestelmB tunnistaa mo-
lemmat kaistaviivat eikB kuljettaja 
tee jyrkkBB ohjausliikettB, mukau-
tuva kaistallapitoavustin siirtyy 
ohjauksen avustustilaan. 

Merkkivalo syttyy vihreBnB ja jBr-
jestelmB auttaa pitBmBBn auton lin-
jassa kontrolloimalla ohjauspyRrBB. 

Kun ohjauspyRrBB ei hetkellisesti 
kontrolloida, merkkivalo vilkkuu 
vihreBnB ja muuttuu valkoiseksi. 

Kun mukautuva kaistallapitoavustin 
tunnistaa kaistamerkinnBt, kaistan 
vBri nBytRllB muuttuu harmaasta 
valkoiseksi. 

LisBtietoja on kohdassa Mukautet-
tavat asetukset sivulla 4-78.

VAROITUS
Mukautuva kaistallapitoavustin var-
mistaa, ettB auto pysyy kaistallaan. 
Mukautuva kaistallapitoavustin ei 
takaa 100 % turvallisuutta. 
Varmista, ettB teet ajaessasi pBB-
tRkset vasta sen jBlkeen, kun olet 
tarkistanut tieolosuhteet ja turval-
lisuuteen liittyvBt seikat. 'lB kos-
kaan luota pelkkBBn mukautuvaan 
kaistallapitoavustimeen.

 Varoitus 

OCDW059161

Jos irrotat kBtesi ohjauspyRrBstB 
mukautuvan kaistallapitoavustimen 
avustaessa ohjausta, jBrjestelmB 
antaa kBdet irti ohjauspyRrBstB 
-varoituksen. 

Jos kuljettaja ei aseta kBsiBBn 
ohjauspyRrBlle, vaikka kBdet irti 
ohjauspyRrBstB -varoitus on 
aktivoitunut, ohjauksen avustus 
keskeytyy automaattisesti. 
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Jos kuljettajaa asettaa kBtensB 
takaisin ohjauspyRrBlle mukautuvan 
kaistallapitoavustimen toiminnan 
ollessa keskeytettynB, ohjauksen 
avustus alkaa uudelleen.

HUOMIO
• KBsien irrotusta koskevat 

varoitukset saattavat olla 
myRhBssB tieolosuhteista riippuen. 
PidB kBtesi aina ohjauspyRrBllB 
ajon aikana. 

• PidB ohjauspyRrBstB tiukasti 
kiinni. Muuten mukautuva 
kaistallapitoavustin saattaa 
virheellisesti olettaa, ettB 
kuljettaja on irrottanut kBtensB 
ohjauspyRrBstB ja antaa kBsien 
irrotusta koskevan varoituksen.

 Mukautuvan kaistallapitoavustimen 
toimintahciriu 

Tyyppi A 

OCDW059103

Tyyppi B 

OCDW059104

NByttRRn tuleva varoitusviesti 
(joka poistuu jonkin ajan kuluttua) 
tarkoittaa, ettB mukautuvassa 
kaistallapitoavustimessa 
on ongelma. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• OhjauspyRrBn kByttBminen ajon 

aikana on kuljettajan vastuulla. 
• Kun mukautuva 

kaistallapitoavustin on pBBllB, 
kuljettaja voi ohjata autoa 
kBBntBmBllB itse ohjauspyRrBB.

• Seuraavissa tapauksissa 
suosittelemme, ettB 
kuljettaja kytkee mukautuvan 
kaistallapitoavustimen pois pBBltB 
ja kBBntBB ohjauspyRrBB itse: 
- sBB on huono 
- tien kunto on huono 
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- ohjauspyRrBB on kBBnnettBvB 
usein 

- vedettBessB toista ajoneuvoa tai 
perBvaunua 

• OhjauspyRrB saattaa tuntua 
painavalta, kun mukautuva 
kaistallapitoavustin avustaa 
ohjauksessa.

 Jcrjestelmcn rajoitukset 
• Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun 

tai hBtBvilkut kaistan 
vaihtamiseksi 
- KBytB suuntavilkkua ennen 
kaistan vaihtamista 

- Jos vaihdat kaistaa kByttBmBttB 
suuntavilkkua, ohjauspyRrBssB 
saattaa tuntua vastusta. 

• Kun mukautuva 
kaistallapitoavustin on pBBllB tai 
kaistaa vaihdetaan, auton tulisi 
olla keskellB tietB, jotta ohjauksen 
avustustila kytkeytyisi pBBlle. 
Jos kuljettaja jatkaa ajamista 
pysyen kaistallaan, mukautuva 
kaistallapitoavustin ei avusta 
ohjauksessa. 

• Kun ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) 
tai ajovakauden hallintajBrjestelmB 
(VSM) on aktivoitu, jBrjestelmB ei 
avusta ohjauksessa. 

• Kun ajetaan mutkaista tietB 
suurella nopeudella, ohjauksen 
avustustila ei ehkB toimi. 

• Kun ajonopeus on yli 180 km/h, 
ohjauksen avustustila ei ehkB 
toimi. 

• Jos tehdBBn Bkillinen ohjausliike, 
jBrjestelmB voi hetkellisesti 
poistua kBytRstB. 

• Jos vaihdat kaistaa nopeasti, 
jBrjestelmB ei avusta ohjauksessa. 

• Jos auto pysBhtyy Bkillisesti, 
jBrjestelmB ei avusta ohjauksessa. 

• Jos kaista on liian kapea tai leveB, 
ohjausta ei avusteta. 

• Jos jompaakumpaa 
kaistamerkintBB ei tunnisteta, 
ohjausta ei avusteta 

• Jos sBde on kaarteeseen nBhden 
liian pieni.

Varoituksia kuljettajalle 

Jos mukautuvan 
kaistallapitoavustimen 
kaistantunnistus on vaikeaa tai 
rajoitettua alla kuvatulla tavalla, 
kuljettajan on oltava varovainen, 
sillB jBrjestelmB ei ehkB toimi tai 
saattaa toimia turhaan. 

Tie tai kaistamerkinnct ovat 
huonossa kunnossa 
• KaistamerkintB on tahriintunut tai 

se ei nBy
• Kuljettaja ei nBe kaistaa sateen, 

lumen, pRlyn, hiekan, Rljyn, 
lammikoiden tms. vuoksi 

• KBynnissB on tietyR tai 
kaistamerkintB ei erotu tiestB 

• Jos kaistamerkinnBn lBhellB on 
muu merkintB tai kaistamerkintBB 
muistuttava merkki 

• KaistamerkintB ei ole selkeB tai se 
on vaurioitunut 
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• Jos tie on tien vierustalla olevien 
kohteiden (esim. korokkeiden, 
suojakaiteiden, meluesteiden tai 
puiden) varjojen peitossa 

• Jos kaistojen lukumBBrB lisBBntyy 
tai vBhenee tai jos kaistat 
risteBvBt keskenBBn (tietullin 
sisBBnajo, teiden risteyskohta jne.) 

• Kun tiessB on kaksi tai useampia 
kaistamerkintRjB kunnostustRiden 
tai ylimBBrBisen kaistan vuoksi 
tms. 

• Kun kaista on tBynnB merkintRjB 
esimerkiksi kunnostustRiden 
vuoksi tai kaistamerkinnBt on 
korvattu muilla rakenteilla 

• Jos tiessB on siksak-kuvio, 
suojatiemerkintB tai tien pinnassa 
on kilometrimerkintB 

• Kun kaista Bkillisesti katoaa 
nBkyvistB tai hBviBB risteyksessB

Jcrjestelmccn vaikuttavat ulkoiset 
olosuhteet 
• Ulkovalon mBBrB muuttuu 

Bkillisesti esim. ajettaessa 
tunneliin tai sieltB pois tai 
ajettaessa sillan alta 

• Jos auton ajovaloja ei kBytetB 
pimeBllB tai tunnelissa tai jos 
ajovalot ovat liian himmeBt 

• AjotiellB on rajoittavia 
rakenteita, kuten tietullikojuja tai 
jalkakBytBvBn esteitB 

• Jos kaistamerkintRjB on vaikea 
erottaa mBrBn tien heijastaessa 
esimerkiksi auringonvaloa, 

katulamppuja tai vastaan tulevaa 
liikennettB. 

• Kun taustavalo heijastuu 
voimakkaasti auton suuntaan 

• Kun ajetaan bussikaistan 
vasemmalla tai oikealla puolella tai 
bussikaistalla 

• Jos edellB ajavaan autoon ei ole 
riittBvBB etBisyyttB tai jos edellB 
ajava auto peittBB kaistan 

• Kun kaistanvaihto on laaja, kuten 
jyrkkB kaarre tai jatkuva kaarre 

• Kun ajetaan hidasteen yli tai 
Bkillisen ylRs/alas tai vasemmalle/
oikealle kallistuksen kohdalta 

• Jos auto tBrisee voimakkaasti 
• Jos peilin ympBristRn lBmpRtila 

on erittBin korkea suoran 
auringonpaisteen vuoksi

Jos etukameran kuva on 
huonolaatuinen 
• Jos auton tuulilasi tai linssin 

etuosa ovat pRlyn, sormenjBlkien 
tai sBvytyksen peitossa 

• Jos kamera ei toimi oikein huonon 
sBBn, kuten sumun, rankkasateen 
tai lumisateen, vuoksi. 

• Jos tuulilasissa on kosteutta. 
• Jos kojelaudan pBBllB on jokin esine 

tms.
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  Aktiivinen kaistavahti (LKA) 
(jos varusteena)

Aktiivinen kaistavahti tunnistaa 
kaistaviivat ja tien reunan- 
etukameralla ja auttaa kuljettajaa 
pitBmBBn auton oikealla ajokaistalla. 

OCDW059009

OCDW059021

Kun jBrjestelmB havaitsee, ettB 
auto ylittBB kaistaviivan tai 
tien tahattomasti, se ilmoittaa 
tilanteesta kuljettajalle LCD-nBytRllB 
ja varoitusBBnellB ja tekee lievBn 
vastaohjausliikkeen pitBBkseen 
auton kaistalla.

VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa 

tarkkaavaisuudestaan ja auton 
turvallisesta ajamisesta. 

• 'lB ohjaa ohjauspyRrBB 
BkkinBisesti, kun jBrjestelmB 
avustaa ohjauspyRrBn 
ohjauksessa. 

• Aktiivinen kaistavahti estBB 
kaistaviivan tai tien reunan 
tahattoman ylittBmisen 
suorittamalla pieniB 
vastaohjausliikkeitB. 
JBrjestelmB on kuitenkin 
vain avustava toiminto, 
eikB ohjauspyRrBB aina 
ohjata. Kuljettajan tulisi 
ajaessaan kiinnittBB huomiota 
ohjauspyRrBBn. 

• Aktiivisen kaistavahdin toiminta 
voi estyB tai se saattaa toimia 
epBasianmukaisesti tien kunnosta 
ja ympBristRstB riippuen. Ole 
ajaessasi aina varovainen. 

• 'lB pura etukameraa vBliaikaisesti 
sBvytetyn ikkunan asentamista 
varten tai kiinnittBBksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisBvarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, tarkastuta jBrjestelmB 
valtuutetussa Kia-liikkeessB 
mahdollista kalibrointia varten. 

• Jos vaihdat tuulilasin, etukameran 
tai niihin liittyviB ohjauspyRrBn 
osia, tarkastuta jBrjestelmB 
valtuutetussa Kia-liikkeessB 
mahdollista kalibrointia varten.
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• JBrjestelmB havaitsee kaistaviivat 
ja tien reunan etukameralla 
ja tekee ohjausliikkeet tBmBn 
tiedon perusteella, joten se ei 
mahdollisesti toimi oikein, jos 
kaistaviivat eivBt erotu selvBsti. 
KiinnitB erityistB huomiota 
ohjaukseen, kun aktiivinen 
kaistavahti on kBytRssB. 

• Kun kaistamerkintRjB tai tien 
reunaa on vaikea havaita, 
noudata kohdassa KULJETTAJAN 
TARKKAAVAISUUS sivulla 6-101 
olevia ohjeita. 

• 'lB poista tai vaurioita aktiiviseen 
kaistavahtiin liittyviB osia. 

• 'lB aseta kojelaudan pBBlle valoa 
heijastavia esineitB, kuten peilejB, 
valkoista paperia tms. JBrjestelmB 
ei mahdollisesti toimi oikein, 
jos auringonvalo heijastuu sen 
kamera-anturiin. 

• Et ehkB kuule aktiivisen 
kaistavahdin varoitusBBntB, jos 
audiolaitteisto on liian kovalla. 

• Kun muita BBnimerkkejB kuten 
turvavRiden varoitusBBni on kBy-
tRssB ja ne ohittavat kaistavahti-
jBrjestelmBn hBlytysjBrjestelmBn, 
kaistavahtijBrjestelmBn varoitu-
sBBntB ei ehkB anneta. 

• Jos ajonopeus on suuri, avustavan 
ohjauksen vBBntRvoima ei riitB 
auton pitBmiseen kaistalla. TBllRin 
auto saattaa poistua kaistaltaan. 
Noudata nopeusrajoituksia 
aktiivista kaistavahtia 
kByttBessBsi. 

• Jos kiinnitBt esineitB 
ohjauspyRrBBn, jBrjestelmB ei ehkB 
avusta ohjauksessa. 

• Jos kiinnitBt esineitB 
ohjauspyRrBBn, hands off -hBlytys 
ei ehkB toimi kunnolla.

 Aktiivisen kaistavahdin toiminta 

OCDW059022

Aktiivisen kaistavahdin kytkeminen 
kByttRRn / pois kBytRstB: 
• Kun virtalukko on ON-asennossa, 

aktiivinen kaistavahti kytkeytyy 
automaattisesti. Merkkivalo 
( ) syttyy mittaristossa 
valkoisena. Jos painat 
mittaristossa tai kuljettajan 
vasemmalla puolella olevaa 
aktiivisen kaistavahdin painiketta, 
jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB 
ja mittariston nBytRn merkkivalo 
sammuu. 
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Merkkivalon vBri muuttuu aktiivisen 
kaistavahdin tilan mukaan. 
 Valkoinen: Anturi ei havaitse 
kaistamerkintRjB tai ajonopeus on 
alle 60 km/h. 

 Vihrec: Anturi havaitsee 
kaistamerkinnBt tai tien reunan 
ja jBrjestelmB voi kBBntBB 
ohjauspyRrBB.

Aktiivisen kaistavahdin toiminta 
• Jos haluat nBhdB aktiivisen 

kaistavahdin nBytRn LCD-
nBytRssB, valitse ASSIST-tila 
( ). 

• LisBtietoja on kohdassa 
Mukautettavat asetukset sivulla 
4-78 [kojelauta]. 

• Kun aktiivinen kaistavahti on 
aktivoitu, molemmat kaistaviivat 
tai tien reunaviiva tunnistetaan, 
ajonopeus on yli 64 km/h ja kaikki 
aktivoitumisen ehdot tByttyvBt, 
vihreB ohjauspyRrBmerkkivalo 
syttyy sen merkiksi, ettB 
jBrjestelmB on valmis ohjaamaan 
ohjauspyRrBB.

VAROITUS
Kaistavahti on jBrjestelmB, joka 
pyrkii avustamaan kuljettajaa 
kaistalla tai tiellB pysymisessB. 
Kuitenkaan kuljettaja ei saa luottaa 
yksinomaan jBrjestelmBBn, vaan 
hBnen on tarkkailtava tieolosuhteita 
koko ajan ajon aikana.

Kaistaa ei ole tunnistettu

OCD058079

Kaista on tunnistettu

OCD058080

Jos ajonopeus on yli 60 km/h 
ja jBrjestelmB havaitsee 
kaistamerkinnBt, vBri muuttuu 
harmaasta valkoiseksi. 

Jos aktiivinen kaistavahti voi 
avustaa ohjauksessa, vihreB 
ohjauspyRrBn merkkivalo syttyy. 
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 Varoitus 
Vasen kaista

OCD058081

Oikea kaista

OCD058082

Jos auto poistuu kaistalta tai ylittBB 
tien reunan, ylitetty kaistamerkintB 
tai tien reuna vilkkuu LCD-nBytRssB 
ja kuuluu BBnimerkki. 

* Tuntoaistiin perustuva varoitus 

Jos auto poistuu kaistalta, 
ylitettBvB kaistaviiva vilkkuu LCD-
nBytRllB ja ohjauspyRrBssB tuntuu 
vBrinBvaroitus.

OCDW059161

•  JBrjestelmB varoittaa kuljettajaa, 
jos hBn pBBstBB usean sekunnin 
ajaksi irti ohjauspyRrBstB 
aktiivisen kaistavahdin ollessa 
kBytRssB.

VAROITUS
• Varoitusviesti saattaa ilmestyB 

myRhBssB riippuen tieolosuhteista. 
TBmBn vuoksi pidB kBtesi aina 
ohjauspyRrBllB ajon aikana. 

• Jos pidBt ohjauspyRrBstB kiinni 
kevyesti, jBrjestelmB saattaa 
antaa kBdet irti ohjauspyRrBstB 
-varoituksen.
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VAROITUS
• Kuljettaja on vastuussa tarkkojen 

ohjausliikkeiden suorittamisessa. 
• Kuljettaja voi ohjata autoa, 

vaikka jBrjestelmB on tekemBssB 
ohjausliikettB. 

• Kytke jBrjestelmB pois pBBltB 
seuraavissa olosuhteissa: 
- Huonossa sBBssB 
- Huonokuntoisilla teillB 
- Kun kuljettajan on kBBnnettBvB 
ohjauspyRrBB jatkuvasti. 

- Kun vedetBBn toista ajoneuvoa 
tai perBvaunua. 

• JBrjestelmBn avustuksen aikana 
ohjauspyRrB saattaa tuntua 
raskaammalta kuin normaalisti.

HUOMAUTUS
• Vaikka jBrjestelmB avustaa 

ohjauksessa, kuljettaja voi tehdB 
ohjausliikkeitB samanaikaisesti.

• JBrjestelmBn avustuksen aikana 
ohjauspyRrB saattaa tuntua 
raskaammalta kuin normaalisti.

 Jcrjestelmc poistuu kcytustc, kun: 
• Vaihdat kaistaa suuntavilkkua 

kByttBen. 
- KBytBt suuntavilkkua kaistan 
vaihtamiseksi. 

- Jos vaihdat kaistaa kByttBmBttB 
suuntavilkkua, ohjauspyRrBB 
saatetaan ohjata jBrjestelmBn 
toimesta. 

• Aktiivinen kaistavahti voi siirtyB 
ohjauksen avustustilaan, kun 
auto on lBhellB kaistan keskiosaa, 
kun jBrjestelmB kBynnistetBBn 
tai kaistaa vaihdetaan. Aktiivinen 
kaistavahti ei voi auttaa 
ohjauksessa, jos auto seuraa 
kaistaviivaa jatkuvasti liian lBhellB 
ennen siirtymistB avustustilaan. 

• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) tai 
ajovakauden hallintajBrjestelmB 
(VSM) toimii aktiivisesti. 

• JBrjestelmB ei avusta ohjausta, 
kun ajetaan jyrkkBBn kaarteeseen 
suurella ajonopeudella. 

• JBrjestelmB ei avusta ohjausta, 
kun ajonopeus on alle 60 km/h tai 
yli 180 km/h.

• JBrjestelmB ei avusta ohjausta, 
kun vaihdat kaistaa tai tien laitaa 
Bkillisesti. 

• Ohjausta ei avusteta, jos jarrutat 
BkkinBisesti. 

• JBrjestelmB ei avusta ohjausta, 
kun kaista on erittBin leveB tai 
kapea. 

• JBrjestelmB ei avusta ohjausta, 
kun vain yksi kaistamerkintB 
tunnistetaan. 

• KaistamerkintRjB on enemmBn 
kuin kaksi (esim. tietyRalueella). 

• Kaarteen sBde on liian pieni. 
• Kun kBBnnBt ohjauspyRrBB 

Bkillisesti, kaista-
avustinjBrjestelmB poistetaan 
vBliaikaisesti kBytRstB. 

• Kun ajetaan jyrkBssB mBessB.
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 Huomautus kuljettajalle 

Kuljettajan on oltava varuillaan 
alla mainituissa tilanteissa, 
sillB jBrjestelmB ei ehkB 
toimi asianmukaisesti, kun 
kaistamerkintRjen tunnistus on 
heikkoa tai rajoittunutta: 

Kun kaistan ja tien kunto on heikko 
• Kaistaviiva tai tien reuna ei erotu 

selvBsti tiestB tai se on pRlyn tai 
hiekan peitossa. 

• KaistamerkinnBn vBri ei erotu 
kunnolla tienpinnasta. 

• TiessB on kaistaviivaa muistuttava 
merkki. 

• KaistamerkintB tai tien reuna on 
epBselvB tai kulunut.

• Kaistojen lukumBBrB kasvaa/
vBhenee tai kaistaviivat 
risteBvBt (ajettaessa tietullin 
lBpi tai kaistojen jakautuessa/
yhdistyessB). 

• Kaistaviivoja on enemmBn kuin 
kaksi. 

• KaistamerkintB on erittBin kapea 
tai leveB. 

• Kaistaviiva tai tien reuna ei ole 
nBkyvissB lumen, sateen, lian, 
lBtBkRn tai muun syyn johdosta. 

• Kaistaviivalla tai tien reunalla 
on esimerkiksi keskikorokkeen, 
suojakaiteen tai meluesteen varjo. 

• KaistamerkintB on monimutkainen 
tai se on korvattu muulla 
rakenteella esimerkiksi 
tietyRalueella. 

• TiessB on suojatiemerkintRjB tai 
muita symboleita. 

• Kaista katoaa yhtBkkiB, 
esimerkiksi risteyksessB. 

• Tunnelin kaistamerkinnBn tai tien 
reunan pBBllB on likaa, RljyB tms. 

• Kaista on hyvin leveB tai kapea.

Ulkoisten olosuhteiden 
vaikutuksesta 
• Ulkovalon mBBrB muuttuu 

Bkillisesti esim. ajettaessa 
tunneliin tai sieltB pois tai 
ajettaessa sillan alta. 

• Ajovalot eivBt ole pBBllB pimeBllB 
tai tunnelissa. 

• TiellB on kaistanjakaja. 
• Esim. katulampun, auringon 

tai vastaantulevan auton valo 
heijastuu tien pinnalla olevasta 
vedestB. 

• Kun kirkas valo paistaa 
vastakkaiseen suuntaan 
ajosuuntaasi nBhden. 

• Tien pinta ei ole tasainen. 
• Kun edellB ajava auto on erittBin 

lBhellB tai peittBB kaistaviivan tai 
tien reunan. 

• Kun ajat jyrkBssB mBessB tai 
kaarteessa. 

• Auto tBrisee voimakkaasti. 
• LBmpRtila sisBpeilin lBhellB 

on  erittBin korkea suoran 
auringonpaisteen tms. vuoksi.
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Kun nckyvyys eteen on huono 
• Linssi tai tuulilasi on jonkin aineen 

peitossa. 
• Anturi ei havaitse kaistamerkintBB 

sumun tai rankan vesi- tai 
lumisateen takia. 

• Tuulilasi on huurtunut 
matkustamon ilmankosteudesta. 

• Kojelaudan pBBllB on jotakin tms.

VAROITUS
Kaistavahti on jBrjestelmB, joka 
pyrkii avustamaan kuljettajaa 
kaistalla pysymisessB. Kuljettaja ei 
saa kuitenkaan luottaa yksinomaan 
jBrjestelmBBn, vaan hBneltB 
edellytetBBn aina turvallista 
ajotapaa ja tarkkuutta.

 Aktiivisen kaistavahdin 
toimintahciriu 

OJF058419L

• Jos jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, nBytRlle tulee 
varoitusviesti. Jos toimintahBiriR 
jatkuu, aktiivisen kaistavahdin 
vikamerkkivalo syttyy. 

Aktiivisen kaistavahdin 
vikamerkkivalo 

Aktiivisen kaistavahdin 
toimintahBiriRn merkkivalo 
(keltainen) syttyy ja BBnimerkki 
kytkeytyy, jos jBrjestelmB 
ei toimi oikein. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Kun jcrjestelmcssc on ongelma, 
kokeile seuraavia toimenpiteitc: 
• Kytke jBrjestelmB pBBlle sen 

jBlkeen, kun olet sammuttanut ja 
kBynnistBnyt moottorin uudelleen. 

• Tarkasta onko virtalukko ON-
asennossa.

• Tarkasta onko sBBllB vaikutusta 
jBrjestelmBn toimintaan. (esim. 
sumu, rankkasade). 

• Tarkasta, ettei kameran linssissB 
ole epBpuhtauksia. 

Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB, jos 
ongelma ei korjaudu. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 
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 Aktiivisen kaistavahdin toimintojen 
muokkaus 

Voit kytkeB LCD-nBytRllB aktiivisen 
kaistavahdin (LKA) sijasta kByttRRn 
kaistavaroittimen (LDW) tai 
muuttaa aktiivisen kaistavahdin 
toimintatilaa. 

Aktiivinen kaistavahti 

Aktiivisen kaistavahdin LKA-tila 
avustaa kuljettajaa pitBmBBn auton 
oikealla ajokaistalla. Jos auto pysyy 
kaistaviivojen vBlissB, jBrjestelmB 
puuttuu harvoin ohjauspyRrBn 
toimintaan tBssB tilassa. Kaistavahti 
kuitenkin puuttuu ohjaukseen, jos 
auto alkaa siirtyB pois kaistalta 
tahattomasti. 

Kaistavaroitin 

Kaistavaroitin varoittaa kuljettajaa 
visuaalisella varoituksella ja 
varoitusBBnellB, kun se havaitsee 
auton poistuvan kaistalta. TBssB 
tilassa ohjauspyRrBB ei ohjata. 
JBrjestelmB varoittaa kuljettajaa, 
kun auton etupyRrB koskettaa 
kaistaviivan sisBreunaa.

 FCA-jcrjestelmcn 
vastaantulevan liikenteen  
vcistutoiminto (jos varusteena)

Vastaantulevan liikenteen 
vBistRtoiminto havaitsee lBhestyvBn 
ajoneuvon tuulilasin etukameralla. 
Se avustaa kuljettajaa ohjauksessa 
etutRrmByksen vBlttBmiseksi ja 
auton pitBmiseksi kaistallaan, kun 
auto ylittBB keskiviivan. 
• TBmB toiminto on vain kuljettajaa 

avustava jBrjestelmB. Se ei siis 
korvaa kuljettajan varovaisuutta 
ja huomiokykyB. Vastaan tulevan 
ajoneuvon tunnistusetBisyys 
on rajoitettu. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti. 

• Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. TBmB toiminto ei 
ohjaa autoa itsenBisesti eikB se ole 
tRrmByksenestojBrjestelmB.

 Toiminnon kcyttu 

Kuljettaja voi ottaa toiminnon 
kByttRRn tai poistaa sen kBytRstB 
mukautettavien asetusten tilassa: 

User Settings (mukautettavat 
asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
 Forward Collision-Avoidance 
Assist (FCA) (tRrmBysvaroittimella 
varustettu automaattinen 
hBtBjarrutusjBrjestelmB). Katso 
lisBtietoja jBrjestelmBn asetuksia 
koskevasta kohdasta sivulta 6-67.
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 Varoitusviesti ja toiminnon ohjaus 

OCDW059102

• Kun FCA-jBrjestelmB on kBytRssB, 
ajonopeus on yli 60 km/h ja auto 
ylittBB keskiviivan, vaikka vastaan 
on tulossa toinen auto, tBmB 
varoitusviesti tulee nBkyviin LCD-
nBytRlle ja kuuluu BBnimerkki.

• LisBksi ohjauksen avustin 
palauttaa auton kaistojen vBliin.

VAROITUS
• Ohjauksen hallinta ei voi tBysin 

estBB tRrmBystB vastaan 
tulevaan ajoneuvoon. Kuljettaja on 
vastuussa tarkkaavaisuudestaan 
ja auton turvallisesta ajamisesta. 

• Toiminto toimii tiettyjen 
olosuhteiden varassa, kuten 
vastaan tulevan ajoneuvon 
etBisyys ja nopeus, kuljettajan 
ajonopeus jne. 
Toiminto voi estyB tai se saattaa 
toimia epBasianmukaisesti tien 
kunnosta ja ympBristRstB riippuen. 
Ole ajaessasi aina varovainen. 

• 'lB koskaan aja tahallasi 
vaarallisesti jBrjestelmBn 
aktivoimiseksi.

 Rajoitukset 
• LisBtietoja on kohdassa 

JBrjestelmB poistuu kBytRstB, kun: 
sivulla 6-138. 

• LisBtietoja on kohdissa Ajoneuvon 
tunnistaminen sivulla 6-73 ja 
Ajoneuvon tunnistaminen sivulla 
6-85.
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  Kuolleen kulman 
varoitusjcrjestelmc (BCW)  
 (jos varusteena)

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
(BCW) kByttBB tutka-anturia 
kuljettajan varoittamiseen ajon 
aikana. 

OCDW059132

Se tarkkailee auton takana sivulla 
olevaa aluetta ja antaa sitB koskevia 
tietoja kuljettajalle. 
• Kuolleen kulman 

varoitusjBrjestelmB (BCW) 
1. Kuolleessa kulmassa oleva alue 

Tunnistusalue riippuu 
ajonopeudesta. Jos 
ajonopeutesi on vBhintBBn 
10 km/h suurempi kuin muiden 
lBhellB ajavien ajoneuvojen, 
varoitusta ei anneta. 

2. Suurella nopeudella lBhestyvB 
auto 
Kun toinen auto lBhestyy 
autoasi suurella nopeudella, 
annetaan varoitus. EtBisyys 
lBhestyvBBn ajoneuvoon 
voidaan nBhdB eri lailla 
suhteellisesta nopeudesta 
riippuen. 

3. RCCW (risteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB)

Kun peruutat, anturi tunnistaa 
vasemmalta ja oikealta lBhestyvBt 
ajoneuvot ja varoittaa sinua niistB. 

EtBisyys lBhestyvBBn ajoneuvoon 
voidaan nBhdB eri lailla 
suhteellisesta nopeudesta riippuen.

VAROITUS
• Ota aina huomioon ajo-olosuhteet 

ja odottamattomat tilanteet ajon 
aikana, vaikka kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB (BSW) on 
kBytRssB. 

• Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB BCW) on vain 
kuljettajaa avustava toiminto. 'lB 
luota pelkBstBBn jBrjestelmBBn, 
vaan ole aina tarkkaavainen ja aja 
turvallisesti.
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 Kuolleen kulman 
varoitusjcrjestelmc (BCW) 
(jos varusteena)

Toimintaedellytykset

OCDW059023

• Kytkimen merkkivalo 
syttyy, kun kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn kytkintB 
painetaan virtalukon ollessa ON-
asennossa. Jos ajonopeus ylittBB 
30 km/h, jBrjestelmB kytkeytyy 
pBBlle. 
Jos painat painiketta uudelleen, 
kytkimen merkkivalo ja jBrjestelmB 
sammutetaan. 

Jos virtalukko kBBnnetBBn ensin 
OFF-asentoon ja sitten ON-
asentoon, jBrjestelmB palautuu 
moottorin sammutusta edeltBvBBn 
toimintatilaan. 

Kytke jBrjestelmB pois kBytRstB 
painamalla painiketta, kun et halua 
kByttBB jBrjestelmBB. 

Kun jBrjestelmB kytketBBn kByttRRn, 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 
3 sekunnin ajaksi. 

• Kuljettaja voi ottaa jBrjestelmBn 
kByttRRn asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla 
User Settings (mukautettavat 
asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Blind-spot safety 
(kuolleen kulman turvallisuus). 
- Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB kytkeytyy 
pBBlle ja on valmiina 
aktivoitumaan, kun asetus 
Warning only (vain varoitus) on 
valittuna. Jos ajoneuvo lBhestyy 
kuolleessa kulmassa olevalta 
alueelta, kuuluu varoitusBBni. 

- JBrjestelmB poistetaan kBytRstB 
ja kuolleen kulman varoittimen 
merkkivalo sammuu, kun 
valitaan Off. 

• Jos painat kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn painiketta, 
kun Warning only (vain varoitus) 
on valittuna, painikkeen 
merkkivalo sammuu ja jBrjestelmB 
kytkeytyy pois pBBltB.

• Jos painat kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn painiketta, 
kun jBrjestelmB on pois kBytRstB, 
painikkeen merkkivalo syttyy 
ja jBrjestelmB kytkeytyy pBBlle. 
TBssB tapauksessa jBrjestelmB 
palaa tilaan, jossa se oli ennen kuin 
moottori sammutettiin.
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Varoitustapa 

JBrjestelmB aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa: 
1. JBrjestelmB on kytkettynB 

kByttRRn. 
2. Ajonopeus on yli 30 km/h 
3. Auton takana havaitaan muita 

ajoneuvoja

VAROITUS
• Ota aina huomioon ajo-olosuhteet 

odottamattomien tilanteiden 
varalta ajon aikana, vaikka kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB on 
kBytRssB. 

• Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmBn tarkoitus 
on avustaa kuljettajaa. 'lB 
luota pelkBstBBn jBrjestelmBn 
toimintaan. 
Ota aina ajon aikana huomioon 
turvallisuuteen vaikuttavat tekijBt. 

• Kuolleen kulman varoittimen 
tarkoituksena ei ole korvata 
kuljettajan huolellisuutta 
ja turvallista ajotapaa. Ole 
aina riittBvBn varovainen 
vaihtaessasi kaistaa tai 
peruuttaessasi. Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
tunnista kaikkia auton sivulla 
olevia esineitB.

1. vaihe

ODEEV078091NR

Jos jBrjestelmB havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, sivutaustapeilin 
varoitusvalo syttyy. 

Jos havaittu auto ei ole 
tunnistusalueella, varoitus 
kytketBBn pois pBBltB.

2. vaihe

ODEEV078092NR
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ODEEV078093NR

Toisen vaiheen hBlytys kytkeytyy, 
kun: 
1. EnsimmBisen vaiheen varoitusvalo 

palaa
2. Suuntavalo on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi 

Kun toisen vaiheen varoitus 
aktivoituu, ulkopeilin varoitusvalo 
alkaa vilkkua ja hBlytysBBni kuuluu. 

Jos siirrBt suuntavilkkukytkimen 
alkuperBiseen asentoonsa, toisen 
tason hBlytys kytketBBn pois pBBltB.

HUOMIO
HBlytystoiminto varoittaa kuljet-
tajaa. Poista toiminto kBytRstB 
ainoastaan, jos se on vBlttBmBtRntB.

VAROITUS
• Ulkotaustapeilin varoitusvalo 

syttyy aina, kun jBrjestelmB 
havaitsee ajoneuvon autosi 
takana. TRrmBysvaaran vuoksi 
tarkkaile myRs auton ympBristRB 
varoitusvalon lisBksi. 

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB, se ei 
korvaa turvallista ajotapaa. 'lB 
luota pelkBstBBn jBrjestelmBBn, 
vaan tarkista auton ympBristR 
aina itse ennen kaistan 
vaihtamista tai peruuttamista. 

• TietyissB olosuhteissa jBrjestelmB 
ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile 
auton ympBristRB aina ajon 
aikana.

HUOMIO
• Kuljettajan tulee aina olla erittBin 

varovainen ajaessaan riippumatta 
siitB, syttyykR ulkotaustapeilin 
varoitusvalo tai kuuluuko 
varoitusBBni. 

• Kuolleen kulman varoittimen 
varoitusmerkkiBBnet voivat 
peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos 
BBnenvoimakkuus on liian suuri. 

• Kuolleen kulman varoittimen 
varoitusBBni ei ehkB kuulu, 
kun muiden jBrjestelmien 
varoitusBBnet ovat pBBllB.
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Tunnistusanturi 

Anturit sijaitsevat takapuskurin 
sisBllB. 

Tyyppi A

OCDW059024

Tyyppi B

OCDW059123

PidB takapuskuri aina puhtaana, 
jotta jBrjestelmB toimii 
asianmukaisesti.

HUOMIO
• JBrjestelmB ei ehkB toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri on 
vaurioitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu. 

• Tunnistusalue riippuu jonkin 
verran tien leveydestB. Kapealla 
tiellB jBrjestelmB voi tunnistaa 
viereisellB kaistalla liikkuvan 
ajoneuvon. 

• JBrjestelmB saattaa sammua 
vahvojen sBhkRmagneettisten 
aaltojen aiheuttamana. 

• PidB anturit aina puhtaina. 
• AnturiyksikkRB ei saa KOSKAAN 

purkaa, ja anturikomponenttia 
pitBB suojella iskuilta. 

• 'lB paina tutka-anturin ja anturin 
suojuksen ympBrillB olevaa aluetta 
liian voimakkaasti. Jos anturi 
siirretBBn vBkisin pois oikeasta 
asennostaan, jBrjestelmB ei ehkB 
toimi asianmukaisesti. TBssB 
tapauksessa myRs varoitusviesti 
voi puuttua nBytRstB. Tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB kiinnitB vierasesineitB, kuten 
puskuritarroja tai puskurin 
suojuksia, lBhelle tutka-anturia tai 
maalaa anturin aluetta. Se saattaa 
heikentBB anturin tehoa.
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Varoitusviesti

OJF058433L

ViestillB ilmoitetaan kuljettajalle, 
jos takapuskurin pinnalla tai sisBllB 
on jotakin ainetta tai jos sen 
lBhistRn lBmpRtila on kohonnut. 
JBrjestelmB kytkeytyy pois kBytRstB 
automaattisesti, ja kytkimen 
varoitusvalo sammuu. 

Puhdista takapuskuri liasta. 

JBrjestelmBn normaali toiminta 
palautuu noin 10 minuutin kuluttua 
puskurin puhdistuksesta. 

Jos jBrjestelmB ei toimi normaalisti, 
vaikka puskurin pinnalla oleva 
lika on puhdistettu tai autoon 
liitetty perBvaunu, teline tai muu 
varuste on poistettu, vie autosi 
ammattihuoltoon ja tarkistuta 
jBrjestelmB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla. 

Viesti saattaa tulla, vaikka takapus-
kurin pBBllB ei olisi mitBBn, esimer-
kiksi jos ajetaan avoimessa maas-
tossa kuten aavikolla, missB ei ole 
riittBvBsti tietoja toimintaa varten. 

TBmB viesti saattaa tulla nBkyviin 
myRs kovalla sateella tai veden 
roiskuessa tiestB. 

TBssB tapauksessa autoa ei tarvitse 
huoltaa. 

Jos tavaratilaa tai muita varusteita 
kBytetBBn, kytke kaikki jBrjestelmBn 
toiminnot pois pBBltB [OFF].

Tyyppi A

OJF058434L

Tyyppi B

OJF058435L

Jos jBrjestelmB ei toimi 
asianmukaisesti, siitB ilmoitetaan 
viestillB ja kytkimen valo 
sammuu. JBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois kBytRstB. 
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Tarkistuta jBrjestelmB tBssB ta-
pauksessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Jcrjestelmcn rajoitukset

Kuljettajan pitBB olla erityisen 
varovainen seuraavissa tilanteissa, 
koska jBrjestelmB ei mahdollisesti 
havaitse muita ajoneuvoja tai 
esteitB: 
• Autolla vedetBBn perBvaunua tai 

traileria. 
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi. 

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa. 

• Takapuskurissa on anturin edessB 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus 
tai pyRrBteline. 

• Takapuskurissa on vaurio, 
tai anturi on siirtynyt pois 
alkuperBiseltB paikaltaan. 

• Auton korkeus on muuttunut 
merkittBvBsti esimerkiksi raskaan 
kuorman tai vBBrBn rengaspaineen 
takia. 

• Takapuskurin pinta on erittBin 
lBmmin. 

• Muut autot, seinBt tai 
pysBkRintihallin pilarit peittBvBt 
anturien tunnistusalueen. 

• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan tietullin lBpi. 

• Tien pinnassa (tai lBhistRllB) 
on epBnormaaleja 
metallikomponentteja. 

• Auton lBhellB on kiinteB este, 
esimerkiksi suojakaide.

• JyrkBssB ala- tai ylBmBessB, jossa 
tien pinta on kalteva. 

• Ajettaessa kapealla tiellB, jonka 
laidoilla on pitkBB ruohoa tai puita. 

• Ajettaessa maaseudulla, eikB 
anturi tunnista toista ajoneuvoa 
tai rakennetta pitkBBn aikaan. 

• Ajettaessa mBrBllB tiellB. 
• Ajettaessa tiellB, jonka suojakaide 

tai seinB on kaksoisrakenteinen. 
• Auton lBhellB on suurikokoinen 

ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai 
kuorma-auto. 

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lBhellB 
takana. 

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton 
erittBin suurella ajonopeudella. 

• Kaistanvaihdon aikana. 
• Auton viereinen ajoneuvo lBhtee 

liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella. 

• Kun viereisellB kaistalla oleva 
auto siirtyy seuraavalle kaistalle 
tai kahden kaistan pBBssB oleva 
ajoneuvo siirtyy viereiselle 
kaistalle. 

• Auton lBhellB on moottori- tai 
polkupyRrB. 

• Auton lBhellB on matala 
perBvaunu. 

• Tunnistusalueella on pieniB 
kohteita, kuten ostoskBrry tai 
lastenrattaat. 
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• Toinen ajoneuvo on matala, 
esimerkiksi urheiluauto. 

• Jarrupoljinta painetaan. 
• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) 

aktivoidaan.
• AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) 

toimintahBiriR. 
• Rengaspaine on alhainen tai 

rengas on vaurioitunut. 
• Jarruja on muutettu. 
• Auto vaihtaa Bkillisesti ajosuuntaa. 
• Autolla tehdBBn BkillisiB 

kaistanvaihtoja. 
• Auto pysBhtyy Bkillisesti. 
• Auton ympBristRn lBmpRtila on 

erittBin alhainen. 
• Auto tBrisee voimakkaasti 

ajettaessa epBtasaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilBtBkRitB tai jBBtB). 
• Aktiivinen kaistavahti (LKA) tai 

kaistavaroitin (LDW) ei toimi 
normaalisti. (mikBli varusteena)
LisBtietoja on kohdassa Kaista- 
avustin (LKA) (jos varusteena) 
sivulla 6-134.

Kaarreajo 

OCDW059114

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi asianmukaisesti, kun 
ajetaan kaartuvaa tietB. Joissakin 
tapauksissa jBrjestelmB ei ehkB 
tunnista viereisellB kaistalla olevaa 
autoa. 

KiinnitB aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin. 

OCDW059113

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi asianmukaisesti, kun 
ajetaan kaartuvaa tietB. Joissakin 
tapauksissa jBrjestelmB saattaa 
tunnistaa samalla kaistalla olevan 
auton. 
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KiinnitB aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin.

Ajaminen paikassa, jossa tiet 
yhdistyvct/jakautuvat 

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi oikein, jos kaistat 
yhdistyvBt/jakautuvat. Joissakin 
tapauksissa jBrjestelmB ei ehkB 
tunnista viereisellB kaistalla olevaa 
autoa. KiinnitB aina huomiota tiehen 
ja ajo-olosuhteisiin. 

Mckiajo 

OCDW059112

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi oikein ajettaessa 
rinteessB. Joissakin tapauksissa 
jBrjestelmB ei ehkB tunnista 
viereisellB kaistalla olevaa autoa. 

Joissain tapauksissa jBrjestelmB 
saattaa myRs tunnistaa 
virheellisesti maaston tai rakenteet. 

KiinnitB aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin.

Kaistat ovat eri korkeudella 
toisiinsa nchden 

OCDW059111

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi oikein, jos kaistat ovat 
eri korkeudella toisiinsa nBhden. 

Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista autoa tiellB, jonka 
kaistat ovat eri korkeudella (alikulku, 
risteyksiB erottava korkeusero tms.). 

KiinnitB aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin. 
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Ajaminen alueella, jolla tien 
vieressc on rakenne

OCDW059110

[A]: melueste, [B]: suojakaide 

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ei ehkB toimi asianmukaisesti, jos 
tien vieressB on jokin rakenne. 

Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
saattaa virheellisesti tunnistaa tien 
vieressB olevia rakenteita (melues-
teitB, suojakaiteen, kaksinkertaisen 
suojakaiteen, keskikorokkeen, pyl-
vBBn, katulampun, liikennemerkin, 
tunnelin seinBn jne.). 

KiinnitB aina huomiota tiehen ja ajo-
olosuhteisiin. 

  RCCW (ristecvcn liikenteen 
varoitusjcrjestelmc)

OCDW059155

RisteBvBn liikenteen varoitusjBr-
jestelmB tarkkailee anturin avulla 
risteBvBB liikennettB eli auton takaa 
vasemmalta ja oikealta puolelta 
lBhestyviB ajoneuvoja, kun autolla 
peruutetaan pois pysBkRintipaikas-
ta, ja ilmoittaa niistB kuljettajalle. 

 Toimintaedellytykset 
• Valitse RCCW (risteBvBn liikenteen 

varoitusjBrjestelmB) mittariston 
nBytRn kohdasta User Settings 
(mukautettavat asetukset)  
Driver Assistance (kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt)  Blind-
Spot Safety (kuolleen kulman 
turvallisuus)  Rear Cross-Traffic 
Safety (risteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB). JBrjestelmB 
kytkeytyy valmiustilaan. 

• Valitse RCCW uudelleen 
kytkeBksesi jBrjestelmBn pois 
pBBltB. 
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• Jos moottori sammutetaan ja 
kBynnistetBBn uudelleen, risteBvBn 
liikenteen varoitusjBrjestelmB 
palaa tilaan, jossa se oli ennen 
moottorin sammuttamista. 
Kytke risteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB pois pBBltB, jos 
et kBytB sitB. 

• JBrjestelmB toimii, kun ajonopeus 
on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin 
on R-asennossa (peruutus). 

• RisteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmBn 
tunnistusetBisyys on n. 0,5–20 m 
sivusuunnassa. Jos lBhestyvBn 
ajoneuvon nopeus on 8–36  m/h 
tunnistusalueella, varoitus 
aktivoituu. TunnistusetBisyys 
riippuu kuitenkin olosuhteista. 
Tarkkaile aina auton ympBristRB.

 Varoitustapa

OCDW059137

OCDW059091

OCDW059090

• Jos anturit havaitsevat lBhestyvBn 
ajoneuvon, kuuluu BBnimerkki ja 
varoitusvalo vilkkuu sivupeilissB. 

• Jos tunnistettu ajoneuvo on 
tunnistusalueen ulkopuolella, 
liikkuu poispBin vastakkaiseen 
suuntaan tai liikkuu hitaasti 
tai on suoraan autosi takana 
eikB liiku autoasi kohti, varoitus 
peruutetaan. 

• Ulkoiset tekijBt ja olosuhteet voivat 
hBiritB jBrjestelmBn toimintaa, 
joten kiinnitB ympBristRRn aina 
huomiota. 
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*  Jos puskuri on jommallakummalla 
puolella kaiteen tai toisen 
ajoneuvon peitossa, jBrjestelmBn 
tunnistuskyky saattaa heikentyB. 

Kuljettaja voi valita alkuperBisen va-
roituksen aktivointiajan LCD-nBytRn 
mukautettavista asetuksista valit-
semalla User Settings (mukautetta-
vat asetukset)  Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
 Warning timing (varoituksen ajoi-
tus). RisteBvBn liikenteen varoitus-
jBrjestelmBn toimintavaihtoehdot 
ovat seuraavat: 
• Normal: 

Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
risteBvBn liikenteen varoitus 
aktivoituu normaalisti. Jos tBmB 
asetus tuntuu liian herkBltB, 
vaihda valinnaksi Later. 
Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myRhBiseltB, jos sivulla/
takana oleva auto kiihdyttBB 
Bkillisesti. 

• Later:
Valitse tBmB aktivointiaika, 
kun liikennettB on vBhBn ja ajat 
hitaasti. Jos kuitenkin haluat vaih-
taa aktivointiaikaa, auton muiden 
jBrjestelmien varoitusten akti-
vointiaika saattaa myRs muuttua. 
Tarkista varoituksen aktivointiai-
ka ennen sen vaihtamista.

HUOMIO
• Kun risteBvBn liikenteen 

varoitusjBrjestelmBn toiminnan 
edellytykset tByttyvBt, varoitus 
annetaan aina, kun ajoneuvo 
lBhestyy paikallaan olevaa 
(ajonopeus 0 km/h) autoasi 
sivulta/takaa. 

• JBrjestelmBn varoitus tai jarrutus 
ei ehkB toimi asianmukaisesti, jos 
autosi takapuskurin vasen/oikea 
puoli on ajoneuvon tai esteen 
peitossa. 

• Kuljettajan tulee aina olla erittBin 
varovainen ajaessaan riippumatta 
siitB, syttyykR ulkotaustapeilin 
varoitusvalo tai kuuluuko 
varoitusBBni. 

• JBrjestelmBn varoitusmerkkiBBnet 
voivat peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos 
BBnenvoimakkuus on liian suuri. 

• RisteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmBn varoitusBBni 
ei ehkB kuulu, kun muiden 
jBrjestelmien varoitusBBnet ovat 
pBBllB.

VAROITUS
• Kun kuolleen kulman 

varoitusjBrjestelmB on 
toiminnassa, sivutaustapeilin 
varoitusvalo syttyy aina, kun 
jBrjestelmB havaitsee ajoneuvon 
autosi takana. 
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TRrmBysvaaran vuoksi tarkkaile 
myRs auton ympBristRB 
varoitusvalon lisBksi. 

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB, se ei 
korvaa turvallista ajotapaa. 'lB 
luota pelkBstBBn jBrjestelmBBn, 
vaan tarkista tilanne aina itse 
ennen kaistan vaihtamista. 
TietyissB olosuhteissa jBrjestelmB 
ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile 
auton ympBristRB aina ajon 
aikana. 

• Kuolleen kulman varoitus ja 
risteBvBn liikenteen varoitus eivBt 
korvaa kuljettajan huolellista 
ja turvallista ajotapaa. Ole aina 
riittBvBn varovainen vaihtaessasi 
kaistaa ja peruuttaessasi. Kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB tunnista kaikkia auton 
sivulla olevia esineitB. 

• Kuljettaja on vastuussa 
asianmukaisesta jarruttamisesta. 

• Ole aina varovainen 
ajaessasi. RisteBvBn 
liikenteen varoitusjBrjestelmB 
ja risteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmB 
eivBt ehkB toimi asianmukaisesti 
tai ne saattavat toimia turhaan 
ajotilanteista riippuen.

 Tunnistusanturi 

Anturit sijaitsevat takapuskurin 
sisBllB. 

Tyyppi A

OCDW059024

Tyyppi B

OCDW059123

PidB takapuskuri aina puhtaana, 
jotta jBrjestelmB toimii 
asianmukaisesti.
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HUOMIO
• JBrjestelmB ei ehkB toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri on 
vaurioitunut tai jos takapuskuri on 
vaihdettu tai korjattu. 

• Tunnistusalue riippuu jonkin 
verran tien leveydestB. Kapealla 
tiellB jBrjestelmB voi tunnistaa 
viereisellB kaistalla liikkuvan 
ajoneuvon. 

• JBrjestelmB saattaa sammua 
vahvojen sBhkRmagneettisten 
aaltojen aiheuttamana. 

• PidB anturit aina puhtaina. 
• AnturiyksikkRB ei saa KOSKAAN 

purkaa, ja anturikomponenttia 
pitBB suojella iskuilta. 

• 'lB paina tutka-anturin ja anturin 
suojuksen ympBrillB olevaa aluetta 
liian voimakkaasti. Jos anturi 
siirretBBn vBkisin pois oikeasta 
asennostaan, jBrjestelmB ei ehkB 
toimi asianmukaisesti.
TBssB tapauksessa myRs 
varoitusviesti voi puuttua 
nBytRstB. Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB kiinnitB vierasesineitB, kuten 
puskuritarroja tai puskurin 
suojuksia, lBhelle tutka-anturia tai 
maalaa anturin aluetta. Se saattaa 
heikentBB anturin tehoa.

 Varoitusviesti

OJF058433L

ViestillB ilmoitetaan kuljettajalle, 
jos takapuskurin pinnalla tai sisBllB 
on jotakin ainetta tai jos sen 
lBhistRn lBmpRtila on kohonnut. 
JBrjestelmB kytkeytyy pois kBytRstB 
automaattisesti, ja kytkimen 
varoitusvalo sammuu. 

Puhdista takapuskuri liasta. 

JBrjestelmBn normaali toiminta 
palautuu noin 10 minuutin kuluttua 
puskurin puhdistuksesta. 

Jos jBrjestelmB ei toimi normaalisti, 
vaikka puskurin pinnalla oleva 
lika on puhdistettu tai autoon 
liitetty perBvaunu, teline tai muu 
varuste on poistettu, vie autosi 
ammattihuoltoon ja tarkistuta 
jBrjestelmB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla. 
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Viesti saattaa tulla, vaikka 
takapuskurin pBBllB ei olisi mitBBn, 
esimerkiksi jos ajetaan avoimessa 
maastossa kuten aavikolla, missB 
ei ole riittBvBsti tietoja toimintaa 
varten. 

TBmB viesti saattaa tulla nBkyviin 
myRs kovalla sateella tai veden 
roiskuessa tiestB. 

TBssB tapauksessa autoa ei tarvitse 
huoltaa. 

Jos tavaratilaa tai muita varusteita 
kBytetBBn, kytke kaikki jBrjestelmBn 
toiminnot pois pBBltB [OFF].

Tyyppi A

OJF058434L

Tyyppi B

OJF058435L

Jos jBrjestelmB ei toimi 
asianmukaisesti, siitB ilmoitetaan 
viestillB ja kytkimen valo 
sammuu. JBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti pois kBytRstB. 

Tarkistuta jBrjestelmB tBssB ta-
pauksessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• JBrjestelmB ei ehkB toimi oikein, 

jos puskuri on vaihdettu tai 
tunnistimen lBhelle on suoritettu 
korjaustoimita. 

• Tunnistusalue vaihtelee tien 
leveyden mukaan. Kapealla tiellB 
jBrjestelmB voi tunnistaa viereistB 
seuraavalla kaistalla liikkuvan 
ajoneuvon. 

• Jos tie on kovin leveB, jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista viereisellB 
kaistalla ajavia ajoneuvoja. 
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• JBrjestelmB voi kytkeytyB 
pois kBytRstB alueella, jolla on 
voimakasta sBhkRmagneettista 
sBteilyB.

 Olosuhteet, joissa jcrjestelmcc ei 
voida kcyttcc 

Sivutaustapeilin varoitus ei 
mahdollisesti toimi seuraavissa 
olosuhteissa: 
• Sivutaustapeilin kuori on 

vaurioitunut tai likainen. 
• Ikkuna on likainen. 
• Ikkunoissa on erittBin tumma 

sBvylasi. 

 Jcrjestelmcn rajoitukset 

Kuljettajan pitBB olla erityisen 
varovainen seuraavissa tilanteissa, 
koska jBrjestelmB ei mahdollisesti 
havaitse muita ajoneuvoja tai 
esteitB: 
• Autolla vedetBBn perBvaunua tai 

traileria. 
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron 
vuoksi. 

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa. 

• Takapuskurissa on anturin edessB 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus 
tai pyRrBteline. 

• Takapuskurissa on vaurio, 
tai anturi on siirtynyt pois 
alkuperBiseltB paikaltaan. 

• Auton korkeus on muuttunut 
merkittBvBsti esimerkiksi raskaan 
kuorman tai vBBrBn rengaspaineen 
takia. 

• Takapuskurin pinta on erittBin 
lBmmin. 

• Muut autot, seinBt tai 
pysBkRintihallin pilarit peittBvBt 
anturien tunnistusalueen. 

• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB. 
• Tien pinnassa (tai lBhistRllB) 

on epBnormaaleja 
metallikomponentteja. 

• Auton lBhellB on kiinteB este, 
esimerkiksi suojakaide.

• JyrkBssB ala- tai ylBmBessB, jossa 
tien pinta on kalteva. 

• Ajettaessa kapealla tiellB, jonka 
laidoilla on pitkBB ruohoa tai puita. 

• Ajettaessa maaseudulla, eikB 
anturi tunnista toista ajoneuvoa 
pitkBBn aikaan. 

• Ajettaessa mBrBllB tiellB. 
• Ajettaessa tiellB, jonka suojakaide 

tai seinB on kaksoisrakenteinen. 
• Auton lBhellB on suurikokoinen 

ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai 
kuorma-auto. 

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lBhellB 
takana. 

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton 
erittBin suurella ajonopeudella. 

• Kaistanvaihdon aikana. 
• Auton viereinen ajoneuvo lBhtee 

liikkeelle samanaikaisesti ja 
samalla ajonopeudella. 
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• Kun viereisellB kaistalla oleva 
auto siirtyy seuraavalle kaistalle 
tai kahden kaistan pBBssB oleva 
ajoneuvo siirtyy viereiselle 
kaistalle. 

• Auton lBhellB on moottori- tai 
polkupyRrB. 

• Auton lBhellB on matala 
perBvaunu. 

• Tunnistusalueella on pieniB 
kohteita, kuten ostoskBrry tai 
lastenrattaat. 

• Toinen ajoneuvo on matala, 
esimerkiksi urheiluauto. 

• Jarrupoljinta painetaan. 
• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) 

aktivoidaan. 
• AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) 

toimintahBiriR. 
• Rengaspaine on alhainen tai 

rengas on vaurioitunut. 
• Jarruja on muutettu. 
• Auto pysBhtyy Bkillisesti. 
• Auton ympBristRn lBmpRtila on 

erittBin alhainen. 
• Auto tBrisee voimakkaasti 

ajettaessa epBtasaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilBtBkRitB tai jBBtB).

 Ajaminen toisen ajoneuvon tai 
rakenteen lcheisyydessc 

OCDW059115

[A]: Rakenne 

JBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, jos ajetaan 
ajoneuvon tai rakenteen 
lBheisyydessB. 

Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista takaa lBhestyvBB 
ajoneuvoa ja varoitus tai jarru ei 
ehkB toimi asianmukaisesti. 

KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn.
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Auto on monimutkaisessa 
pysckuintiympcristussc 

OCDW059116

JBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, kun 
auto on monimutkaisessa 
pysBkRintiympBristRssB. 

Joissakin tapauksissa jBrjestelmB ei 
pysty mBBrittBmBBn tRrmBysriskiB 
tarkasti, sillB autosi lBhellB on 
pysBkRitynB autoja tai pysBkRity 
auto on lBhdRssB liikkeelle (esim. 
autosi vierestB lBhtee liikkeelle 
auto, auto pysBkRi tai lBhtee 
liikkeelle takaa tai autoasi lBhestyvB 
ajoneuvo kBBntyy jne.). 

TBllRin varoitus tai jarru ei ehkB 
toimi asianmukaisesti. 

Auto on pysckuity vinottain 

OCDW059117

[A]: Auto 

JBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, kun auto on 
pysBkRity vinoittain. 

Joissain tapauksissa vinottain 
pysBkRity auto lBhtee liikkeelle 
ja jBrjestelmB ei tunnista autosi 
vasemmalta/oikealta puolelta 
lBhestyvBB ajoneuvoa. TBllRin 
varoitus tai jarru ei ehkB toimi 
asianmukaisesti. 

KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn.
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Kun auto on mcessc / lchellc 
mckec 

OCDW059118

JBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, kun auto on 
pysBkRity mBkeen / lBhelle mBkeB. 

Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista takavasemmalta/
takaoikealta lBhestyvBB ajoneuvoa 
ja varoitus tai jarru ei ehkB toimi 
asianmukaisesti. 

KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn. 

Ajaminen pysckuintipaikkaan, 
jonka lchellc on rakenne 

OCDW059119

[A]: Rakenne, [B]: SeinB 

JBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, kun auto ajetaan 
pysBkRintipaikkaan, jonka takana tai 
sivulla on rakenne. 

Joissakin tapauksissa 
pysBkRintipaikkaan peruutettaessa 
jBrjestelmB ei tunnista autosi 
edessB liikkuvaa ajoneuvoa. TBllRin 
varoitus tai jarru ei ehkB toimi 
asianmukaisesti. 

KiinnitB aina huomiota 
pysBkRintipaikkaan ajon aikana. 

Autoa pysckuidccn peruuttaen 

OCDW059120

Jos autoa peruutetaan 
pysBkRintipaikkaan ja anturi 
tunnistaa toisen ajoneuvon 
pysBkRintipaikan takaosassa, 
jBrjestelmB voi antaa varoituksen 
tai ohjata jarrutusta. KiinnitB aina 
huomiota pysBkRintipaikkaan ajon 
aikana.
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  Kuljettajan vireystilan 
valvontajcrjestelmc (DAW) 
(jos varusteena)

Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB (DAW) valvoo 
kuljettajan vBsymisen tasoa tai 
epBtarkkaa ajotapaa ja varoittaa 
kuljettajaa vaaratilanteista.

 Jcrjestelmcn asetukset ja 
aktivointi 

Jcrjestelmcn asetukset 
• Kun auto toimitetaan tehtaalta, 

kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB on 
oletusarvoisesti kytketty pois 
kBytRstB. 

• Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB kytketBBn 
kByttRRn kBynnistBmBllB moottori 
ja valitsemalla LCD-nBytRssB 
User Settings (mukautettavat 
asetukset)  Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt)  Driver Attention 
Warning (kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB)  High 
sensitivity / Normal sensitivity 
(korkea herkkyys / normaali 
herkkyys). 

• Kuljettaja voi valita vireystilan 
valvontajBrjestelmBn toimintatilan. 
• Off: kuljettajan vireystilan 

valvontajBrjestelmB on kytketty 
pois kBytRstB. 

• Normaali herkkyys: kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmB 
varoittaa kuljettajaa vBsymisen 
tasosta tai epBtarkasta 
ajotavasta. 

• Korkea herkkyys: Kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmB 
varoittaa kuljettajaa vBsymisen 
tasosta tai epBtarkasta 
ajotavasta aiemmin kuin 
normaalitilassa. 

• Valitut kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmBn asetukset 
eivBt poistu muistista, kun 
moottori kBynnistetBBn uudelleen. 

Kuljettajan vireystason osoitus

OCDW059092

• Kuljettaja voi tarkkailla omaa 
ajokuntoaan LCD-nBytRn 
osoituksen avulla. 
- Valitse User Settings (kByttBjB-
asetukset) ja Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjes-
telmBt) LCD-nBytRllB. (Katso 
lisBtietoja kohdasta LCD-nBytRt 
(jos varusteena) sivulta 4-71.) 
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• Kuljettajan vireystila esitetBBn 
nBytRssB asteikolla 1–5. Pienempi 
luku tarkoittaa heikompaa 
vireystilaa. 

• Osoitus pienenee, jos kuljettaja ei 
pidB taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Osoitus suurenee, kun jBrjestelmB 
tulkitsee kuljettajan ajotapaa 
aktiivisesti tietyn ajan kuluessa.

• Kun kuljettaja kytkee jBrjestelmBn 
pBBlle ajon aikana, se nByttBB 
edellisen tauon ja tason.

Pidc tauko 

OCDW059093

• Consider taking a break 
(sinun kannattaa pitBB tauko) 
-viesti tulee LCD-nByttRRn ja 
varoitusmerkkiBBni ilmoittaa 
kuljettajalle, ettB hBnen kannattaa 
pitBB tauko, kun vireystaso on 
laskenut alle 1:n. 

• Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB ei ehdota 
taukoa, jos kokonaisajoaika on alle 
10 minuuttia.

 Jcrjestelmcn nollaus 

OCDW059094

• Kun kuljettaja nollaa kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmBn, 
edellisen tauon ajaksi asetetaan 
00:00 ja kuljettajan vireystasoksi 5 
(erittBin virkeB). 

• Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB nollautuu 
seuraavissa tilanteissa. 
- Moottori on sammutettu. 
- Kuljettaja avaa turvavyRn ja 
kuljettajan oven. 

- PysBhdys kestBB yli 10 
minuuttia. 

• Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB kytkeytyy 
takaisin kByttRRn, kun kuljettaja 
lBhtee ajamaan. 
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 Jcrjestelmc pois kcytustc 

Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB siirtyy 
valmiustilaan ja Disabled-nByttR 
nBkyy seuraavissa tilanteissa: 
• Kamera-anturi ei tunnista 

kaistoja.
• Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 

180 km/h.

 Jcrjestelmcn toimintahciriu 
Tyyppi A 

OCDW059095

Tyyppi B 

OCDW059096

Kun nByttRRn tulee Check 
System -viesti, jBrjestelmB ei 
toimi oletetulla tavalla. TBssB 
tapauksessa suosittelemme, ettB 
tarkastutat auton valtuutetussa 
Kia-liikkeessB.

VAROITUS
• Kuljettajan vireystilan 

valvontajBrjestelmB on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikB se korvaa 
turvallista ajotapaa. Kuljettajan 
vastuulla on ajaa aina varovasti 
ja huomioida odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti. 

• JBrjestelmB voi ehdottaa tauon 
pitBmistB kuljettajan ajotavan 
mukaan, vaikka hBn ei tuntisi 
vBsymystB. 

• VBsyneen kuljettajan on pidettBvB 
taukoja, vaikka kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmB ei 
ehdota sitB.
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HUOMAUTUS
Kuljettajan vireystilan valvonta-
jBrjestelmB hyRdyntBB tuulilasissa 
olevaa kamera-anturia. Jotta kame-
ra-anturi pysyy hyvBssB kunnossa, 
noudata seuraavia ohjeita: 
• 'lB pura kameraa vBliaikaisesti, 

sBvytettyB ikkunaa varten 
tai kiinnittBBksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisBvarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, tarkastuta jBrjestelmBn 
valtuutetussa Kia-liikkeessB 
mahdollista kalibrointia varten.

• 'lB aseta kojelaudan pBBlle mitBBn 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). VBhBinenkin 
heijastus voi aiheuttaa kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmBn 
toimintahBiriRitB. 

• Varo kamera-anturin kastumista. 
• KamerayksikkRB ei saa purkaa, ja 

sitB pitBB suojella iskuilta. 
• Kuljettajan vireystilan 

valvontajBrjestelmBn 
varoitusmerkkiBBnet voivat 
peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos 
BBnenvoimakkuus on liian suuri.

HUOMIO
Kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmB ei toimi 
oletetulla tavalla seuraavissa 
tilanteissa, ja jBrjestelmBn 
hBlytyksiB ei aina saada: 
• Kaistaviivan tunnistusjBrjestelmB 

toimii rajallisesti. (LisBtietoja on 
kohdassa Kaista-avustin (LKA) (jos 
varusteena) sivulla 6-134.) 

• Ajoneuvolla ajetaan BkillisiB 
kiihdytyksiB tehden tai mutkitellen 
ja esteitB vBistellen (esim. 
tietyRmaalla, muita ajoneuvoja tai 
esteitB vBistellen tai kuoppaisella 
tiellB). 

• Ajolinjan pitokyky on heikentynyt 
merkittBvBsti (mahdollisesti 
rengaspaineiden vaihtelun, 
renkaiden epBtasaisen kulumisen 
tai pyRrBnsuuntauksen 
aurauksen/harituksen vuoksi). 

• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan kuoppaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan tuulisella alueella. 
• Seuraavat kuljettajaa avustavat 

jBrjestelmBt sBBtelevBt auton 
toimintaa: 
- Kaistavahti (LKA) 
- TRrmBysvaroittimella 
varustettu automaattinen 
hBtBjarrutusjBrjestelmB (FCA)

- Mukautuva vakionopeudensBBdin 
(SCC)
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 Taloudellinen kcyttu

Autosi polttoainetalouteen 
vaikuttavat pBBosin ajotyyli, 
maantieteellinen sijainti ja 
vuodenaika. 

Jokainen nBistB tekijRistB 
vaikuttaa siihen, kuinka monta 
kilometriB pystyt ajamaan 
yhdellB polttoainelitralla. SBBstBt 
polttoaine- ja korjauskuluissa, kun 
noudatat seuraavia ohjeita. 
• Aja tasaisesti. KiihdytB 

maltillisesti. 'lB tee rajuja 
kiihdytyksiB tai kaasu pohjassa 
vaihteiden vaihtoja, vaan 
yllBpidB tasaista nopeutta. VBltB 
tarpeettomia pysBhdyksiB (esim. 
liikennevalot). Pyri sBBtBmBBn 
nopeutesi liikenteen mukaan, ettei 
sinun tarvitsisi muuttaa nopeutta 
tarpeettomasti. VBltB ruuhkia 
mahdollisuuksien mukaan. 
PidB aina turvavBli muihin 
ajoneuvoihin, jotta vBlttyisit 
tarpeettomilta jarrutuksilta. TBmB 
vBhentBB myRs jarrujen kulumista. 

• Aja maltillisella nopeudella. MitB 
kovempaa ajat, sitB enemmBn 
polttoainetta autosi kuluttaa. 
Maltillisella nopeudella ajaminen 
– erityisesti moottoriteillB – 
on tehokkain tapa pienentBB 
polttoaineenkulutusta. 

• 'lB aja jalka jarrupolkimella 
ajon aikana. TBmB aiheuttaa 
polttoaineenkulutuksen 
lisBBntymistB ja lisBB nBiden 

jBrjestelmien komponenttien 
kulumista. LisBksi jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon 
aikana saattaa aiheuttaa jarrujen 
ylikuumenemista, mikB johtaa 
jarrutustehon heikkenemiseen, 
josta sen sijaan voi aiheutua 
vakavia seurauksia. 

• PidB huolta renkaistasi. PidB 
niitB tBytettynB suositelluissa 
rengaspaineissa. VBBrB tByttR, 
joko vBhBinen tai liiallinen, saattaa 
aiheuttaa tarpeetonta renkaan 
kulumista. Tarkasta rengaspaineet 
vBhintBBn kerran kuukaudessa. 

• Varmista, ettB pyRrBnkulmat 
ovat oikeat. PyRrBnkulmien 
muuttuminen saattaa olla 
seurausta reunakiviin osumisesta 
tai liian kovalla nopeudella 
ajamisesta epBtasaisilla 
tiepinnoilla. VBBrBt pyRrBnkulmat 
aiheuttavat nopeampaa renkaan 
kulumista ja muita ongelmia, 
kuten polttoaineenkulutuksen 
kasvua. 

• PidB autosi hyvBssB 
kunnossa. SBBstBt huolto- ja 
polttoainekuluissa, kun huollat 
autoa noudattamalla ohjeita, jotka 
on annettu kohdassa Normaali 
huolto-ohjelma – Eurooppa 
(VenBjBB lukuun ottamatta) 
sivulla 8-15. Auton huollontarve 
kasvaa, jos autoa kBytetBBn 
vaativissa kByttRolosuhteissa 
(katso lisBtietoja kohdasta 
Huolto-ohjelma (vaativat 
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kByttRolosuhteet) – Eurooppa 
(VenBjBB lukuun ottamatta) sivulta 
8-19 ja kohdasta Vaativat ajo-
olosuhteet sivulta 8-19).

• PidB auto puhtaana. PitBBksesi 
auton hyvBkuntoisena, pidB 
se puhtaana, BlBkB altista sitB 
syRvyttBville aineille. On erityisen 
tBrkeBB, ettB mutaa, likaa, 
jBBtB jne. ei anneta kerBBntyB 
auton alustaan. TBmB lisBpaino 
voi johtaa lisBBntyneeseen 
polttoaineenkulutukseen ja 
se voi myRs lisBtB ruosteen 
muodostumisen riskiB.

• PidB auto kevyenB. 'lB kuljeta 
tarpeetonta kuormaa. Kuorma 
heikentBB polttoainetaloutta. 

• 'lB anna moottorin kBydB 
joutokBynnillB pidempBBn kuin on 
tarpeen. Jos joudut odottamaan 
(muualla kuin liikenteessB), 
sammuta moottori ja kBynnistB 
vasta, kun olet valmis lBhtemBBn 
liikkeelle. 

• Muista, ettB autoa ei tarvitse 
lBmmittBB paikallaan pitkBBn. 
Moottorin kBynnistymisen 
jBlkeen anna moottorin kBydB 
noin 10-20 sekuntia ennen kuin 
kytket vaihteen pBBlle. PidennB 
lBmmitysaikaa, kun ulkolBmpRtila 
on hyvin matala. 

• 'lB kBytB moottoria liian alhaisilla 
tai korkeilla kierroksilla. Liian 
matalilla kierroksilla ajaminen 
tarkoittaa liian suurella vaihteella 
ajamista, jolloin moottori meinaa 

sammua. Jos nBin tapahtuu, 
vaihda pienemmBlle vaihteelle. 
Moottorin liiallinen kierrBttBminen 
tarkoittaa kierrosten nostamista 
turvarajan ylitse. TBmB voidaan 
vBlttBB vaihtamalla vaihde 
suositelluilla kierrosnopeuksilla. 

• KBytB ilmastointilaitetta 
sBBstBvBisesti. 
IlmastointijBrjestelmBB kBytetBBn 
moottorin tuottamalla energialla, 
jolloin polttoainetalous heikkenee 
sitB kBytettBessB. 

• Ikkunoiden avaaminen kovissa 
nopeuksissa voi heikentBB 
polttoainetaloutta. 

• Polttoaineenkulutus on 
korkeampi risti- ja vastatuulessa. 
PienentBBksesi tBmBn vaikutusta, 
hidasta nopeuttasi. 

Auton pitBminen hyvBssB 
toimintakunnossa on tBrkeBB 
sekB polttoainetalouden ettB 
turvallisuuden kannalta. Huollata 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
Moottorin sammuttaminen auton 
liikkuessa 
'lB sammuta moottoria alamBessB 
tai muutoinkaan auton liikkuessa. 
Ohjaus- ja jarrutehostimet eivBt 
toimi oikein, jos moottori ei ole 
kBynnissB. 
PidB sen sijaan moottori kBynnissB 
ja vaihda sopivan pieni vaihde 
hyRdyntBBksesi moottorijarrutusta. 
Virtalukon asettaminen OFF-
asentoon ajon aikana saattaa 
lisBksi kytkeB ohjauslukon 
(jos varusteena), jolloin autoa 
ei voi ohjata, ja siten johtaa 
onnettomuuteen, josta saattaa 
aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

 Erikoisajo-olosuhteet 

  Vaaralliset ajo-olosuhteet 

Vaarallisten ajo-olosuhteiden 
(vesi- tai lumisade, jBinen, mutainen 
tai hiekkainen tie jne.) vallitessa 
noudata seuraavia ohjeita: 
• Aja varovaisesti ja jBtB riittBvB 

etBisyys pidentyneelle 
jarrutusmatkalle. 

• VBltB Bkkipikaisia jarrutuksia ja 
ohjausliikkeitB. 

• Jarrutettaessa tavallisilla jarruilla 
(ei ABS) pumppaa jarrupoljinta 
kevyesti, kunnes auto on 
pysBhtynyt.

VAROITUS
ABS 
'lB ”pumppaa” (paina 
ja vapauta toistuvasti) 
jarrupoljinta autossa, joka on 
varustettu lukkiutumattomalla 
jarrujBrjestelmBllB (ABS).

• Jos olet juuttunut lumeen, 
mutaan tai hiekkaan, yritB 
lBhteB 2-vaihteella. KiihdytB 
hitaasti vBlttBen vetBvien pyRrien 
sutimista. 

• Jos olet jumissa lumisella, 
jBisellB tai mutaisella tiellB, 
kBytB hiekkaa, soraa, lumiketjuja 
tai muuta liukumista estBvBB 
ainetta vetBvien pyRrien alla 
parantaaksesi pitoa.
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  Auton heijaaminen 

Jos autoa pitBB heijata sen 
irrottamiseksi lumesta, jBBstB tai 
mudasta, kBBnnB ohjauspyRrBB 
ensin oikealle ja vasemmalle 
tehdBksesi etupyRrille tilaa. Vaihda 
sitten edestakaisin 1. vaihteen 
ja R-vaihteen (peruutus) vBlillB 
kByttBessBsi manuaalivaihteistoa. 
'lB kiihdytB voimakkaasti vaan 
vBltB pyRrien luistattamista. 
Jos olet yhB jumissa muutaman 
yrityksen jBlkeen, hanki 
hinausapua estBBksesi moottorin 
ylikuumenemisen ja voimansiirron 
mahdollisen vahingoittumisen.

HUOMIO
Moottori saattaa ylikuumentua, 
voimansiirto saattaa vaurioitua 
tai rikkoutua kokonaan ja renkaat 
saattavat puhjeta, jos juuttunutta 
autoa yritetBBn irrottaa tBmBn 
kBsikirjan ohjeiden mukaisesti liian 
pitkBBn.

VAROITUS
Renkaiden luistaminen 
'lB anna renkaiden pyRriB tyhjBB, 
erityisesti jos ajonopeus on yli 
56 km/h. Kun auto on paikallaan, 
kovalla nopeudella sutivat pyRrBt 
voivat ylikuumentaa renkaita, 
joka voi johtaa rengasrikkoon ja 
sivullisten loukkaantumisiin.

HUOMAUTUS
Kytke ajonvakautusjBrjestelmB 
(ESC) pois pBBltB, ennen kuin yritBt 
irrottaa juuttunutta autoa.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan tms., voit yrittBB irrottaa 
sen heijaamalla sitB eteen- ja 
taaksepBin. 'lB yritB suorittaa tBtB 
toimenpidettB, jos auton lBhellB 
on ihmisiB tai esteitB. Heijaamisen 
aikana auto saattaa liikkua 
yhtBkkiB eteen- tai taaksepBin 
sen irrotessa, jolloin mahdollisesti 
lBhellB oleva ihminen saattaa 
loukkaantua tai tielle tuleva kohde 
vahingoittua. Heijaamista ei tule 
jatkaa pitkiB jaksoja, sillB vaihteisto 
voi kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

  Kaarreajo 

OCDW059025
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VBltB jarruttamasta tai vaihtamasta 
vaihdetta ajaessasi kaarteessa 
erityisesti, jos tie on kostea. 
Kaarteet tulisi aina ajaa pienellB 
kiihdytyksellB. Jos noudatat 
nBitB ohjeita, renkaan kuluminen 
pystytBBn pitBmBBn vBhBisenB.

  Ajaminen yullc 

OCDW059026

Koska yRllB ajamisessa on enemmBn 
riskejB kuin pBivBajossa, on hyvB 
noudattaa seuraavia ohjeita: 
• Aja hiljempaa ja pidB pidempBB 

turvavBliB muihin ajoneuvoihin, 
koska nBkyvyys yRllB on heikompi, 
erityisesti teillB, joilla ei ole 
katuvaloja. 

• SBBdB peilit niin, ettB muiden 
autojen ajovalot eivBt heijastu 
niistB ja haittaa nBkyvyyttB. 

• PidB ajovalosi puhtaina ja jos au-
tossasi ei ole automaattista ajova-
lojen korkeudensBBtRB, suuntaa ne 
myRs oikein. Likaiset ja vBBrin sBB-
detyt ajovalot heikentBvBt yRllB 
nBkyvyyttB entisestBBn. 

• VBltB tuijottamasta suoraan 
vastaantulevien ajoneuvojen 
ajovaloja. SilmBsi saattavat 
hBikBistyB hetkeksi, jolloin silmien 
tottuminen pimeyteen saattaa 
kestBB useita sekunteja.

  Sateessa ajaminen 

OCDW059027

Sade ja mBrkB tie voivat tehdB 
ajamisesta vaarallista erityisesti, jos 
et ole valmistautunut liukkauteen. 
TBssB on muutamia muistettavia 
asioita ajettaessa sateella: 
• Rankkasade heikentBB huomat-

tavasti nBkyvyyttB ja lisBB autosi 
jarrutusmatkaa. Hidasta vauhtia. 

• PidB tuulilasin pyyhkijBt hyvBssB 
kunnossa. Vaihda pyyhkimien 
sulat, kun tuulilasiin jBB raitoja tai 
mBrkiB alueita. 

• Jos renkaasi eivBt ole hyvBssB 
kunnossa, BkkinBinen jarrutus 
liukkaalla voi aiheuttaa 
renkaiden luistoa, joka voi johtaa 
onnettomuuteen. Varmista, ettB 
renkaasi ovat hyvBssB kunnossa. 
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• PidB ajovalot aina pBBllB, jotta 
muiden olisi helpompi nBhdB sinut. 

• Liian kovaa ajaminen suurien 
lBtBkRiden yli voi vaikuttaa 
jarrujesi toimintaan. Jos joudut 
ajamaan lBtBkRiden yli, pyri 
ajamaan niistB hiljaa. 

• Jos epBilet jarrujen kastuneen, 
jarruta kevyesti ajon aikana, 
kunnes jarrujen normaali 
toimintateho palautuu. 

  Ajaminen tulvivalla alueella 

VBltB ajamasta tulvivalla alueella, 
ellet ole tBysin varma, ettB veden 
pinta ei ole korkeampi kuin auton 
maavara. Aja hitaasti vetisillB 
tiepinnoilla. Varaa riittBvBn pitkB 
jarrutusmatka, koska jarrujen 
toiminta on saattanut heikentyB. 

Kun olet ajanut vedessB, kuivaa 
jarrut painamalla varovaisesti 
jarruja useita kertoja auton 
liikkuessa hitaasti. 

  Maastoajo 

Aja maastossa varoen, sillB kivet tai 
puunjuuret voivat vaurioittaa autoa. 
Tutustu maasto-olosuhteisiin 
paikassa, johon aiot ajaa, ennen 
ajoonlBhtRB.

  Ajaminen moottoritiellc 

Renkaat 

OCDW059029

SBBdB rengaspaineet teknisten 
tietojen mukaisiksi. Alhaiset 
rengaspaineet aiheuttavat 
renkaiden ylikuumenemista ja 
voivat jopa vahingoittaa niitB. 

VBltB kByttBmBstB kuluneita tai 
vahingoittuneita renkaita, jotka 
saattavat aiheuttaa pidon menettB-
misen tai renkaan rikkoutumisen.

HUOMAUTUS
'lB koskaan ylitB renkaisiin 
merkittyB suurinta tByttRpainetta.

VAROITUS
• Ali- tai ylipaineiset renkaat voivat 

aiheuttaa heikentyneen ajettavuu-
den, auton hallinnan menettBmisen 
tai BkkinBisen rengasrikon, jotka 
kaikki saattavat johtaa onnetto-
muuksiin ja loukkaantumisiin – jopa 
hengenvaarallisiin. Tarkasta aina 
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rengaspaineet ennen ajamista. 
Tarkista oikea rengaspaine kohdis-
ta Renkaat ja vanteet (5-ovinen, 
farmari, ProCeed) sivulta 9-6 ja 
Renkaat ja vanteet (XCeed) sivulta 
9-7.

• On vaarallista ajaa renkailla, joissa 
ei ole kulutuspintaa tai sitB on vain 
vBhBn. Loppuun kuluneet ren-
kaat voivat johtaa auton hallinnan 
menettBmiseen, kolareihin ja jopa 
hengenvaarallisiin loukkaantumi-
siin. Vaihda kuluneet renkaat heti 
kun mahdollista, BlBkB asenna 
niitB enBB uudelleen. Tarkasta 
aina ennen ajamista auton renkai-
den kulutuspinta. Saat lisBtietoja 
renkaiden sallitusta urasyvyy-
destB kohdista Renkaat ja van-
teet (5-ovinen, farmari, ProCeed) 
sivulta 9-6 ja Renkaat ja vanteet 
(XCeed) sivulta 9-7.

Polttoaine, moottorin 
jcchdytysneste ja moottoriuljy 

Ajaminen kovalla nopeudella 
kuluttaa enemmBn polttoainetta 
kuin ajaminen maltillisella 
nopeudella. 'lB unohda tarkastaa 
sekB moottorin jBBhdytysnesteen 
ettB moottoriRljyn tasoa. 

Kcyttuhihna 

LRysB tai vahingoittunut 
kByttRhihna saattaa aiheuttaa 
moottorin ylikuumenemista.

 Ajaminen talvella

OCDW059028

Normaaliin kByttRRn verrattuna 
talviajo ja vaativat sBBolot aiheutta-
vat nopeampaa osien kulumista ja 
muita mahdollisia ongelmia. Nouda-
ta seuraavia ohjeita minimoidaksesi 
talviajon aiheuttamia ongelmia: 

*  Kielikohtaiset (islannin- ja 
bulgariankieliset) talvirenkaita ja 
rengasketjuja koskevat tiedot ovat 
luvun 10 liitteessB.

Lumiset tai jciset olosuhteet 

Jos aiot ajaa autolla syvBssB lumes-
sa, talvirenkaiden kByttBminen tai 
lumiketjujen asentaminen renkai-
siin voi olla vBlttBmBtRntB. Jos aiot 
asentaa talvirenkaat, on vBlttB-
mBtRntB valita renkaat, jotka ovat 
vastaavan kokoiset ja tyyppiset kuin 
alkuperBiset renkaat. TBmBn ohjeen 
noudattamatta jBttBminen saattaa 
heikentBB auton turvallisuutta ja 
ajettavuutta. LisBksi ylinopeus, rajut 
kiihdytykset, BkkinBiset jarrutuk-
set ja nopeat ohjausliikkeet voivat 
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aiheuttaa erittBin vaarallisia tilan-
teita tai jopa onnettomuuksia. 

Hidastuksen aikana hyRdynnB 
moottorijarrutusta. 'kkinBiset 
jarrutukset lumisilla tai jBisillB teillB 
saattavat aiheuttaa luisumista. 
Sinun on pidettBvB riittBvB turvavBli 
edessB olevaan ajoneuvoon. KBytB 
jarrua mahdollisuuksien mukaan 
varoen. On huomattava, ettB 
lumiketjujen asentaminen renkaalle 
tarjoaa paremman etenemiskyvyn, 
mutta ne eivBt estB sivuluisujen 
tapahtumista.

HUOMAUTUS
Lumiketjut eivBt ole laillisia 
kaikissa maissa. Tutustu maan 
lainsBBdBntRRn ennen lumiketjujen 
asentamista.

 Talvirenkaat 

Jos aiot asentaa talvirenkaat autoo-
si, varmista, ettB ne ovat saman-
kokoiset ja samaa painoluokkaa 
olevat vyRrenkaat kuin alkuperBiset. 
Jokaisen neljBn pyRrBn on oltava 
talvirengas, jotta auto kByttBytyisi 
tasapainoisesti kaikissa sBBolosuh-
teissa. Muista, ettB talvirenkaiden 
tarjoama pito kuivalla tiellB ei ole 
niin hyvB kuin auton alkuperBis-
renkaiden. Sinun on ajettava va-
rovaisesti, vaikka tie olisi puhdas. 
Tarkasta rengasmyyjBn kanssa 
renkaiden nopeusluokitukset.

VAROITUS
Talvirenkaiden koko 
Talvirenkaiden tulisi olla vastaavan 
kokoiset ja tyyppiset kuin auton 
vakiorenkaat. VBBrBnkokoisten 
renkaiden asentaminen saattaa 
vaikeuttaa auton hallintaa ja 
heikentBB ajoturvallisuutta.

'lB asenna nastarenkaita ennen kuin 
olet tutustunut paikallisiin mBBrByk-
siin ja rajoituksiin niiden kBytRstB. 

 Lumiketjut

OCDW059030

Koska vyRrenkaiden sivupinnat ovat 
ohuemmat, ne voivat vahingoittua 
vBBrBntyyppisistB lumiketjuista. 
TBmBn vuoksi talvirenkaiden 
kByttRB suositellaan lumiketjujen 
sijasta. 'lB asenna lumiketjuja 
autoon, joka on varustettu 
alumiinivanteilla: lumiketjut 
saattavat aiheuttaa vahinkoa 
vanteisiin. Jos lumiketjuja on 
kBytettBvB, kBytB ohutlenkkisiB 
ketjuja, joiden paksuus on alle 
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12 mm. Autosi valmistajan takuu ei 
kata vBBrien lumiketjujen kBytRstB 
aiheutuneita vahinkoja. 

Asenna lumiketjut ainoastaan 
eturenkaisiin. Tutustu lumiketjuja 
koskeviin mBBrByksiin.

HUOMIO
• Varmista, ettB lumiketjut ovat 

renkaillesi oikean kokoiset ja 
tyyppiset. Valmistajan takuu ei 
kata vBBrBnlaisten lumiketjujen 
kBytRstB aiheutuneita kori- 
ja jousitusvaurioita. LisBksi 
lumiketjujen kiinnityslenkit voivat 
vahingoittua osuessaan auton 
osiin aiheuttaen lumiketjujen 
lRystymisen renkaalla. Varmista, 
ettB lumiketjuilla on SAE-luokan 
”S”-hyvBksyntB. 

• Tarkasta lumiketjujen kiinnitys 
noin 0,5-1 km ajon jBlkeen 
varmistuaksesi virheettRmBstB 
asennuksesta. KiristB tai asenna 
lumiketjut uudelleen, jos ne ovat 
lRysBllB. 

• Vaikka asennetut lumiketjut ovat 
asianmukaiset, BlB tee tByskBBn-
nRstB (kBBnnB ohjauspyRrBB aivan 
toiseen laitaan) autolla ajaessasi. 
(Jos teet tByskBBnnRksen, aja alle 
10 km/h nopeudella.) 

• Jos autossasi on koon 225/40R18 
renkaat, BlB kBytB lumiketjuja. 
NBmB voivat vahingoittaa 
ajoneuvoa (pyRriB, jousitusta tai 
koria).

 Ketjujen asentaminen 

Ketjut tulee asentaa valmistajan 
ohjeiden mukaisesti niin kireBlle kuin 
mahdollista. 

Aja hitaasti ketjuilla. Jos kuulet, ettB 
ketjut koskevat koriin tai alustaan, 
pysBhdy ja kiristB niitB. Jos ne 
koskevat tBmBnkin jBlkeen, hidasta 
vauhtia kunnes se lakkaa. Poista 
ketjut heti, kun aiot ajaa paljaalla 
tiellB.

VAROITUS
Lumiketjujen asentaminen 
PysBkRi ennen lumiketjujen 
asentamista auto tasaiselle alueelle, 
jossa ei ole liikennettB. Kytke auton 
hBtBvilkut ja aseta tarvittaessa 
varoituskolmio auton taakse. Aseta 
vaihde P-asentoon (pysBkRinti), 
kytke seisontajarru ja sammuta 
moottori aina ennen asennuksen 
aloittamista.
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VAROITUS
Lumiketjut 
• Lumiketjujen kByttR heikentBB 

auton ajettavuutta. 
• 'lB ylitB 30 km/h nopeutta 

tai lumiketjujen valmistajan 
suosittelemaa nopeusrajoitusta, 
kumpi sitten on alhaisempi. 

• Aja varovaisesti ja vBltB tRyssyjB, 
kuoppia, tiukkoja kBBnnRksiB tai 
muita epBtasaisuuksia. 

• VBltB nopeita ohjausliikkeitB ja 
renkaiden lukkiintumista.

HUOMIO
Lumiketjut 
• VBBrBnkokoiset tai virheellisesti 

asennetut lumiketjut voivat 
vahingoittaa auton jarrupintoja, 
jousitusta, koria tai pyRriB. 

• KeskeytB ajaminen ja kiristB 
lumiketjuja aina, jos kuulet niiden 
osuvan autoon.

Kcytc korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista 
jcchdytysnestettc 

Autosi jBBhdytysjBrjestelmBssB 
on tehtaalta tullessaan 
korkealaatuista etyleeniglykoli-
pohjaista jBBhdytysnestettB. Se 
on ainoaa jBBhdytysnestettB, jota 
jBrjestelmBssB tulee kByttBB, sillB se 
estBB korroosion muodostumista, 
voitelee vesipumppua ja estBB 

jBBtymisen. LisBB jBBhdytysnestettB 
kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti. 

Tarkasta jBBhdytysneste ennen 
talvea varmistuaksesi siitB, ettB 
sen jBBtymispiste on sopiva talvella 
odotettaviin lBmpRtiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit 

Talvi asettaa erityisvaatimuksia ak-
kujBrjestelmBlle. Tarkista akun ja ak-
kukaapelien kunto silmBmBBrBisesti 
kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti. 
Tarkistuta akun lataustila ammat-
tihuollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla. 

Vaihda tarpeen vaatiessa talveen 
soveltuva uljy 

Joissain ilmastoissa on suositeltua 
kByttBB alemman viskositeetin 
omaavaa RljyB kylminB kausina. 
Tutustu luvun 9 suosituksiin. Jos et 
ole varma, minkB tyyppistB RljyB 
sinun tulisi kByttBB, suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin. 
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Tarkasta sytytystulpat ja 
sytytysjcrjestelmc 

Tarkasta sytytystulpat luvun 8 oh-
jeiden mukaisesti ja vaihda ne tar-
vittaessa. Tarkasta myRs sytytys-
jBrjestelmBn johdot ja komponentit, 
etteivBt ne ole haljenneet, kuluneet 
tai vahingoittuneet millBBn tavalla. 

Lukkojen jcctymisen estcminen 

EstBBksesi lukkojen jBBtymisen, 
suihkuta hyvBksyttyB lukkoRljyB tai 
glyseriiniB lukon avainreikBBn. Jos 
lukko on peittynyt jBBllB, suihku-
ta jBBnpoistoainetta poistaaksesi 
jBBn. Jos lukko on jBBtynyt koko-
naan sisBltB, voit yrittBB sulattaa 
sen kByttBmBllB lBmmintB avainta. 
KBsittele lBmmintB avainta varoen 
vBlttyBksesi vammoilta. 

Kcytc hyvcksyttyc 
lasinpesunestettc. 

EstBBksesi veden jBBtymisen pe-
sunestesBiliRssB, lisBB hyvBksyttyB 
tuulilasin pakkasnestettB valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. Talvi-
kByttRRn soveltuvaa pesunestettB 
on saatavilla KIA-jBlleenmyyjillB tai 
huollon yhteistyRkumppaneilla ja 
useimmilla autotarvikemyyjillB. 'lB 
kBytB moottorin jBBhdytysnestettB 
tai muun tyyppisiB pakkasnestei-
tB, sillB ne saattavat vahingoittaa 
maalipintaa. 

Clc anna seisontajarrun jcctyc 

Joissain olosuhteissa seisontajarru 
saattaa jumittua kytkettyyn asen-
toon. NBin voi tapahtua todennBkRi-
simmin silloin, kun lunta tai jBBtB on 
kerBBntynyt takajarrujen ympBrille 
tai lBhettyville tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos on olemassa vaara 
seisontajarrun jBBtymisestB, kytke 
se vain tilapBisesti siksi aikaa, kun 
kytket ykkRs- tai peruutusvaihteen 
(kBsivaihteisto) ja kiilaat takapyR-
rBt siten, ettB auto pBBse liikku-
maan. Vapauta seisontajarru tBmBn 
jBlkeen.

Clc anna lumen tai jccn kerccntyc 
alustaan 

Joissain olosuhteissa lunta tai jBBtB 
saattaa kerBBntyB lokasuojiin, jolloin 
se hBiritsee ohjauksen toimintaa. 
Jos ajat vaikeissa talvisissa olosuh-
teissa, jossa nBin saattaa tapah-
tua, tarkasta sBBnnRllisesti auton 
alaosat varmistuaksesi siitB, ettB 
etupyRrBt ja ohjaus pystyy toimi-
maan esteettRmBsti. 
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Sopivien tarvikkeiden 
kuljettaminen hctctilanteiden 
varalta 

Riippuen sBBstB sinun on pidet-
tBvB mukana sopivia tarvikkeita 
hBtBtilanteiden varalle. Tavaroita, 
joita ehkB tarvitset voi olla muun 
muassa: lumiketjut, hinauslenkit 
ja -kRydet, hiekkaa, lapio, apu-
kaapelit, ikkunakaavin, hansikkaat, 
maa-alustasuoja, haalarit, huopa 
jne.

 Percvaunun vetcminen 
(Euroopassa)

Jos aiot hinata tai vetBB perBvaunua 
autollasi, sinun on ensin tutustut-
tava maassasi vallitseviin mootto-
riajoneuvoihin liittyviin mBBrByksiin. 

SBBnnRkset saattavat sisBltBB 
tiettyjB perBvaunutyyppikohtaisia 
tai auton hinaamista koskevia 
mBBrByksiB. Suosittelemme 
kysymBBn neuvoa valtuutetulta 
KIA-jBlleenmyyjBltB tai huollon 
yhteistyRkumppanilta.

VAROITUS
Percvaunun vetcminen 
Jos sinulla ei ole oikeaa vBlineistRB 
ja ajat virheellisesti perBvaunua 
vetBessBsi, voit menettBB 
yhdistelmBn hallinnan. 
Esimerkiksi jarruttaminen ei saata 
onnistua lainkaan, jos perBvaunu on 
liian painava. SinB ja matkustajasi 
saatatte loukkaantua vakavasti tai 
jopa hengenvaarallisesti. Noudata 
kaikkia tBssB osassa esitettyjB 
ohjeita, kun vedBt perBvaunua.

VAROITUS
Kuormarajoitukset 
Varmista ennen perBvaunun ve-
tBmistB, etteivBt sen kokonaismas-
sa, auton kokonaismassa, suurin 
akselimassa tai perBvaunun aisa-
paino ylitB sallittuja enimmBisrajoja.
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HUOMAUTUS
• Taka-askelin teknisesti sallittu 

enimmBiskuorma voi ylittyB 
enintBBn 15 % ja auton teknisesti 
sallittu kokonaiskuorma saa 
ylittyB enintBBn 10 % tai 100 kg. 
TBssB tapauksessa M1-luokan 
ajoneuvolla ei saa ylittBB 100 km/h 
nopeutta tai N1-luokan ajoneuvolla 
yli 80 km/h nopeutta. Suomessa 
suurin sallittu nopeus perBvaunua 
vedettBessB on 80 km/h. 

• Takarenkaan kuormitusluokan 
mukainen suurin kuormitus ei saa 
ylittyB yli 15 % henkilRautossa 
perBvaunun vetoaisan 
aiheuttaman lisBkuormituksen 
takia. 'lB tBllRin ylitB 100 km/h 
ajonopeutta ja takarenkaiden 
paineen tulisi olla vBhintBBn 
20 kPa (0,2 bar) yli tavallisen 
suosituspaineen (joka kBytRssB 
ilman perBvaunua).

HUOMIO
PerBvaunun vetBminen ohjeiden 
vastaisesti saattaa johtaa kalliisiin 
korjaustRihin, joita auton takuu ei 
kata. VetBBksesi perBvaunua oikein, 
noudata tBssB osiossa annettuja 
ohjeita.

Autollasi voi vetBB perBvaunua. 
Voit selvittBB autosi perBvaunun 
vetokyvyn kohdasta PerBvaunun 
paino sivulta 6-186 jBljempBnB 
tBssB osassa.

Muista, ettB perBvaunun vetBminen 
eroaa huomattavasti normaalista 
ajamisesta. PerBvaunua 
vedettBessB kBsiteltBvyys, 
kestBvyys ja polttoainetalous 
muuttuvat. Onnistunut ja turvallinen 
perBvaunun vetBminen vaatii oikeita 
vBlineitB, joita on osattava kByttBB 
oikein. 

TBmB osa sisBltBB hyvBksi koettuja 
perBvaunun vetBmiseen liittyviB 
neuvoja ja turvallisuusohjeita. 
NiitB noudattamalla varmistat 
matkustajien turvallisuuden. 
PyydBmme lukemaan tBmBn 
luvun huolellisesti ennen kuin alat 
vetBmBBn perBvaunua. 

Kuorman liikuttamiseksi tyRtB 
tekevBt jBrjestelmBt, kuten 
moottori, voimansiirto, pyRrBt 
ja renkaat rasittuvat enemmBn 
lisBkuorman vaikutuksesta. 
Moottoria on kBytettBvB 
suhteellisesti kovemmilla 
nopeuksilla ja suurempien 
kuormien alaisena. TBmB 
lisBkuorma aiheuttaa lisBBntynyttB 
lBmmRntuottoa. PerBvaunu lisBB 
myRs huomattavasti ilmanvastusta, 
joka lisBB vedettBvBB kuormaa.
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Tyyppi A

OCDW059121

Tyyppi B

OCDW059124

HUOMAUTUS
Vetokoukun asennuspaikka 
Vetokoukun kiinnitysreiBt sijaitsevat 
takarenkaiden molemminpuolin 
korin suojassa.

 Vetokoukut 

Oikea varustus vetBmiseen on hyvin 
tBrkeBssB asemassa. Ristituulet, 
vastaantulevat rekat ja epBtasaiset 
tiet ovat hyviB syitB oikean 
vetokoukun valintaan. TBssB on 
muutamia ohjeita noudatettavaksi: 
• Onko auton koriin tehtBvB reikiB 

vetokoukun asentamiseksi? Jos 
nBin on, varmista, ettB tiivistBt 
reiBt vetokoukun irrottamisen 
jBlkeen. Jos et tiivistB niitB, 
pakoputkesta vapautuva 
hengenvaarallinen hiilimonoksidi 
(CO) sekB lika ja vesi voivat 
kulkeutua autoosi. 

• Auton puskureita ei ole suunniteltu 
vetokoukkujen kiinnittBmiseen. 'lB 
kiinnitB vuokrakoukkuja tai muita 
puskurikiinnitteisiB vetokoukkuja. 
KBytB ainoastaan runkoon 
asennettavia vetokoukkuja, joissa 
ei ole puskuriin kiinnitettBviB osia. 

• Valtuutetun KIA-jBlleenmyyjBn 
tai huollon yhteistyRkumppanin 
lisBvarustemallistossa on tarjolla 
KIA-vetokoukkuja.
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 Turvavaijerit 

Sinun tulisi aina perBvaunua 
vetBessBsi kiinnittBB turvavaijeri 
auton ja vaunun vBliin. Aseta 
turvavaijeri kulkemaan ristikkBin 
perBvaunun aisan alla siten, ettB 
aisa ei voi pudota maahan, jos se 
irtoaa vetokoukusta. 

Vetokoukun tai perBvaunun 
mukana saattaa olla toimitettu 
turvavaijerin kByttRohjeet. Noudata 
valmistajan suosituksia turvavaijerin 
kiinnityksessB. JBtB aina vaijeri sen 
verran lRysBlle, ettB perBvaunulla 
kBBntyminen ei tuota ongelmia. 
'lB missBBn tapauksessa anna 
turvavaijerin laahata maata. 

 Percvaunun jarrut 

Jos perBvaunusi on varustettu 
jarrujBrjestelmBllB, varmista, ettB 
se mukailee maasi mBBrByksiB ja 
ettB se on oikein asennettu ja toimii 
virheettRmBsti. 

Jos perBvaunusi painaa enemmBn 
kuin suurin jarruttoman perBvaunun 
paino, vaunussa on oltava tBllRin 
omat riittBvBn tehokkaat jarrut. 
Muista lukea ja noudattaa 
huolellisesti perBvaunun jarrujen 
kByttRohjeita, jotta pystyt 
asentamaan, sBBtBmBBn ja 
huoltamaan niitB oikein. 
• 'lB tee muutoksia autosi 

jarrujBrjestelmBBn.

VAROITUS
Percvaunun jarrut 
'lB vedB jarrullista perBvaunua, jos 
olet epBvarma jarrujBrjestelmBn 
kByttRRnottoon tai asennukseen 
liittyvistB toimenpiteistB. TBmB 
tehtBvB ei sovi kokemattomille. 
KBBnny kokeneen, kyvykkBBn 
asiantuntijan puoleen tBmBn 
suorittamiseksi.

 Percvaunun vetcminen 

PerBvaunun vetBminen vaatii 
hieman kBytBnnRn kokemusta. 
Ennen liikenteeseen lBhtemistB 
sinun on tutustuttava perBvaunun 
ominaisuuksiin. Perehdy kuormatun 
perBvaunun kBsittelemiseen ja 
jarruttamiseen. PidB aina mielessB, 
ettB ajamasi yhdistelmB on nyt 
huomattavasti pidempi eikB 
lBhellekBBn yhtB nopeasti reagoiva 
kuin auto itsenBBn. 

Ennen aloittamista tarkasta 
perBvaunun vetokoukku ja -aisa, 
turvavaijeri, sBhkRpistoke, valot, 
renkaat ja peilien sBBdRt. Jos 
perBvaunussa on sBhkRjarrut, 
kBynnistB moottori ja kokeile 
ajamista perBvaunulla ja kytke 
sitten perBvaunun jarru kBsin 
varmistuaksesi sen toiminnasta. 
TBllRin sBhkRliitos tulee 
tarkastettua samanaikaisesti. 
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Tarkasta ajoittain matkan aikana, 
ettB kuormat ovat tiukasti 
kiinnittyneet ja ettB valot ja jarrut 
toimivat edelleen. 

Etcisyyden seuraaminen 

Varaa vBhintBBn kaksinkertainen 
etBisyys edessB olevaan ajoneuvoon 
kuin ajaessasi autolla ilman 
perBvaunua. TBllB tavoin pystyt 
vBlttBmBBn tilanteet, jotka vaativat 
kovia jarrutuksia ja Bkkipikaisia 
ohjausliikkeitB. 

Ohittaminen 

Tarvitset pidemmBn ohitusmatkan 
perBvaunua vetBessBsi. Koska 
yhdistelmB on pidempi, sinun 
tarvitsee ajaa pidemmBlle 
ohitettavan ajoneuvon eteen ennen 
kuin voit palata takaisin kaistallesi. 

Peruuttaminen 

PidB ohjauspyRrBn alaosasta 
toisella kBdellB. KBBntBBksesi sitten 
perBvaunua vasemmalle, siirrB 
kBttBsi vasemmalle. KBBntBBksesi 
perBvaunua oikealle, siirrB kBttBsi 
oikealle. Peruuta aina hitaasti ja 
pyydB mahdollisuuksien mukaan 
ohjausapua. 

Kccnnuksien tekeminen 

Kun kBBnnyt perBvaunulla, 
tee loivempia kBBnnRksiB kuin 
normaalisti. Suorita tBmB siten, 
ettei vaunu osuisi pientareille, 
reunakiviin, liikennemerkkeihin, 
puihin tai muihin esteisiin. VBltB 
nykiviB ja Bkkipikaisia liikkeitB. Anna 
merkinannot riittBvBn aikaisin. 

Suuntavilkut percvaunua 
vedettcessc 

Kun vedBt perBvaunua, autossasi 
on oltava erilaiset suuntavilkut 
ja tarkoituksenmukaiset 
johtosarjat. Mittariston vihreBt 
nuolet vilkkuvat aina, kun annat 
merkin kBBnnRksestB tai kaistan 
vaihdosta. Oikein liitettynB 
perBvaunun valot myRs vilkkuvat 
varoittamaan muita tienkByttBjiB 
kBBntymis-, kaistanvaihto- tai 
jarrutusaikeestasi. 

Kun vedBt perBvaunua, mittariston 
vihreBt nuolet vilkkuvat kBBnnRksen 
aikana, vaikka perBvaunun 
polttimot olisivat palaneet. TBllRin 
saatat luulla, ettB takana olevat 
tienkByttBjBt nBkevBt merkinantosi, 
vaikka tosiasiassa nBin ei ole. 
On tBrkeBB ajoittain tarkastaa, 
ettB perBvaunun lamput toimivat 
yhB varmasti. Sinun tulee myRs 
tarkastaa valot aina, kun irrotat ja 
liitBt johdot takaisin kiinni. 
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'lB liitB perBvaunun 
valojBrjestelmBB suoraan autosi 
valojBrjestelmBBn. KBytB ainoastaan 
hyvBksyttyjB perBvaunun 
liitBntBsarjoja. 

PyydB perBvaunun liitBntBsarjan 
asennuksessa apua 
ammattihuollosta. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Jos perBvaunussa ei kBytetB 
hyvBksyttyB johtosarjaa, 
seurauksena voi olla auton 
sBhkRjBrjestelmBn vahingoittuminen 
ja/tai henkilRvahinkoja.

Ajaminen mcessc 

VBhennB nopeutta ja vaihda 
pienemmBlle vaihteelle ennen 
kuin alat ajamaan pitkBB tai 
jyrkkBB alamBkeB. Jos et vaihda 
pienemmBlle, saatat joutua 
kByttBmBBn jarruja niin paljon, ettB 
ne ylikuumenevat eivBtkB tBmBn 
jBlkeen toimi tehokkaasti.

Moottorin ja vaihteiston 
ylikuumenemisen ehkBisemiseksi 
laske ajonopeus noin nopeuteen 
70 km/h pitkBssB ylBmBessB.

HUOMIO
• Kun perBvaunua vedetBBn jyrkissB 

mBissB (jyrkkyys > 6 %), kiinnitB 
erityistB huomiota moottorin 
jBBhdytysnesteen lBmpRmittariin 
varmistaaksesi, ettei moottori 
ylikuumene. Jos jBBhdytysnesteen 
lBmpRtilamittarin osoitin nousee 
H (HOT) (tai 130 °C) -merkinnBn 
kohdalle, pysBytB auto heti kun 
mahdollista ja anna moottorin 
kBydB joutokByntiB, kunnes se 
jBBhtyy. Voit jatkaa heti, kun 
moottori on jBBhtynyt riittBvBsti. 

• VBhennB moottorin ja 
voimansiirron ylikuumenemisriskiB 
sovittamalla ajonopeus 
perBvaunun painoon ja mBen 
kaltevuuteen sopivaksi.

Pysckuiminen mckiin 

Jos autoosi on kiinnitetty perBvau-
nu, sinun ei tulisi yleisesti ottaen 
pysBkRidB mBkeen. Ihmiset voivat 
loukkaantua vakavasti tai jopa hen-
genvaarallisesti ja sekB auto ettB 
perBvaunu voivat vahingoittua, jos 
yhdistelmB lBhtee vierimBBn.
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VAROITUS

Pysckuiminen mcessc 
PerBvaunun irtoaminen mBkeen 
pysBkRidystB autosta saattaa 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja.

Jos kuitenkin sinun on pysBkRitBvB 
perBvaunu mBkeen, toimi 
seuraavasti: 
1. Aja aauto pysBkRintipaikkaan. 

KBBnnB ohjauspyRrBB 
reunakivetyksen suuntaan 
(oikealle pysBkRitBessB alamBkeen, 
vasemmalle pysBkRitBessB 
ylBmBkeen). 

2. Jos autossa on kBsivaihteisto, 
aseta vaihde vapaalle. 

3. Kytke seisontajarru ja sammuta 
ajoneuvo. 

4. Aseta kiilat perBvaunun pyRrien 
alle alamBen puolelle. 

5. KBynnistB moottori, paina 
jarruja, siirrB vapaalle, vapauta 
seisontajarru ja vapauta hitaasti 
jarruja, kunnes perBvaunun kiilat 
vastaanottavat kuorman. 

6. Paina jBlleen jarrupoljinta, kytke 
seisontajarru ja siirrB vaihde 
R-asentoon kBsivaihteistossa. 

7. Sammuta moottori ja vapauta 
jarrut, mutta jBtB seisontajarru 
pBBlle.

VAROITUS
Seisontajarru 
Autosta poistuminen voi olla 
vaarallista, jos seisontajarrua ei ole 
kunnolla kiinnitetty.
Jos olet jBttBnyt moottorin kByntiin, 
auto saattaa liikkua odottamatto-
masti. TBllRin sinB ja muut altistutte 
hengenvaaraan.

Mckilchtu 
1. Paina jarrua kBsivaihteiston 

ollessa vapaalla ja pidB jarrupoljin 
painettuna samalla, kun teet 
seuraavaa: 
• KBynnistB moottori. 
• Kytke vaihde. 
• Vapauta seisontajarru. 

2. Poista jalkasi varovaisesti 
jarrupolkimelta. 

3. Aja hitaasti, kunnes perBvaunu on 
irti kiiloista. 

4. PysBytB ja pyydB joku kerBBmBBn 
pyRrBkiilat talteen. 
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 Huolto percvaunukcytussc 

Autosi tarvitsee huoltoa useammin, 
kun kBytBt perBvaunua sBBnnRlli-
sesti. Osat, jotka vaativat erityis-
tB huomion kiinnittBmistB ovat 
moottoriRljy, akselistojen Rljyt ja 
jBBhdytysneste. Jarrujen kunnon 
sBBnnRllinen tarkastaminen on 
myRs tBrkeBB. Jokaisen kohdan tar-
kastusohjeet voidaan lRytBB tBstB 
oppaasta, ja hakemisto helpottaa 
nBiden lRytBmisessB. Jos vedBt 
perBvaunua, on hyvB kerrata nBmB 
kohdat ennen matkan aloittamista. 

Huolla myRs perBvaunu ja veto-
koukku asianmukaisesti. Noudata 
perBvaunusi huolto-ohjelmaa ja 
tarkasta se sBBnnRllisesti. Suori-
ta tarkastus mieluiten joka pBivB 
ennen ajon aloittamista. Ja tBrkein-
tB on varmistaa, ettB vetokoukun 
mutterit ja pultit ovat kireBllB.

HUOMIO
• PerBvaunun vetBmisestB lisBBn-

tyneestB kuormasta saattaa 
aiheutua ylikuumenemista kuumi-
na pBivinB tai ylBmBkiajossa. Jos 
jBBhdytysnesteen mittari osoittaa 
ylikuumenemista, kytke ilmas-
tointilaite pois pBBltB ja sammuta 
moottori turvallisessa paikassa 
jBBhdyttBBksesi moottorin. 

• PerBvaunua vedettBessB 
vaihteistoRljy tulee tarkastaa 
useammin. 

• Jos autosi ei ole varustettu ilmas-
tointilaitteella, sinun tulisi asen-
nuttaa jBBhdyttimen lisBpuhallin 
parantamaan moottorin suori-
tuskykyB perBvaunua vedettBessB.

 Jos aiot vetcc percvaunua 

TBssB on muutamia tBrkeitB 
seikkoja, jos aiot vetBB perBvaunua: 
• Harkitse perBvaunun 

hallintajBrjestelmBn (sway control) 
kByttRB. Voit kysyB perBvaunun 
hallintajBrjestelmBstB vetokoukun 
jBlleenmyyjBltB.

• 'lB suorita minkBBnlaista hinaa-
mista tai vetBmistB auton ensim-
mBisen 2 000 kilometrin aikana 
antaaksesi moottorin mukautua 
kByttRRn kunnolla. TBmBn va-
roituksen huomiotta jBttBminen 
saattaa aiheuttaa vakavia vaurioi-
ta moottoriin tai voimansiirtoon. 

• Kun aiot vetBB perBvaunua, on 
suositeltavaa kysyB valtuutetulta 
Kia-jBlleenmyyjBltB tai 
huollon yhteistyRkumppanilta 
lisBvaatimuksista, kuten 
vetokoukkusarjasta yms.

• Aja aina maltillisilla nopeuksilla 
(alle 100 km/h). 

• 'lB ylitB 70 km/h nopeutta tai 
mBBrBttyB hinauksen tai perB-
vaunun vetBmisen nopeusrajoi-
tusta (kumpi sitten on alhaisempi) 
pitkBssB ylBmBkinousussa. 

• Taulukossa on tBrkeitB painoon 
liittyviB huomioita:
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Kohde

G1.0 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 MPI
6-v man. 6-v man. 7-v DCT 6-v man.

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakio-
paketti

Polttoaine-
taloudelli-
nen paketti

Vakio paketti Vakio paketti Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakio-
pakettiVakiopaket-

ti/perBvau-
nupaketti

Vakiopaket-
ti/perBvau-
nupaketti

Vakiopaket-
ti/perBvau-
nupaketti

Suurin 
perBvau-
nun paino 
(kg)

Jarru-
ton

600 600 450 / 600 450 / 600 450 / 600 600 600

Jarrulli-
nen

1 200 1 200
1 000 / 
1 410

1 000 / 
1 410

1000 / 1 410 1 200 1 200

Suurin sallittu 
aisapaino kg

75

Suositeltu 
etBisyys 
takapyR-
rBn keski-
kohdan ja 
kiinnitys-
pisteen 
vBlillB mm

5-
ovinen

880

Farmari 1 170
ProCeed 1 145

XCeed 915

Kohde
G1.6 MPI G1.6 MPI G1.6 T-GDI G1.6 T-GDI
6-v man. 6-v aut. 6-v man. 7-v DCT

Vakiopaketti Vakiopaketti Vakiopaketti Vakiopaketti

Suurin 
perBvaunun 
paino (kg)

Jarruton 600 600 600 600
Jarrulli-
nen

1 200 1 200 1 200 1 200

Suurin sallittu aisapaino 
kg

75

Suositeltu 
etBisyys 
takapyRrBn 
keskikohdan 
ja kiinnityspis-
teen vBlillB mm

5-
ovinen

880

Farmari 1 170
ProCeed 1 145

XCeed 915
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Kohde

D1.6 D1.6
6-v man. 7-v DCT

Polttoainetaloudel-
linen paketti

Vakiopaketti Vakiopaketti

Vakiopaketti/
perBvaunupaketti

Vakiopaketti/
perBvaunupaketti

Vakiopaketti/
perBvaunupaketti

Suurin perBvaunun paino 
(kg)

Jarruton
600 / 
650

600 / 650 600 / 650

Jarrullinen 1 200 / 1 500 1 200 / 1 500 1 200 / 1 500
Suurin sallittu aisapaino kg 75

Suositeltu etBisyys 
takapyRrBn keskikohdan 
ja kiinnityspisteen vBlillB 
mm

5-ovinen 880
Farmari 1 170
ProCeed 1 145
XCeed 915
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 Percvaunun paino

OUM076210L

A: Aisapaino 

B: PerBvaunun kokonaismassa 

MikB on perBvaunun turvallinen 
enimmBispaino? PerBvaunu ei saa 
koskaan painaa enempBB kuin 
jarrullisen perBvaunun suurin sallittu 
paino (massa). Mutta tBllRinkin se 
voi olla liian painava. 

Siihen vaikuttaa, millaiseen 
kByttRRn olet suunnitellut 
perBvaunua kBytettBvBksi. 
Esimerkiksi nopeus, vaunun 
korkeus, mBkiset tiet, ilmasto ja 
se, kuinka usein aiot kByttBB autoa 
perBvaunun vetBmiseen, ovat 
kaikki tBrkeitB tekijRitB. LisBksi 
auton erikoisvarusteet saattavat 
myRs vaikuttaa perBvaunun 
ihannepainoon.

 Percvaunuaisan massa 

OUM076211L

A: Kokonaisakselimassa 

B: Auton kokonaismassa 

PerBvaunun aisan massa on tBrkeB 
mitattava kohde, sillB se vaikuttaa 
auton kokonaismassaan (Gross 
Vehicle Weight – GVW). Kokonais-
massaan sisBltyy auton omamassa, 
mahdollinen kuorma (mikB tahansa) 
ja auton matkustajat. Jos aiot vetBB 
perBvaunua, sinun on lisBttBvB ai-
sakuorma kokonaismassaan (GVW), 
koska autosi on kuljetettava myRs 
tBmB kuorma. 

PerBvaunun aisakuorma saa painaa 
enimmillBBn 10 % tBysin kuormatun 
perBvaunun massasta suurimman 
sallitun perBvaunun aisakuorman 
rajoissa. 

Kun olet kuormannut perBvaunusi, 
punnitse perBvaunun ja aisan paino 
erikseen, jotta saisit selville ovatko 
painot sopivia. Jos nBin ei ole, kuor-
man siirtBminen eri paikkaan perB-
vaunussa saattaa korjata ongelman.
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VAROITUS
Percvaunupistoke 
• 'lB koskaan kuormita perBvaunua 

siten, ettB takana painoa on 
enemmBn kuin edessB. Etuosaan 
tulisi kuormata noin 60 % 
perBvaunun kokonaiskuormasta, 
jolloin perBvaunun takaosaan jBB 
noin 40 % kuormasta. 

• 'lB koskaan ylitB suurimpia 
sallittuja perBvaunun tai 
vetovBlineistRn massoja. VBBrin 
kuormattu perBvaunu saattaa 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilRvahinkoja. Voit tarkastaa 
kuormat ja painot yleisellB 
vaaka-asemalla tai mahdollisesti 
poliisin toimipisteessB olevalla 
autovaa’alla. 

• VBBrin kuormattu perBvaunu 
voi aiheuttaa auton hallinnan 
menettBmisen.

 Massat 

TBmBn osion ohjeet auttavat sinua 
lastaamaan autosi niin, ettei sen 
paino ylitB suurinta sallittua painoa. 
Auton oikeanlaisen kuormaamisen 
avulla autosta voidaan saada irti 
parempi suorituskyky. Ennen 
kuormaamista tutustu seuraaviin 
kBsitteisiin ottaaksesi selvBB 
ajoneuvosi painorajoituksista. 
Tiedot voit lRytBB auton teknisistB 
tiedoista tai tunnistetietokilvestB. 

Auton omamassa 

SisBltBB auton, kaikkien 
vakiovarusteiden ja tByden 
polttoainesBiliRn painon. Siihen ei 
lasketa matkustajia, kuormaa tai 
lisBvarusteita. 

Todellinen omamassa 

Auton omamassan ja siihen 
myRhemmin lisBttyjen 
lisBvarusteiden painon summa. 

Kantavuus 

TBmB on kuljettajan, matkustajan 
sekB matkatavaroiden ja muun 
kuorman yhteinen massa.
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Akselimassa
(GAW  Gross axle weight) 

Kullekin akselille (etu- ja taka-
akseli) kohdistuva paino, joka 
sisBltBB omamassan ja kuorman 
painon. 

Akselimassa
(GAWR  Gross axle weight rating) 

TBmB on suurin sallittu massa, joka 
voidaan kuormittaa yhdelle akselille 
(etu- tai taka-akseli). NBmB luvut 
nBkyvBt tunnistetietokilvessB. 

Yhden akselin kokonaiskuorma ei 
saa koskaan ylittBB sen suurinta 
akselimassaa. 

Kokonaismassa
(GVW  Gross vehicle weight) 

TBmB on auton omamassan sekB 
kuorman ja matkustajien painon 
summa. 

Kokonaismassaluokitus 
(GVWR  Gross vehicle weight 
rating) 

TByteen lastatun auton suurin 
sallittu paino (mukaan lukien 
kaikki varusteet, matkustajat ja 
matkatavarat). GVWR voidaan lukea 
kuljettajan (tai etumatkustajan) 
ovikynnyksessB sijaitsevasta 
tunnistetietokilvestB. 

Ylikuormittaminen

VAROITUS
Massat 
Auton akselimassa ja 
kokonaismassaluokitus on merkitty 
kuljettajan tai etumatkustajan 
ovessa sijaitsevaan tyyppikilpeen. 
NBiden arvojen ylittBminen 
saattaa vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa onnettomuuden. Laske 
kokonaismassa ennen ajoon lBhtRB 
arvioimalla matkatavaroiden 
ja matkustajien paino. 'lB ylitB 
painorajoituksia.
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 LIIKENTEEN VAROITTAMINEN

  Hctcvilkut
Tyyppi A

OCDW069034

Tyyppi B

OCDW069001

HBtBvilkuilla voidaan varoittaa muita 
tienkByttBjiB olemaan erityisen 
varovaisia lBhestyessBBn tai 
ohittaessaan autoasi.

NiitB on kBytettBvB aina, kun 
suoritetaan hBtBkorjauksia tai auto 
pysBytetBBn tien pientareelle.

Paina vilkkukytkintB. Virtalukko 
voi olla missB tahansa asennossa. 
Vilkkukytkin sijaitsee kojelaudan 
keskikonsolissa. Kaikki suuntavilkut 
vilkkuvat tBllRin samanaikaisesti.
• Varoitusvilkut toimivat riippumatta 

siitB, onko moottori kBynnissB vai 
ei.

• Suuntavilkkuja ei voi kByttBB, kun 
varoitusvilkut ovat kBytRssB.

• KBytB varoitusvilkkuja vain niitB 
koskevien mBBrBysten mukaan 
(laki ei salli hBtBvilkkujen kByttRB 
hinaustilanteessa eikB liikkuvassa 
ajoneuvossa).

 ONGELMATILANTEESSA
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 HCTCTILANNE AJON AIKANA

 Jos moottori sammuu risteykseen
• Jos moottori sammuu risteykseen, 

siirrB vaihde vapaalle (N-asento) ja 
tyRnnB auto turvalliseen paikkaan.

• Jos autossasi on kBsivaihteisto, 
eikB sitB ole varustettu 
virtalukon suojakytkimellB, autoa 
voidaan liikuttaa eteenpBin 
kytkemBllB 2. tai 3. vaihde ja 
sitten kBynnistBmBllB moottori 
painamatta kytkinpoljinta.

 Jos rengas tyhjenee ajon aikana

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1. Irrota jalka kaasupolkimelta ja 

anna auton vauhdin hidastua 
ajaessasi suoraan eteenpBin. 'lB 
paina jarrua vBlittRmBsti, BlBkB 
aja tien sivuun, sillB auto saattaa 
karata hallinnasta. Kun ajonopeus 
on hidastunut riittBvBsti, paina 
jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa auto 
tien sivuun. Aja mahdollisimman 
kauas tiestB ja pysBkRi tasaiselle, 
kantavalle alustalle. Jos ajat 
monikaistaisella moottoritiellB, BlB 
pysBkRi kahden kaistan vBliselle 
alueelle.

2. Kun auto on pysBhtynyt, kytke 
hBtBvilkut, kytke seisontajarru, 
siirrB vaihteenvalitsin R-asentoon 
(manuaalivaihteisto).

3. PyydB kaikkia matkustajia 
poistumaan autosta. Varmista, 
ettB he eivBt poistu ajokaistan 
puoleisista ovista.

4. Kun vaihdat tyhjentynyttB 
rengasta, seuraa ohjeita, jotka 
on annettu myRhemmin tBssB 
luvussa.

 Jos moottori sammuu ajon aikana
1. Hidasta vBhitellen vauhtia pitBen 

auto samalla suorassa linjassa. 
Siirry varovaisesti tien sivuun 
turvalliseen paikkaan.

2. Kytke hBtBvilkut pBBlle.
3. YritB kBynnistBB moottori. Jos 

auto ei kBynnisty, ota yhteyttB 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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 JOS MOOTTORI EI KCYNNISTY

Jos moottori ei kcynnisty tai 
kcynnistyy huonosti
1. Tarkasta akun liitBnnBt sekB niiden 

puhtaus ja kireys.
2. Kytke sisBvalo. Jos valo himmenee 

tai sammuu, kun kBynnistBt 
moottoria, akku on tyhjentynyt.

3. Tarkasta kBynnistysmoottorin 
liitBnnBt ja niiden kireys.

4. 'lB tyRnnB tai vedB ajoneuvoa sen 
kBynnistBmiseksi. Katso ohjeet 
kappaleessa ”KBynnistBminen 
apuakulla”.

VAROITUS
Jos moottori ei kBynnisty, BlB 
tyRnnB tai vedB autoa yrittBBksesi 
kBynnistBB moottoria. 'lB siirrB 
autoa kBynnistinmoottorin avulla. 
TBstB voi seurata kolari tai muu 
vahinko. LisBksi kBynnistBminen 
tyRntBmBllB tai vetBmBllB 
ylikuormittaa katalysaattoria, josta 
seuraa tulipalovaara.

Jos moottori pyurii normaalisti, 
mutta ei kcynnisty
1. Tarkasta polttoainemBBrB
2. Varmista, ettB virta-avain on 

LOCK-asennossa, ja tarkista 
kaikki virtalukon, sytytyspuolan 
ja sytytystulppien liitokset. Kytke 
kaikki irronneet tai lRystyneet 
liittimet uudelleen.

3. Tarkasta moottoritilan 
polttoaineen syRttR.

4. Jos moottori ei kBynnisty 
vielBkBBn, ota yhteys 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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 HCTCKCYNNISTCMINEN

ODEEV088002NR

LiitB kaapelit numerojBrjestyksessB 
ja irrota kBBnteisessB 
jBrjestyksessB.

  Kcynnistcminen apuakulla

KBynnistBminen apuakulla voi olla 
vaarallista vBBrin suoritettuna. 
TBmBn vuoksi noudata apuakulla 
kBynnistBmisen ohjeita vBlttBBksesi 
aiheuttamasta vahinkoa itsellesi, 
autolle tai akulle. MikBli tunnet 
epBvarmuutta, suosittelemme 
kBBntymBBn pBtevBn asentajan 
tai hinauspalvelun puoleen auton 
kBynnistBmiseksi apuakulla.

HUOMIO
KBytB ainoastaan 12 V:n apuakkua. 
Auton 12 voltin kBynnistysmoottori, 
sytytysjBrjestelmB ja muut sBhkR-
osat saattavat vaurioitua pysyvBsti, 
jos kytket apukBynnistyskaapelit 24 
voltin sBhkRjBrjestelmBBn (kaksi 12 
voltin akkua sarjaan kytkettynB tai 
24 voltin moottorigeneraattori)

VAROITUS
Akku
'lB yritB tarkistaa akun nestetasoa, 
sillB akun kotelo saattaa haljeta tai 
se saattaa rBjBhtBB ja aiheuttaa 
vakavia vammoja.

VAROITUS
Akku
• PidB akku kaukana avotulesta ja 

kipinBlBhteistB. Akku muodostaa 
vetykaasua, joka voi rBjBhtBB 
altistuessaan liekeille tai kipinRille. 
VBltyt vakavilta vammoilta 
ja auton vaurioitumiselta 
noudattamalla tarkoin nBitB 
ohjeita. Jos et ole varma kuinka 
tBmB toimenpide suoritetaan, etsi 
ammattiapua. Autoteollisuuden 
akut sisBltBvBt rikkihappoa. Se on 
myrkyllistB ja erittBin syRvyttBvBB. 
KBytB suojalaseja ja varo, ettei 
happoa joudu ihollesi, vaatteillesi 
tai auton pBBlle, kun kBynnistBt 
auton apukBynnistyskaapeleilla.

• 'lB yritB kBynnistBB moottoria 
apuakulla, jos tyhjentynyt akku on 
jBBtynyt tai sen akkunesteen taso 
on alhainen: akku saattaa murtua 
tai rBjBhtBB.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivBt 
saa koskettaa toisiaan. TBmB voi 
aiheuttaa kipinRintiB.
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• Jos kBynnistBt apukaapeleiden 
avulla akkua, joka on jBBtynyt 
tai jonka varaus on lBhes 
purkautunut, akku voi haljeta tai 
rBjBhtBB.

Kcynnistcminen apuakulla
1. Varmista, ettB apuakun jBnnite on 

12 volttia ja negatiivinen napa on 
maadoitettu.

2. Jos apukBynnistyskaapelit 
kytketBBn toisen auton akkuun, 
varmista, etteivBt autot ole 
kosketuksessa toisiinsa.

3. Sammuta kaikki tarpeettomat 
sBhkRlaitteet.

4. LiitB apukaapelit tarkassa 
jBrjestyksessB kuvan mukaisesti. 
Kytke ensin ensimmBisen 
kBynnistyskaapelin pBB 
tyhjentyneen akun (1) positiiviseen 
napaan ja liitB sitten toinen pBB 
apuakun (2) positiiviseen napaan.
Jatka kytkemBllB toisen 
kBynnistyskaapelin ensimmBinen 
pBB apuakun (3) negatiiviseen 
napaan ja sitten toinen 
pBB kBynnistettBvBn auton 
moottoritilan kiinteBBn, 
liikkumattomaan, metalliseen 
kohtaan (esim. moottorin 
nostokorvakkeeseen), joka on 
kaukana akusta (4). 'lB liitB sitB 
mihinkBBn osaan, joka liikkuu 
moottoria kBynnistettBessB, tai 
sellaisen lBhelle.

'lB anna kBynnistyskaapeleiden 
koskea mihinkBBn muuhun 
kuin akun oikeisiin napoihin ja 
oikeaan maadoituspisteeseen. 
'lB kumarru akun ylitse liitoksia 
tehdessBsi.

HUOMIO
Akkukaapelit
'lB yhdistB apukBynnistyskaapelia 
apukBynnistyksessB kBytettBvBn 
akun miinusnavan ja tyhjentyneen 
akun miinusnavan vBlille. TBmB 
voi aiheuttaa tyhjentyneen akun 
ylikuumenemisen ja murtumisen 
vapauttaen akkuhappoa. Varmista, 
ettB kytket kBynnistyskaapelin 
toisen pBBn apuakun negatiiviseen 
ja sitten toisen pBBn metalliseen 
kohtaan, joka on kaukana akusta.

5. KBynnistB apukBynnistyksessB 
kBytettBvBn auton moottori, 
nosta sen kByntinopeus noin 
lukemaan 2000 rpm ja kBynnistB 
kBynnistettBvBn auton moottori.

Jos akkuvarauksen 
purkautumisen syy on 
epBselvB, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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Kcynnistcminen tyuntcmcllc

KBsivaihteistolla varustettua autoa 
ei saa kBynnistBB tyRntBmBllB, sillB 
tBmB voi vaurioittaa katalysaattoria.

Automaattivaihteistolla/
kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustettuja autoja ei voi kBynnistBB 
tyRntBmBllB.

Noudata tBssB luvussa esitettyjB 
apuakulla kBynnistBmisen ohjeita.

VAROITUS
'lB koskaan hinaa autoa 
kBynnistBBksesi moottoria, sillB 
moottorin kBynnistymisestB 
seuraava Bkillinen liike eteenpBin voi 
aiheuttaa tRrmByksen hinaavaan 
ajoneuvoon.

    JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE

Jos lBmpRmittari ilmaisee 
ylikuumenemista, tunnet tehon 
alenemista tai kuulet kovaBBnistB 
nakutusBBntB, moottori saattaa olla 
ylikuumentunut. Jos nBin kBy, toimi 
seuraavasti:
1. Siirry tien sivuun heti, kun se on 

turvallista.
2. SiirrB vaihteenvalitsin P-asentoon 

(automaattivaihteistolla varus-
tettu auto) tai vapaa-asentoon 
(kBsivaihteistolla varustettu auto). 
Jos ilmastointilaite on pBBllB, sam-
muta se.

3. Jos jBBhdytysnestettB valuu auton 
alta tai konepellin alta nousee 
hRyryB, sammuta moottori. 
'lB avaa konepeltiB ennen kuin 
jBBhdytysnesteen valuminen tai 
hRyryBminen loppuu. Jos jBBh-
dytysnestettB ei nBytB olevan 
kulunut ja hRyryB ei esiinny, jBtB 
moottori kByntiin ja tarkasta, ettB 
moottorin jBBhdyttimen tuuletin 
toimii. Jos tuuletin ei toimi, sam-
muta moottori.

4. Tarkasta katsomalla, ettB vesi-
pumpun kByttRhihna on paikallaan. 
Jos se on paikallaan, tarkasta 
myRs sen kireys. Jos kByttRhihna 
nByttBisi olevan kunnossa, etsi 
mahdollisia jBBhdytysnesteen 
vuotoja jBBhdyttimestB, letkuista 
ja auton alta. (Jos ilmastointilaite 
on ollut kBytRssB, on normaalia, 
ettB kondenssivettB tippuu auton 
alle).
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VAROITUS
'lB pidB kBttB, hiuksia tai 
vaatekappaleita liikkuvien osien 
kuten puhaltimen ja kByttRhihnan 
lBhellB, kun moottori on kBynnissB.

5. Jos vesipumpun kByttRhihna 
on vahingoittunut tai 
jBBhdytysnestettB vuotaa, 
sammuta moottori vBlittRmBsti 
ja ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-
jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

VAROITUS
'lB avaa jBBhdyttimen korkkia, 
kun moottori on kuuma. TBllRin 
jBBhdytysnestettB saattaa suihkuta 
ulos tByttRaukosta aiheuttaen 
vakavia palovammoja.

6. Jos et kykene paikallistamaan 
ylikuumenemisen aiheuttajaa, 
odota kunnes moottorin lBmpRtila 
on palautunut normaaliksi. Jos 
jBBhdytysnestesBiliRn nestetaso 
on laskenut, nosta nestetaso 
puolivBlimerkintBBn asti lisBBmBllB 
sBiliRRn jBBhdytysnestettB.

7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile 
muita ylikuumenemisen merkkejB. 
Jos ylikuumeneminen tapahtuu 
uudelleen, soita ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-
jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

HUOMIO
• Jos jBBhdytysnesteen mBBrB 

vBhenee merkittBvBsti, 
jBBhdytysjBrjestelmBssB 
on vuoto. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jBBhdytysnestetason 
vuoksi, jBBhdytysnesteen 
lisBBminen liian nopeasti voi 
aiheuttaa halkeamia moottoriin. 
LisBB jBBhdytysnestettB hitaasti 
ja pieni mBBrB kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.
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   Rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc (TPMS)  
(tyyppi A)  (jos varusteena)

OCDW069002

OCD068003

1. Alhaisen rengaspaineen 
merkkivalo / TPMS-hBiriRn 
merkkivalo

2. Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus (nBkyy LCD-nBytRllB)

Rengaspaineen tarkistaminen
• Voit tarkistaa rengaspaineen 

mittaristosta tietojen 
avustustilassa. 
- Katso lisBtietoja luvun 4-78 
kohdasta Mukautettavat 
asetukset (User Settings).

• Rengaspainetieto tulee nByttRRn 
1–2 minuutin ajon jBlkeen.

• Jos rengaspaineen arvo ei tule 
nByttRRn, kun auto pysBhtyy, 
nByttRRn tulee viesti Drive to 
display (aja autolla, jotta nBet 
arvot). Tarkista rengaspaine ajon 
jBlkeen.

• Voit vaihtaa rengaspaineen 
yksikRn mittariston 
mukautettavista asetuksista.
- psi, kpa, bar (katso lisBtietoja 
luvun 4 kohdasta Mukautettavat 
asetukset (User Settings mode).

Jokainen rengas (myRs vararengas, 
mikBli varusteena) tulisi tarkastaa 
kuukausittain. Renkaan on 
oltava kylmB ja tBytettynB auton 
valmistajan suosittelemaan 
paineeseen (lRytyy teknisistB 
tiedoista tai rengaspainetarrasta).

(Jos autossasi on renkaat, jotka 
ovat erikokoisia kuin teknisiin 
tietoihin tai rengaspainetarraan 
merkityt, tulee sinun itse mBBrittBB 
nBiden renkaiden oikea paine).

Ajoneuvossasi on turvavarusteena 
lisBvarusteinen rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmB (TPMS), joka 
ilmoittaa alhaisen rengaspaineen 
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merkkivalolla, kun yhden tai 
useamman renkaan paine on 
merkittBvBsti alentunut. NiinpB jos 
alhaisen rengaspaineen merkkivalo 
syttyy, sinun tulee pysBhtyB ja 
tarkastaa renkaasi mahdollisimman 
pian ja tByttBB ne oikeisiin paineisiin. 
Liian alhaisilla rengaspaineilla 
ajaminen saattaa aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemista ja 
johtaa niiden vahingoittumiseen. 
LisBksi alhaiset paineet 
nostavat polttoaineenkulutusta, 
pienentBvBt renkaan kuviopinnan 
kByttRikBB ja voivat vaikuttaa 
ajoneuvon kByttBytymiseen ja 
jarrutusmatkaan.

Huomaa, ettB TPMS-jBrjestelmB ei 
korvaa renkaan huoltotoimenpiteitB 
tai kuljettajan vastuuta 
yllBpitBmBBn oikeita rengaspaineita, 
vaikka rengaspaineet eivBt olisi 
alentuneet alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon kytkeytymisen tasolle.

Ajoneuvossasi on lisBksi varusteena 
TPMS-hBiriRn merkkivalo, jolla 
voidaan ilmoittaa, jos jBrjestelmB 
ei toimi oikein. TPMS-hBiriRn 
ilmaisin on yhdistetty alhaisen 
rengaspaineen merkkivaloon. Kun 
jBrjestelmB havaitsee hBiriRn, 
merkkivalo vilkkuu noin minuutin, 
jonka jBlkeen jatkaa palamista 
jatkuvana. TBmB toistuu aina, kun 
moottori kBynnistetBBn, kunnes 
toimintahBiriR korjataan. Jos TPMS-
toimintahBiriRn merkkivalo jatkaa 

palamista noin minuutin vilkkumisen 
jBlkeen, jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
kykene tunnistamaan alhaista 
rengaspainetta niin kuin pitBisi.

TPMS-toimintahBiriRitB saattaa 
esiintyB erilaisista syistB, kuten 
renkaan tai vanteen asennuksesta, 
joka estBB TPMS-jBrjestelmBn 
virheettRmBn toiminnan. Tarkasta 
aina TPMS-toimintahBiriRn 
merkkivalo yhden tai useamman 
renkaan tai vanteen vaihdon 
jBlkeen. TBllRin voidaan varmistaa, 
ettB vaihdettu rengas tai vanne 
antaa TPMS-jBrjestelmBn jatkaa 
virheetRntB toimintaa.

HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa jBrjestelmB 
pitBB tarkastaa ammattihuollossa: 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
1. Matalan rengaspaineen 

varoitusvalo / rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn 
vikamerkkivalo ei syty 3 sekunnin 
ajaksi, kun virta-avain kBBnnetBBn 
ON-asentoon tai kun moottori 
kBy.

2. Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn vian 
merkkivalo vilkkuu noin 1 minuutin 
ajan ja jBB sitten palamaan.

3. Alhaisen rengaspaineen paikan 
merkkivalo jatkaa palamista.
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Alhaisen rengaspaineen merkkivalo 

Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus

OCDW069024

Rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn merkkivalot 
syttyvBt ja LCD-nByttRRn tulee 
varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyRrBn rengaspaine on 
liian matala. Alhaisen rengaspaineen 
paikan merkkivalo osoittaa, 
mikB rengas on menettBnyt 
merkittBvBsti painetta kytkemBllB 
vastaavan renkaan merkkivalon.

Jos kumpi tahansa merkkivaloista 
syttyy, vBhennB vBlittRmBsti 
nopeuttasi vBlttBen kaarteiden 
ajamista kovalla nopeudella 
ja ennakoiden pidentyneen 
jarrutusmatkan. Sinun tulisi 
pysBhtyB ja tarkastaa renkaat 
mahdollisimman pian. TBytB 
renkaat oikeisiin paineisiin, kuten 
teknisiin tietoihin tai kuljettajan 
keskisivupilarin ulkopaneelissa 
sijaitsevaan rengaspainetarraan 

on merkitty. Jos et pysty ajamaan 
huoltoasemalle asti tai rengas ei 
pysty yllBpitBmBBn juuri lisBttyB 
painetta, vaihda matalapaineinen 
pyRrB varapyRrBBn.

JBrjestelmB toimii toisella 
seuraavista tavoista, kun vaihdat 
vajaapaineisen renkaan tilalle 
varapyRrBn ja ajat autolla noin 10 
minuuttia yli 25 km/h nopeudella:
• TPMS-hBiriRn merkkivalo saattaa 

vilkkua noin 1 minuutin ja jatkaa 
sen jBlkeen jatkuvaa palamista, 
koska TPMS-anturia ei ole 
kiinnitetty varapyRrBBn. (Uutta 
anturilla varustettua pyRrBB ei ole 
ajoneuvossa.)

• TPMS-hBiriRn merkkivalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana, koska 
TPMS-anturia ei ole kiinnitetty 
varapyRrBBn. (Uusi anturilla 
varustettu pyRrB on ajoneuvossa.)

HUOMIO
• Talvella tai kylmBllB sBBllB alhaisen 

rengaspaineen merkkivalo 
saattaa syttyB, jos rengaspaineet 
on sBBdetty suositeltuihin 
tByttRpaineisiin lBmpimBllB sBBllB. 
TBmB ei ole toimintahBiriR, vaan 
johtuu ulkolBmpRtilan laskemisen 
aiheuttamasta rengaspaineen 
muutoksesta.
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• Kun ajat autollasi lBmpimBltB 
alueelta kylmBlle tai pBinvastoin, 
tai ulkoilman lBmpRtila 
muuttuu, sinun tulisi tarkastaa 
rengaspaineet ja sBBtBB ne 
tarvittaessa suositeltuihin 
paineisiin.

• Kun renkaisiin tBytetBBn lisBB 
ilmaa, alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon sammutuksen ehdot 
eivBt ehkB tByty. TBmB johtuu 
tByttRlaitteen virhemarginaalista. 
Alhaisen rengaspaineen 
merkkivalo sammuu, jos 
rengaspaine ylittBB suositellun 
rengaspaineen.

VAROITUS
Liian matala rengaspaine saattaa 
vaurioittaa rengasta
MerkittBvBsti alentunut rengaspaine 
tekee auton kByttBytymisen 
epBvakaaksi ja voi lisBtB auton 
hallinnan menettBmisen riskiB ja 
jarrutusmatkan pituutta. Jatkuva 
ajaminen alhaisilla rengaspaineilla 
voi aiheuttaa renkaiden 
ylikuumenemista, joka johtaa niiden 
vahingoittumiseen.

 Rengaspaineen 
valvontajcrjestelmcn (TPMS) vian 
merkkivalo 

Jos TPMS-hBiriRn merkkivalo jatkaa 
palamista, kun se on vilkkunut 
noin minuutin, rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR.

Tarkistuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa 
ongelman syyn selvittBmiseksi. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Jos rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, vajaapaineisen 
renkaan sijainti-ilmoitus ei tule 
nBkyviin, vaikka autossa olisi 
rengas, jonka paine on liian matala.

HUOMIO
• TPMS-hBiriRn merkkivalo saattaa 

vilkkua noin 1 minuutin ja jatkaa 
sen jBlkeen palamista, jos autol-
la ajetaan voimakaapeleiden tai 
radiolBhettimien, kuten poliisiase-
mien, julkishallintorakennuksien, 
radioasemien, armeijavBlineistRn, 
lentokenttien tai radiomasto-
jen jne. lBhettyvillB. NBmB voivat 
hBiritB rengaspaineiden valvon-
tajBrjestelmBn (TPMS) normaalia 
toimintaa.
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• TPMS-hBiriRn merkkivalo saattaa 
vilkkua noin 1 minuutin ja sen 
jBlkeen jatkaa palamista, jos 
kBytRssB on renkaiden lumiketjut 
tai joitain erillisiB elektronisia 
sBhkRlaitteita, kuten kannettavaa 
tietokonetta, matkapuhelimen 
laturia, kauko-ohjainta, navigointia 
jne.
TBmB voi hBiritB rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn (TPMS) 
normaalia toimintaa.

Pyurcn vaihtaminen TPMS-
jcrjestelmcllc varustetussa 
autossa

Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn merkkivalo 
syttyy ja vajaapaineisen renkaan 
sijainti-ilmoitus nBkyy nBytRllB, kun 
jokin renkaista tyhjenee. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Suosittelemme kByttBmBBn Kian 
hyvBksymBB tiivistysainetta.
Rengaspaineanturissa ja vanteessa 
olevat paikkausainejBBmBt 
tulee poistaa uutta rengasta 
asennettaessa.

Jokainen pyRrB on varustettu 
rengaspainetunnistimella, joka 
on asennettu renkaan sisBBn 
venttiilirungon alle. Sinun tulee 
kByttBB TPMS-yhteensopivia 
vanteita. Huollata renkaasi 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

JBrjestelmB toimii toisella 
seuraavista tavoista, kun vaihdat 
vajaapaineisen renkaan tilalle 
varapyRrBn ja ajat autolla noin 10 
minuuttia yli 25 km/h nopeudella:
• TPMS-hBiriRn merkkivalo saattaa 

vilkkua noin 1 minuutin ja jatkaa 
sen jBlkeen jatkuvaa palamista, 
koska TPMS-anturia ei ole 
kiinnitetty varapyRrBBn. (Uutta 
anturilla varustettua pyRrBB ei ole 
ajoneuvossa.)

• TPMS-hBiriRn merkkivalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana, koska 
TPMS-anturia ei ole kiinnitetty 
varapyRrBBn. (Uusi anturilla 
varustettu pyRrB on ajoneuvossa.)
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Et vBlttBmBttB kykene 
tunnistamaan tyhjentynyttB 
rengasta ainoastaan 
silmBmBBrBisesti. KBytB aina 
hyvBlaatuisia rengaspainemittareita 
renkaan tByttRpaineiden 
mittaamiseen. Huomaa, ettB 
renkaan ollessa lBmmin (ajon 
jBlkeen) siinB vallitsee korkeampi 
paine kuin kylmBssB renkaassa 
(seissyt paikallaan vBhintBBn 3 
tuntia ja ajettu alle 1,5 km tBmBn 3 
tunnin aikana).

Anna renkaan jBBhtyB ennen 
rengaspainemittauksen 
suorittamista. Varmista aina, 
ettB rengas on kylmB ennen 
sen tByttBmistB suositeltuun 
paineeseen.

Rengas on kylmB, kun auto on 
ollut ensin paikallaan vBhintBBn 3 
tuntia ja sillB on ajettu sen jBlkeen 
korkeintaan 1,6 km.

HUOMIO
Suosittelemme kByttBmBBn 
Kian hyvBksymBB 
tiivistysainetta, jos ajoneuvosi 
on varustettu rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBllB. Renkaan 
tiivistysaine saattaa vahingoittaa 
rengaspainetunnistimia.

VAROITUS
TPMS
• TPMS-jBrjestelmB ei pysty 

varoittamaan sinua ulkoisen 
tekijBn aiheuttamasta vakavasta 
ja yhtBkkisestB rengasvauriosta 
(esim. naula tai muut jBBnteet).

• Jos havaitset epBvakautta auton 
kByttBytymisessB, irrota jalkasi 
heti kaasupolkimelta, lisBB jarrua 
vBhitellen kevyellB voimalla ja 
hidasta turvalliseen paikkaan tien 
sivuun.

VAROITUS
Rengaspaineen valvontajcrjestelmcn 
suojaaminen
Jos muutat tai vaurioitat 
TPMS-jBrjestelmBn osia tai 
puutut niiden toimintaan, 
jBrjestelmB ei vBlttBmBttB pysty 
varoittamaan kuljettajaa alhaisesta 
rengaspaineesta ja/tai TPMS-
toimintahBiriRstB. Jos muutat 
tai vaurioitat rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn osia tai puutut 
niiden toimintaan, auton takuu 
saattaa mitBtRityB tBltB osin.
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VAROITUS
EUROOPASSA
• 'lB tee autoon muutoksia, sillB se 

saattaa hBiritB rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn toimintaa.

• Tarvikevanteissa ei ole 
vBlttBmBttB rengaspaineanturia. 
KBytB turvallisuussyistB 
ammattihuollon varaosia. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Jos kBytBt tarvikevanteita, kBytB 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn 
suosittelemaa rengaspaineanturia. 
Jos autossa ei ole rengaspaineiden 
tunnistusjBrjestelmBB tai se ei 
toimi asianmukaisesti, auto ei 
ehkB lBpBise maasi katsastusta.

• Kaikissa EUROOPAN 
markkinoilla alla mainittuina 
aikoina myydyissB autoissa 
on oltava rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmB.
- Uusi malli: 1.11.2012~
- Nykyinen malli: 1.11.2014 - 
(ensirekisterRidyt autot)

   Rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc (TPMS)  
(tyyppi B)    (jos varusteena)

OCDW069040

OCDW069044

• Matalan rengaspaineen 
osoitus / rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn (TPMS) vian 
merkkivalo

• TPMS SET -painike
• Matalan rengaspaineen osoitus 

(nBkyy LCD-nBytRssB)

Auton TPMS valvoo ja vertailee kun-
kin vanteen ja renkaan pyRrBhdys-
halkaisijaa ja pyRrimisominaisuuksia 
ajon aikana. LisBksi jBrjestelmB 
tarkistaa, onko jossakin renkaassa 
selvBsti liian vBhBn ilmaa.
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Nollaa jBrjestelmB painamalla TPMS 
SET -painiketta ohjeiden mukaan ja 
tallenna nykyinen rengaspaine.

Jos yhdessB tai useassa renkaassa 
on selvBsti liian vBhBn ilmaa, 
matalan rengaspaineen merkkivalo 
syttyy ja mittaristossa nBkyy 
ilmoitus.

Jos TPMS-jBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR, TPMS:n varoitusvalo 
syttyy.

TPMS:n nollausohjeet

Nollaa TPMS seuraavissa tilanteissa.
• Renkaiden (tai vanteiden) 

korjaamisen tai vaihtamisen 
jBlkeen

• Renkaiden kiertovaihtamisen 
jBlkeen

• Rengaspaineiden sBBtBmisen 
jBlkeen

• Matalan rengaspaineen 
merkkivalon syttyessB

• Jousituksen tai ABS-jBrjestelmBn 
vaihtamisen jBlkeen

1. PysBkRi auto tasaiselle ja kovalle 
alustalle.

2. TBytB renkaat oikeisiin paineisiin, 
kuten teknisiin tietoihin tai 
kuljettajan keskisivupilarin 
ulkopaneelissa sijaitsevaan 
rengaspainetarraan on merkitty.

3. KBynnistB moottori ja pidB TPMS 
SET -painiketta alhaalla noin 
kolmen sekunnin ajan TPMS:n 
nollausta varten. Nollausprosessi 
suoritetaan automaattisesti.

OCDW069039

4. Varmista sen jBlkeen, ettB matalan 
rengaspaineen merkkivalo 
sammuu neljBn sekunnin 
vilkkumisen jBlkeen. Varmista 
hallintalaitteistosta, ettB viesti 
Rengaspaine on tallennettu on 
nBkyvissB.

5. Kun olet nollannut TPMS:n, aja 
autoa noin 20 minuutin ajan uuden 
rengaspaineen tallentamiseksi 
jBrjestelmBBn.

*  Jos matalan rengaspaineen 
merkkivalo syttyy, toista vaihe 3.

Kun TPMS nollataan, nykyinen 
rengaspaine tallentuu 
vakiorengaspaineeksi.
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HUOMIO
• Jos TPMS nollataan tByttBmBttB 

renkaita, jBrjestelmB ei ehkB 
ilmoita oikein renkaiden 
huomattavastakaan 
tyhjentymisestB. Tarkista oikea 
rengaspaine, ennen kuin nollaat 
TPMS:n.

• TPMS ei ehkB toimi oikein, jos 
et nollaa TPMS:BB, vaikka TPMS 
tBytyy nollata.

• Jos painat TPMS:n 
nollauspainiketta ajon aikana, 
TPMS:n nollausprosessi 
ei aktivoidu. Paina TPMS-
nollauspainiketta, kun auto seisoo 
tBysin paikallaan.

• Rengaspaine on tarkistettava ja 
renkaat tBytettBvB niiden ollessa 
kylmBt.
Rengas on kylmB, kun auto on 
ollut paikallaan vBhintBBn kolme 
tuntia, joiden aikana sillB on ajettu 
korkeintaan 1,6 km.

Rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc

Jokainen rengas (myRs vararengas, 
mikBli varusteena) tulisi tarkastaa 
kuukausittain. Renkaan on oltava 
kylmB ja tBytettynB auton valmis-
tajan suosittelemaan paineeseen 
(lRytyy teknisistB tiedoista tai ren-
gaspainetarrasta). (Jos autossasi on 
renkaat, jotka ovat erikokoisia kuin 
teknisiin tietoihin tai rengaspaine-
tarraan merkityt, tulee sinun itse 
mBBrittBB nBiden renkaiden oikea 
paine.)

VAROITUS
Liian korkea ja liian matala 
rengaspaine lyhentBB renkaan 
kByttRikBB ja heikentBB 
ajettavuutta. Yli- tai alipaineinen 
rengas voi myRs yllBttBen puhjeta, 
jolloin vaarana on ajoneuvon 
hallinnan menettBminen ja 
liikenneonnettomuus.

Ajoneuvossasi on turvavarusteena 
lisBvarusteinen rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmB (TPMS), joka 
ilmoittaa alhaisen rengaspaineen 
merkkivalolla, kun yhden tai 
useamman renkaan paine on 
merkittBvBsti alentunut. NiinpB jos 
alhaisen rengaspaineen merkkivalo 
syttyy, sinun tulee pysBhtyB ja 
tarkastaa renkaasi mahdollisimman 
pian ja tByttBB ne oikeisiin paineisiin. 
Liian alhaisilla rengaspaineilla 
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ajaminen saattaa aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemista ja 
johtaa niiden vahingoittumiseen.

LisBksi alhaiset paineet nostavat 
polttoaineenkulutusta, pienentBvBt 
renkaan kuviopinnan kByttRikBB ja 
voivat vaikuttaa ajoneuvon kByttBy-
tymiseen ja jarrutusmatkaan.

Huomaa, ettB TPMS-jBrjestelmB ei 
korvaa renkaan huoltotoimenpiteitB 
tai kuljettajan vastuuta 
yllBpitBmBBn oikeita rengaspaineita, 
vaikka rengaspaineet eivBt olisi 
alentuneet alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon kytkeytymisen tasolle.

Ajoneuvossasi on lisBksi varusteena 
TPMS-hBiriRn merkkivalo, jolla 
voidaan ilmoittaa, jos jBrjestelmB 
ei toimi oikein. TPMS-hBiriRn 
ilmaisin on yhdistetty alhaisen 
rengaspaineen merkkivaloon. Kun 
jBrjestelmB havaitsee hBiriRn, 
merkkivalo vilkkuu noin minuutin, 
jonka jBlkeen jatkaa palamista 
jatkuvana. TBmB toistuu aina, kun 
moottori kBynnistetBBn, kunnes 
toimintahBiriR korjataan.

Jos toimintahBiriRn ilmaisin 
palaa, jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
kykene tunnistamaan alhaista 
rengaspainetta niin kuin pitBisi. 
TPMS-toimintahBiriRitB saattaa 
esiintyB erilaisista syistB, kuten 
renkaan tai vanteen asennuksesta, 
joka estBB TPMS-jBrjestelmBn 
virheettRmBn toiminnan.

Tarkasta aina TPMS-toimintahBiriRn 
merkkivalo yhden tai useamman 
renkaan tai vanteen vaihdon 
jBlkeen. TBllRin voidaan varmistaa, 
ettB vaihdettu rengas tai vanne 
antaa TPMS-jBrjestelmBn jatkaa 
virheetRntB toimintaa.

HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa auto 
pitBB tarkastaa valtuutetussa 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla:
1. Matalan rengaspaineen 

varoitusvalo / rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn 
vikamerkkivalo ei syty 3 sekunnin 
ajaksi, kun virta-avain kBBnnetBBn 
ON-asentoon tai kun moottori 
kBy.

2. Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn vian 
merkkivalo vilkkuu noin 1 minuutin 
ajan ja jBB sitten palamaan.

3. Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus jBB nBkyviin.
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Alhaisen rengaspaineen merkkivalo  
 

Vajaapaineisen renkaan sijainti-
ilmoitus ja rengaspaineen osoitus

OCDW069045

Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn merkkivalot 
syttyvBt ja LCD-nByttRRn tulee 
varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyRrBn rengaspaine on 
liian matala. Vajaapaineisen renkaan 
sijainti-ilmoitus osoittaa, mikB 
rengas on selvBsti liian tyhjB.

Jos kumpi tahansa merkkivalois-
ta syttyy, vBhennB vBlittRmBsti 
nopeuttasi vBlttBen kaarteiden 
ajamista kovalla nopeudella ja enna-
koiden pidentyneen jarrutusmatkan. 
Sinun tulisi pysBhtyB ja tarkastaa 
renkaat mahdollisimman pian. 
TBytB renkaat oikeisiin paineisiin, 
kuten teknisiin tietoihin tai kuljet-
tajan keskisivupilarin ulkopaneelissa 
sijaitsevaan rengaspainetarraan on 
merkitty. Nollaa sitten TPMS ohjei-
den mukaisesti.

Jos et pysty ajamaan 
huoltoasemalle asti tai rengas ei 
pysty yllBpitBmBBn juuri lisBttyB 
painetta, vaihda matalapaineinen 
pyRrB varapyRrBBn.

Matalan rengaspaineen 
merkkivalo palaa ja rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn vian 
merkkivalo saattaa vilkkua minuutin 
ajan, minkB jBlkeen se jBB palamaan, 
kunnes rengas on korjattu ja 
asennettu autoon.

HUOMIO
Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn merkkivalo 
saattaa syttyB talvella tai 
ulkolBmpRtilan laskiessa, jos 
rengaspaineet on sBBdetty 
ohjearvon mukaisiksi lBmpimBllB 
ilmalla. TBmB ei merkitse TPMS-
jBrjestelmBn toimintahBiriRtB, 
sillB laskenut lBmpRtila aiheuttaa 
renkaiden paineiden putoamista.
Kun ajat autollasi lBmpimBltB 
alueelta kylmBlle tai pBinvastoin, 
tai ulkoilman lBmpRtila muuttuu 
merkittBvBsti, sinun tulisi tarkastaa 
rengaspaineet ja sBBtBB ne 
tarvittaessa suositeltuihin paineisiin.
Nollaa sitten TPMS ohjeiden 
mukaisesti.
TPMS:n kalibrointi ei ehkB onnistu 
seuraavissa tilanteissa.
• TPMS:BB ei ole nollattu oikein.
• KBytRssB eivBt ole alkuperBiset 

renkaat.
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• Tie on luminen tai liukas.
• Kuljettaja kiihdyttBB, hidastaa tai 

kBBntBB ohjauspyRrBB Bkillisesti.
• Kuljettaja ajaa liian hitaasti tai 

nopeasti.
• Renkaisiin kohdistuu raskasta ja 

epBtasaista kuormitusta.
• Autossa on vararengas tai 

lumiketjut.

VAROITUS
Liian matala rengaspaine saattaa 
vaurioittaa rengasta
MerkittBvBsti alentunut rengaspaine 
tekee auton kByttBytymisen 
epBvakaaksi ja voi lisBtB auton 
hallinnan menettBmisen riskiB ja 
jarrutusmatkan pituutta.
Jatkuva ajaminen alhaisilla 
rengaspaineilla voi aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemista, joka 
johtaa niiden vahingoittumiseen.

 JOS RENGAS TYHJENEE  
(AUTOSSA ON VARUSTEENA 
VARARENGAS, JOS VARUSTEENA)   

Tunkki ja tyukalut
5-ovinen

OCDW069018

Farmari

OCDW068018
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ProCeed

OCDW069035

XCeed

OCDW069030

Nosturia, nosturin vartta ja 
pyRrBnmutteriavainta sBilytetBBn 
tavaratilassa.

Nosta tavaratilan lattia ylRs 
pBBstBksesi nBihin kBsiksi.
1. Tunkin kahva
2. Nosturi
3. Mutteriavain

Tunkin kcyttuohjeet

Tunkki on tarkoitettu ainoastaan 
varapyRrBn vaihtamiseen hBtBti-
lanteessa. Itse suoritettavia talvi-/

kesBpyRrien kausivaihtoja varten 
tulee hankkia toistuvaan kByttRRn 
tarkoitettu erillinen SFS-EN 1494 
-standardin mukainen tunkki (esim. 
hallitunkki) ja varmistua auton oi-
keista nostokohdista.

EstBBksesi nosturin kolisemisen 
ajon aikana, sBilytB sitB ohjeiden 
mukaisesti.

Noudata nosturin kByttRohjeita 
vBhentBBksesi loukkaantumisriskiB.

VAROITUS
Pyurcn vaihtaminen
• 'lB koskaan suorita auton 

korjauksia yleisen tien tai 
moottoritien kaistalla.

• SiirrB auto aina kokonaan pois tiel-
tB tien pientareelle ennen renkaan 
vaihtamista. Tunkkia tulee kByttBB 
kiinteBllB, tasaisella maa-alustalla. 
Kutsu hinauspalvelu, ellei tien vie-
ressB ole tasaista aluetta renkai-
den vaihtamista varten.

• Muista kByttBB oikeita auton 
etu- ja takapBBn nostokohtia. 'lB 
koskaan kBytB puskuria tai muuta 
korin osaa nostokohtana.

• Auto saattaa vieriB pois tunkilta 
aiheuttaen vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vammoja.

• 'lB mene nosturilla tuetun 
ajoneuvon alle.

• 'lB kBynnistB moottoria, kun auto 
on tunkin varassa.

• 'lB anna kenenkBBn jBBdB autoon, 
kun se on tunkin varassa.
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• Varmista, ettB lapset ovat turval-
lisessa paikassa kaukana tiestB ja 
tunkilla nostettavasta autosta.

Varapyurcn irrottaminen ja 
scilyttcminen

OSK3068040NR

KBBnnB pyRrBB paikallaan pitBvBB 
siipimutteria vastapBivBBn 
poistaaksesi sen. Aseta pyRrB 
takaisin paikoilleen kBBnteisessB 
jBrjestyksessB.

EstBBksesi varapyRrBn ja tyRkalujen 
kolisemisen ajon aikana sBilytB niitB 
asianmukaisesti.

VAROITUS
Varmista, ettB varapyRrBn pidike 
on kohdistettu kunnolla varapyRrBn 
keskiRRn, ettei varapyRrB pBBse 
rBmisemBBn.
Muussa tapauksessa varapyRrB 
saattaa pudota pidikkeestBBn ja 
aiheuttaa onnettomuuden.

Pyurcn vaihtaminen

1VQA4022

1. PysBkRi tasaiselle pinnalle ja kytke 
seisontajarru tiukasti pBBlle.

2. SiirrB vaihdevipu R-asentoon 
kBsivaihteistoissa.

3. Kytke varoitusvilkut pBBlle.

1VQA4023

4. Poista pyRrBnmutteriavain, 
nosturi, nosturin varsi ja 
varapyRrB ajoneuvosta.

5. EstB nostettavan pyRrBn 
vastakkaisessa kulmassa oleva 
pyRrB kiilalla etu- tai takapuolelta.
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VAROITUS
Renkaan vaihtaminen
• Jotta auto ei liikkuisi 

renkaanvaihdon aikana, kytke 
aina kunnolla seisontajarru 
ja estB vaihdettavan pyRrBn 
vastakkaisessa kulmassa olevan 
pyRrBn liike.

• Suosittelemme, ettB auton 
pyRriin asetetaan kiilat ja ettB 
kaikki matkustajat poistuvat 
nostettavasta autosta.

OCDW069019

6. Avaa jokaista pyRrBn 
kiinnitysmutteria yksi kierros, 
mutta BlB poista ensimmBistBkBBn 
ennen kuin pyRrB on nostettu 
ilmaan.

OCDW069020

OCDW069021

7. Aseta tunkki vaihdettavan 
etupyRrBn (1) tai takapyRrBn (2) 
viereiseen, lBhimpBnB olevaan 
nostokohtaan. Aseta tunkki sille 
tarkoitettuun kohtaan alustan 
alle. Nostokohtien tuennat on 
hitsattu kiinni alustaan kahdella 
korvakkeella ja korokkeella, 
jotta tunkin sijoittaminen olisi 
helpompaa.
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VAROITUS
Tunkin nostokohta
KBytB vammojen vBlttBmiseksi 
vain auton mukana tullutta tunkkia 
ja kiinnitB se ainoastaan sille 
tarkoitettuun kiinnityskohtaan. 'lB 
koskaan tue tunkkia muuhun auton 
osaan.

8. KiinnitB tunkin varsi tunkkiin 
ja kierrB sitB myRtBpBivBBn 
nostaaksesi autoa, kunnes rengas 
irtoaa maasta hieman. TBmB mitta 
on noin 30 mm. Ennen pyRrBn 
kiinnitysmuttereiden irrottamista 
varmista, ettB auto on vakaasti 
paikoillaan ja ettei se voi liikkua tai 
pudota.

OCDW069022

9. Avaa pyRrBnmutterit ja poista ne 
kBsin. Liu’uta pyRrB irti pulteista 
ja aseta se maahan makuulleen, 
ettei se lBhtisi kierimBBn. Aset-
taaksesi uuden pyRrBn napaan, 
ota varapyRrB esiin, kohdista sen 
reiBt navan pultteihin ja liu'uta 
pyRrB paikoilleen.

Jos kohdistaminen on vaikeaa, 
kallista pyRrBB hieman ja aseta 
ylimmBinen pultti paikalleen. 
Heiluta sitten pyRrBB hieman 
edestakaisin, kunnes pyRrB 
voidaan liu’uttaa muihin pultteihin.

VAROITUS
Vanteissa saattaa olla terBviB 
reunoja. KBsittele nBitB osia varoen 
mahdollisten vakavien vammojen 
vBlttBmiseksi. Ennen kuin kiinnitBt 
vanteen paikoilleen varmista, 
ettei navassa tai vanteessa ole 
mitBBn tiellB (esim. mutaa, RljyB, 
hiekkaa jne.), joka hBiritsisi vanteen 
asettumista tiukasti napaan.
Jos nBin on, poista se. Jos vanteen ja 
navan vBliset pinnat eivBt ole kun-
nolla kiinnittyneet, pyRrBnmutterit 
saattavat lRystyB, jolloin pyRrB voi 
irrota. PyRrBn irtoaminen voi johtaa 
auton hallinnan menettBmiseen. 
TBmB saattaa aiheuttaa vakavia tai 
jopa hengenvaarallisia vammoja.

10.  KiinnittBBksesi pyRrBn, 
pidB sitB ulokkeilla, aseta 
pyRrBnmutterit kierteisiin ja 
kiristB ne alustavasti kBsin. 
Heiluta pyRrBB varmistaaksesi, 
ettB se on asettunut kokonaan 
paikoilleen, ja kiristB muttereita 
jBlleen niin kireBlle kuin kBsillB on 
mahdollista.

11.  Laske ajoneuvon maahan 
kiertBmBllB nosturin vartta 
vastapBivBBn.
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OCDW069023

Aseta sitten avain kuvan mukai-
sesti ja kiristB pyRrBnmutterit. 
Varmista, ettB avaimen hylsy on 
kiinnittynyt oikein mutterin pBBl-
le. 'lB astu avaimen varren pBBl-
le tai kBytB avaimen jatkovartta. 
KiristB joka toista mutteria niin 
kauan, kunnes ne ovat kaikki 
kireBllB. Tarkasta sitten kah-
desti jokaisen mutterin kireys. 
Tarkistuta jBrjestelmB ammat-
tihuollossa pyRrien vaihtamisen 
jBlkeen. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Pyurcnmutterin kiristysmomentti:

TerBs- ja alumiininen 
kevytmetallivanne:

11–13 kgf·m

Jos sinulla on rengaspainemittari, 
poista venttiilihattu ja tarkasta 
ilmanpaine. Jos paine on suositeltua 
alhaisempi, aja hitaasti lBhimmBlle 
huoltoasemalle ja tBytB rengas 
oikeaan paineeseen. Jos se on 

liian korkea, sBBdB se oikeaksi. 
Aseta venttiilinhattu aina takaisin 
paikalleen rengaspaineen 
tarkistamisen ja renkaan 
tByttBmisen jBlkeen. Jos hattua 
ei kiinnitetB, renkaasta saattaa 
vuotaa ilmaa. Jos kadotat 
venttiilihatun, hanki uusi ja kiinnitB 
se mahdollisimman pian.

Aina pyRrBn vaihtamisen jBlkeen 
kiinnitB tyhjentynyt rengas 
takaisin paikoilleen ja aseta 
tunkki ja tyRkalut niiden oikeisiin 
sBilytyspaikkoihin.

HUOMIO
Autosi pyRrBnpulttien ja -mutterei-
den kierteet ovat metriset. Varmis-
ta pyRrBB irrottaessasi, ettB samoja 
irrotettuja muttereita kBytetBBn 
myRs asennuksen yhteydessB. Jos 
mutterit vaihdetaan uusiin, varmis-
ta, ettB niissB on metrinen kierre ja 
sama kierrerakenne. VBBrBn mutte-
rin asentaminen rikkoo vaarnaruu-
vin kierteet niin, ettB vaarnaruuvi 
on uusittava, eikB vanne kiinnity 
napaan oikein. Huomaa, ettB useissa 
muttereissa ei ole metristB kier-
rettB. Ole hyvin huolellinen kierre-
rakennetta tarkastaessasi ennen 
kuin asennat tarvikemuttereita 
tai -vanteita. Jos olet epBvarma, 
ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
PyRrB ei mahdollisesti pysy 
paikallaan, jos pultit ovat 
vaurioituneet. TBmB voi johtaa 
pyRrBn irtoamiseen, josta voi 
seurata vakavia loukkaantumisia.

KiinnitB tunkki, tunkin kampi, 
mutteriavain ja vararengas 
huolellisesti paikoilleen, jotta ne 
eivBt tuota melua ajaessa.

VAROITUS
Vararenkaan vccrc paine
Mittaa rengaspaine mahdollisimman 
pian varapyRrBn kByttRRnoton 
jBlkeen. SBBdB tarpeen vaatiessa 
mBBrBttyyn paineeseen. Katso 
lisBtietoja kohdista Renkaat 
ja vanteet (5-ovinen, farmari, 
ProCeed) sivulta 9-6 ja Renkaat ja 
vanteet (XCeed) sivulta 9-7.

Tcrkecc - pienen varapyurcn 
kcyttcminen (mikcli varusteena)

Autosi on varustettu pienikokoisella 
varapyRrBllB. TBmB pieni 
varapyRrB vie vBhemmBn tilaa kuin 
normaalikokoinen pyRrB. TBmBn 
rengas on normaalia pienempi 
ja se on suunniteltu ainoastaan 
vBliaikaiseen kByttRRn.

HUOMIO
• Sinun tulee ajaa varovaisesti, 

kun pieni varapyRrB on kBytRssB. 
Pieni varapyRrB tulisi vaihtaa 
tavanomaiseen pyRrBBn heti, kun 
mahdollista.

• TBssB autossa ei suositella 
kBytettBvBksi useampaa kuin yhtB 
varapyRrBB samanaikaisesti.

VAROITUS
Pieni varapyRrB on tarkoitettu 
ainoastaan hBtBtilanteisiin. 'lB 
aja autollasi yli 80 km/h, kun 
pieni varapyRrB on kBytRssB. 
AlkuperBinen rengas tulisi korjauttaa 
ja vaihtaa mahdollisimman 
pian, jotta vBltyttBisiin 
varapyRrBn rikkoutumiselta, 
joka voi johtaa hengenvaarallisiin 
henkilRvahinkoihin.

Pieni varapyRrB tulee tByttBB 4,2 
baarin paineeseen.

HUOMIO
Tarkasta rengaspaineet varapyRrBn 
asentamisen jBlkeen. SBBdB tarpeen 
vaatiessa mBBrBttyyn paineeseen.
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KByttBessBsi pientB 
varapyRrBB, noudata seuraavia 
varotoimenpiteitB:
• 'lB missBBn tapauksessa ylitB 

80 km/h nopeutta. Suurempi 
nopeus voi vahingoittaa rengasta.

• Muista ajaa riittBvBn hitaasti 
vBlttyBksesi vaaroilta. MitkB 
tahansa tiellB olevat vaarat, 
kuten kuopat tai roskat, voivat 
vahingoittaa vakavasti pientB 
varapyRrBB.

• TBmBn renkaan jatkuva 
kByttR saattaa johtaa renkaan 
rikkoutumiseen, auton hallinnan 
menettBmiseen ja mahdollisiin 
henkilRvahinkoihin.

• 'lB ylitB auton suurinta sallittua 
kuormaa tai pienen varapyRrBn 
sivuun merkittyB kantavuutta.

• VBltB ajamasta esteiden yli. Pienen 
varapyRrBn halkaisija on pienempi 
kuin normaalin pyRrBn. TBllRin 
auton maavara laskee noin 2,5 cm, 
mistB voi seurata auton vaurioita 
esteiden yli ajettaessa.

• 'lB aja autoa automaattiseen 
autopesulaan, kun pieni varapyRrB 
on kiinnitettynB.

• 'lB kBytB lumiketjuja tilapBisessB 
varapyRrBssB. PienestB koostaan 
johtuen lumiketju ei asetu oikein 
pyRrBlle. TBmB saattaa aiheuttaa 
vahinkoa autolle tai lumiketjun 
irtoamisen.

• TilapBistB varapyRrBB ei tulisi 
asentaa etuakselille, jos autolla on 
ajettava lumella tai jBBllB.

• 'lB kBytB tilapBistB varapyRrBB 
muissa ajoneuvoissa, sillB tBmB 
pyRrB on erityisesti suunniteltu 
tBhBn autoon.

• TilapBisen varapyRrBn kuviopinnan 
kByttRikB on lyhyempi kuin 
normaalin pyRrBn. Tarkista 
renkaan kunto sBBnnRllisesti ja 
tarvittaessa asennuta pyRrBBn 
uusi alkuperBisen kokoinen rengas.

• TilapBiskByttRRn tarkoitetun 
pienen varapyRrBn rengasta ei 
saa asentaa muulle vanteelle, eikB 
pyRrBBn saa asentaa tavallista 
rengasta, talvirengasta tai 
koristekapselia. Jos tBtB yritetBBn, 
nBmB varusteet tai muut auton 
osat saattavat vahingoittua.

• 'lB kBytB useampaa kuin yhtB 
pientB varapyRrBB kerrallaan.

• 'lB vedB perBvaunua, kun pieni 
varapyRrB on asennettu.
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Tunkin tarra
Tyyppi A

OSK3068044NR

Tyyppi B

OSK3068043NR

Tyyppi C

OSK3068045NR

*  Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa nBkyvBstB. Tunkin 
tarrassa on tarkempia tietoja.

1. Mallin nimi
2. Suurin sallittu paino
3. Kytke seisontajarru, kun kBytBt tunkkia.
4. PysBytB moottori, kun kBytBt tunkkia.
5. 'lB mene nosturilla tuetun ajoneuvon alle.
6. Tunkin paikat kynnyskotelon alaosassa
7. Tunkin nostolevyn pitBB olla vaakasuorassa nostokohdan alapuolella, kun 

auto nostetaan tunkin varaan.
8. Vaihda peruutusvaihteelle, jos autossa on manuaalivaihteisto.
9. Tunkkia tulee kByttBB kiinteBllB, tasaisella maa-alustalla.
10.  Tunkin valmistaja
11.  Valmistusaika
12.  Valmistajan edustaja ja osoite
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Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus

OUM074110L
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 JOS RENGAS TYHJENEE 
(JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA 
PAIKKAUSSARJA ,
JOS VARUSTEENA)

5-ovinen

OCDW069004

Farmari

OCDW068004

ProCeed

OCDW069031

XCeed

OCDW069041

PyydBmme lukemaan renkaan 
pikakorjaussarjan (Tire Mobility Kit) 
ohjeet ennen sen kByttBmistB.
1. Kompressori
2. Tiivisteainepullo

Pikakorjaussarja korjaa renkaan 
vain vBliaikaisesti, joten tarkastuta 
paikkaamasi rengas viipymBttB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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HUOMIO
Paikkausaine riittcc vain yhden 
renkaan paikkaamiseen
Jos puhjenneita renkaita on 
enemmBn kuin yksi, BlB kBytB 
paikkaussarjaa, koska tiivisteaine 
riittBB vain yhden puhjenneen 
renkaan korjaamiseen.

VAROITUS
Renkaan kyljen vauriot
'lB kBytB pikakorjaussarjaa renkaan 
kyljessB olevan reiBn korjaamiseen. 
TBmB voi johtaa onnettomuuteen 
renkaan rikkoutuessa.

VAROITUS
Vain vcliaikainen korjaus
Korjauta rengas viipymBttB. 
Pikakorjaussarjalla paikattu rengas 
saattaa tyhjentyB milloin tahansa.

HUOMIO
• Kun vaihdat renkaan tai korjaat 

sen, muista tiivisteaineen 
kByttBmisen jBlkeen poistaa 
renkaan sisBosaan ja pyRrBBn 
kiinnittynyt tiivisteaine. Jos 
tiivisteainetta ei poisteta, saattaa 
ilmetB melua ja vBrinBB.

• Suosittelemme alkuperBisen 
Kian valmistaman tiivisteaineen 
kByttBmistB.

• Jos rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn varoitusvalo 
syttyy renkaanpaikkaussarjan 
kBytRn jBlkeen, tarkastuta autosi 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

Johdanto

OCDW069005

Voit korjata puhjenneen renkaan 
pikakorjaussarjan avulla niin, ettB 
pBBset jatkamaan matkaa.
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Voit korjata yleisimmBt, esim. 
naulan renkaaseen aiheuttamat 
vauriot helposti kompressorin ja 
paikkausaineen avulla.

Varmistettuasi, ettB rengas 
on kunnolla paikattu, ajamista 
(enintBBn 200 km) korkeintaan 
nopeudella 80 km/h, jotta voisit ajaa 
korjaamolle renkaan vaihtamista 
varten.

ErittBin suurikokoisten repeBmien 
tai renkaan sivun vaurioiden 
korjaaminen ei mahdollisesti onnistu 
pikakorjaussarjalla.

Renkaan paineen katoaminen 
heikentBB renkaan suorituskykyB.

VBltB BkillisiB ohjausliikkeitB, 
erityisesti kun auto on kuormattu 
tByteen tai kun vedBt perBvaunua.

Renkaanpaikkaussarjaa ei ole 
suunniteltu tai tarkoitettu renkaan 
lopullisen korjauksen tekemiseen 
ja sitB voidaan kByttBB ainoastaan 
yhteen renkaaseen.

Renkaan paikkaaminen onnistuu 
helposti ja luotettavasti, kun 
noudatat seuraavia ohjeita:

Katso kohta Ohjeita 
renkaanpaikkaussarjan turvalliseen 
kByttRRn.

VAROITUS
'lB kBytB renkaanpaikkaussarjaa, 
jos renkaassa on useita liian 
matalan rengaspaineen aiheuttamia 
vaurioita. Renkaanpaikkaussarjan 
avulla voidaan paikata ainoastaan 
renkaan kulutuspinnan vaurioita.
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Pikakorjaussarjan osat

ODE066039L

1. Nopeusrajoitustarra
2. TiivisteainesBiliR, jossa nopeusrajoitustarra
3. TiivisteainesBiliRstB lBhtevB tByttRletku renkaan venttiiliin
4. Liittimet ja kaapeli suoraa kytkentBB varten
5. TiivisteainesBiliRn pidike
6. Kompressori
7. On/off-kytkin
8. Painemittari, joka nByttBB renkaan tByttRpaineen.
9. Painike rengaspaineen vBhentBmiseksi

Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitsevat kompressorin kotelossa.
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VAROITUS
Ennen kuin kBytBt paikkaussarjaa 
noudata tiivisteainesBiliRssB olevia 
ohjeita.
Poista nopeusrajoitustarra 
tiivisteainesBiliRstB ja kiinnitB 
se ohjauspyRrBBn. Huomaa 
tiivisteainesBiliRn viimeinen 
kByttRpBivBmBBrB.

Pikakorjaussarjan kcyttcminen
1. Irrota nopeusrajoitustarra (1) 

paikkausainesBiliRstB (2) ja kiinnitB 
se nBkyvBBn paikkaan auton 
sisBlle, kuten ohjauspyRrBBn, 
muistuttamaan kuljettajaa siitB, 
ettB autolla ei saa ajaa liian 
suurella nopeudella.

2. Tiivisteaineen lisBBminen
Noudata tarkasti esitettyjB 
vaiheita. Muussa tapauksessa 
tiivisteaine saattaa vuotaa esim. 
korkean paineen vaikutuksesta.

3. Ravista tiivisteainepulloa.

OCDW069046

4. KiinnitB tByttRletku (3) 
tiivisteainesBiliRn liittimeen (A).

5. Varmista, ettei kompressorin 
painiketta (9) paineta.

6. Irrota vioittuneen pyRrBn 
venttiilinhattu ja kiinnitB 
paikkausainepullon tByttRletkun 
(3) liitin  venttiiliin kiertBmBllB.

7. KiinnitB tiivisteainesBiliR 
kompressorissa olevaan 
pidikkeeseen siten, ettB sBiliR 
pysyy pystyasennossa (B).

OCDW069005

8. Huolehdi, ettB kompressori on pois 
pBBltB asennossa 0.

OCDW069006

9. Kytke kompressorin virtajohdon 
liitin auton pistorasiaan.
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HUOMAUTUS
KBytB vain etumatkustajan 
puoleista pistorasiaa.

10.  Kun virta on kytketty pBBlle 
tai moottorin START/STOP-
painike on-asennossa: Kytke 
kompressori pBBlle ja anna 
sen kBydB noin 3 minuuttia 
tByttBBksesi tiivisteaineen. 
TBytRn jBlkeisellB tByttRpaineella 
ei ole merkitystB.

11.  Sammuta kompressori.
12.  Irrota letku tiivisteainesBiliRstB ja 

pyRrBn venttiilistB.

Tiivisteaineen jakaminen tasaisesti
• Aja autolla vBlittRmBsti noin 7–10 

km (tai noin 10 minuuttia), jotta 
tiivistysaine leviBB renkaaseen 
mahdollisimman tasaisesti. 

Laita pikakorjaussarja takaisin 
sBilytystilaansa autossa.

VAROITUS
Jos moottori on jBtetty kByntiin 
huonosti tuuletetussa tai suljetussa 
tilassa (kuten rakennuksen 
sisBllB), hiilimonoksidi voi aiheuttaa 
myrkytyksen tai tukehtumisen.

HUOMIO
'lB ylitB ajonopeutta 60 km/h. 
Mahdollisuuksien mukaan pyri 
vBlttBmBBn alle 20 km/h nopeuksia.
Jos havaitset ajon aikana 
epBtavallista vBrinBB, hBiriRtB tai 
melua, vBhennB nopeuttasi ja aja 
varoen, kunnes pystyt turvallisesti 
pysBhtymBBn tien sivuun. Ota 
yhteys tie- tai hinauspalveluun.
Kun kBytBt pikakorjaussarjaa, 
vanteeseen saattaa tulla 
tiivisteaineroiskeita. Irrota 
tiivisteaineen tahrima vanne ja 
tarkastuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Rengaspaineen tarkistaminen
1. PysBkRi sopivaan paikkaan 

ajettuasi noin 7–10 km (tai noin 10 
minuuttia).

2. Kytke kompressorin tByttRletku 
(3) (kiinnikepuoli) suoraan ja kytke 
tByttRletku (3) (toinen puoli) 
renkaan venttiiliin.

3. Kytke kompressorin kaapeli auton 
akkuun.

4. SBBdB rengaspainearvoksi 2 bar. 
Kun virta on kytketty pBBlle, toimi 
seuraavasti.
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 - Rengaspaineen lisccminen: 
Kytke kompressori pBBlle 
asentoon I. Tarkastaaksesi 
nykyisen rengaspainearvon, 
sammuta kompressori hetkeksi.

VAROITUS
Kompressori saattaa ylikuumentua 
ja vaurioitua, jos kBytBt sitB yli 10 
minuutin ajan.

- Rengaspaineen vBhentBminen: 
Paina kompressorin painiketta 
(9).

HUOMIO
Jos rengaspaine ei pysy ohjear-
von mukaisena, aja autolla toisen 
kerran. Katso lisBtietoja kohdasta 
Rengaspaineen tarkistaminen sivul-
ta 7-36. Toista sitten vaiheet 1–4.
Yli 4 mm:n pituisten repeBmien 
korjaaminen pikakorjaussarjalla 
saattaa olla mahdotonta.
Ota yhteyttB ammattihuoltoon, 
jos rengasta ei voi paikata 
ajokelpoiseksi pikakorjaussarjan 
avulla. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Rengaspaineen tulee olla vBhintBBn 
2,0 bar. Jos nBin ei ole, BlB jatka 
ajamista. Ota yhteys tie- tai 
hinauspalveluun.

Ohjeita pikakorjaussarjan 
turvalliseen kcyttuun
• PysBkRi auto tien sivuun, jotta 

pystyisin tyRskentelemBBn 
pikakorjaussarjalla turvallisesti 
poissa liikenteen tieltB. Varoita 
muuta liikennettB sijoittamalla 
varoituskolmio nBkyvBlle paikalle.

• Kytke aina seisontajarru varmis-
tuaksesi siitB, ettei ajoneuvosi liiku 
- edes tasaisella pinnalla.

• KBytB renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilRauton renkaiden 
paikkaamiseen ja tByttRRn. 'lB 
kBytB sitB moottoripyRrien, 
polkupyRrien tai muiden 
ajoneuvojen renkaisiin.

• 'lB irrota renkaasta naulaa, 
ruuvia tai muuta puhkeamisen 
aiheuttanutta esinettB.

• Ennen pikakorjaussarjan kByt-
tBmistB lue tiivisteainesBiliRRn 
kiinnitetyt varoitustekstit!

• Jos auto on ulkoilmassa, jBtB 
moottori kByntiin. Muussa 
tapauksessa kompressori 
tyhjentBB ajan myRtB auton akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan 
toimintaa jatkuvasti.

• 'lB jBtB kompressoria kByntiin 
yli 10 minuutiksi kerrallaan tai se 
saattaa ylikuumentua.

• 'lB kBytB pikakorjaussarjaa, jos 
ulkoilman lBmpRtila on alle -30 °C.

• Kun sekB rengas ettB 
vanne on vahingoittunut, 
BlB kBytB pikakorjaussarjaa 
turvallisuussyistB.
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Tekniset tiedot

15/16 tuuman rengas (paitsi 
XCeed)
• JBrjestelmBn jBnnite: 12 V DC
• KByttRjBnnite: 10–15 V DC
• EnimmBisvirta: 10 A
• KByttRlBmpRtila: -30 ~ +70 °C
• Suurin kByttRpaine: 6 bar (87 psi)
• Koko

- Kompressori: 
161 x 150 x 55,8 mm

- TiivisteainesBiliR: 81 x 85,5 ø mm
- Kompressorin paino: 0,7 kg
- Tiivisteaineen mBBrB: 200 ml

17/18 tuuman renkaille (myus 
XCeed:n 16/18 tuuman renkaat)
• JBrjestelmBn jBnnite: 12 V DC
• KByttRjBnnite: 10–15 V DC
• EnimmBisvirta: 15 A
• KByttRlBmpRtila: -30 ~ +70 °C
• Suurin kByttRpaine: 6 bar (87 psi)
• Koko

- Kompressori: 
161 x 150 x 55,8 mm

- TiivisteainesBiliR: 104 x 85 ø mm
- Kompressorin paino: 0,7 kg
- Tiivisteaineen mBBrB: 300 ml

*  Paikkausainetta ja varaosia on 
saatavana valtuutetuista auto- 
ja rengasliikkeistB. HBvitB tyhjB 
paikkausainepullo paikallisten 
mBBrBysten mukaisesti. Auto- tai 
rengasliikkeen pitBB huolehtia 
tiivisteainejBBmien hBvittBmisestB 
paikallisten mBBrBysten 
mukaisesti.
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  HINAAMINEN    

  Hinauspalvelu

OCDW069007

Jos auto on hinattava hBtBtilanteen 
johdosta, suosittelemme 
kBBntymBBn hinauksen 
suorittamiseksi valtuutetun KIA-
huollon tai ammattihinauspalvelun 
puoleen. Auto saattaa vaurioitua, 
jos se nostetaan tai sitB hinataan 
vBBrin. HenkilRautodollyn (1) tai 
avolavakuorma-auton kByttR on 
suositeltua.

Autoa voidaan hinata (ilman 
henkilRautodollya) takapyRrien 
ollessa maassa ja etupyRrien 
ilmassa.

Jos kuormittuvan pyRrBn 
tai ripustuksen osat ovat 
vahingoittuneet tai autoa hinataan 
etupyRrBt maassa, etupyRrien alla 
on kBytettBvB dollya.

Kun hinaus suoritetaan hinaus-
palvelun rekalla ja pyRrBdollya ei 
kBytetB, etupyRrien on aina oltava 
ilmassa (takapyRrien ei tarvitse).

OCDW069008

OCDW069009

HUOMIO
• 'lB hinaa autoa perB edellB 

etupyRrien ollessa maassa, sillB 
tBmB saattaa vahingoittaa autoa.

• 'lB hinaa autoa hinauskRydellB 
tai vastaavalla vBlineistRllB. KBytB 
pyRrBt nostavaa hinausajoneuvoa 
tai lavettia.

Kun autoa hinataan hBtBtilanteessa 
ilman dollya:
1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2. SiirrB vaihteenvalitsin vapaalle 

(N-asento).
3. Vapauta seisontajarru.

HUOMIO
Vaihteisto saattaa vaurioitua, 
jos vaihteenvalitsinta ei siirretB 
N-asentoon.
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 Irrotettava hinaussilmukka 
(jos varusteena)

EdessB

OCDW069010

Takana (5-ovinen)

OCDW069012

Takana (farmari)

OCDW069047

Takana (ProCeed)

OCDW069036

Takana (XCeed)

OCDW069032

1. Avaa takaluukku ja irrota 
hinauskoukku tyRkalurasiasta.

2. Poista puskurin reiBn kansi 
painamalla kannen ylBosasta 
(etuosasta) tai alaosasta 
(takaosasta).

3. KiinnitB hinauskoukku kiertBmBllB 
koukkua myRtBpBivBBn reiBssB, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4. KBytRn jBlkeen irrota 
hinauskoukku ja asenna kansi 
takaisin paikoilleen.
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 Hinaaminen hctctilanteessa
EdessB

OCDW069011

Takana (5-ovinen)

OCDW069017

Takana (ProCeed)

OCDW069037

Takana (farmari)

OCDW069029

Takana (XCeed)

OCDW069033
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Suosittelemme, ettc 
tilaat hinauspalvelun 
valtuutetulta Kia-liikkeeltc tai 
hinauspalveluyritykseltc.

Voit hinata autoa hBtBtilanteessa 
auton etu- tai takaosassa 
sijaitsevaan hinaussilmukkaan 
kiinnitetyllB hinausvaijerilla tai 
-kRydellB. KiinnitB erityistB 
huomiota ohjaukseen ja muuhun 
liikenteeseen hinatessasi autoa. 
Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamassa ja kByttBmBssB jarruja.

TBllB tavalla hinaaminen voidaan 
suorittaa ainoastaan kovapBBllys-
teisillB teillB lyhyitB matkoja hitaalla 
nopeudella. LisBksi pyRrien, akselei-
den, voimansiirron, ohjauksen ja jar-
rujen on oltava hyvBssB kunnossa.
• 'lB kBytB hinauskoukkua auton 

vetBmiseen pois mudasta, 
hiekasta tai vastaavista paikoista, 
joista autoa ei voi ajaa omin voimin 
pois.

• VBltB hinaamasta autoa, joka 
on raskaampi kuin hinauksen 
suorittava ajoneuvo.

• Kummankin auton kuljettajien 
tulee olla jatkuvassa yhteydessB 
keskenBBn.

HUOMIO
• KiinnitB hinauskRysi 

hinauskoukkuun.
• Jos muuta auton osaa kuin 

hinauskoukkua kBytetBBn 
hinaamiseen, auton kori saattaa 
vahingoittua.

• KBytB kaapelia tai ketjua, joka on 
erityisesti suunniteltu ajoneuvojen 
hinaamiskByttRRn. KiinnitB 
hinauskaapeli tai -ketju kunnolla 
tuotteen mukana toimitettuun 
hinauskoukkuun.

• KiihdytB ja hidasta ajonopeutta hi-
taasti ja vBhitellen pitBen hinaus-
kRyttB tai -liinaa kireBllB liikkeelle 
lBhdettBessB ja ajon aikana, koska 
muutoin hinauskoukku tai auto 
saattavat vaurioitua.

• Ennen hinauksen suorittamista 
tarkasta, ettei hinauskoukku ole 
rikkoutunut tai vahingoittunut.

• KiinnitB hinauskaapeli tai -ketju 
kunnolla hinauskoukkuun.

• 'lB nykBise koukusta. KiinnitB se 
tukevasti paikoilleen tasaisella 
voiman kBytRllB.

• VBlttBBksesi vahingoittamasta 
koukkua, BlB vedB sitB sivu- tai 
pystysuunnasta. VedB aina 
suoraan eteenpBin.
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VAROITUS
KiinnitB erityistB huomiota 
ohjaukseen ja muuhun liikenteeseen 
hinatessasi autoa.
• VBltB BkillisiB liikkellelBhtRjB tai 

ohjausliikkeitB, jotta hinauskRysi/-
vaijeri ja hinaussilmukka eivBt 
rasitu liikaa. Hinauskoukku ja 
hinauskRysi tai -ketju saattaa 
rikkoutua, jonka seurauksena voi 
olla vakavia vammoja tai vahinkoja.

• Jos vahingoittunut ajoneuvo 
ei pysty liikkumaan, BlB jatka 
hinaamista pakolla. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai hinauspalveluun 
avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman 
suoraan eteenpBin.

• Pysy kaukana autosta hinauksen 
alkaessa ja sen aikana.

OCDW069013

OCDW069014

• KBytB hinauskRyttB, jonka pituus 
on alle 5 metriB. KiinnitB valkoinen 
tai punainen merkki (noin 30 cm 
leveB) kRyden keskiosaan 
helpottaaksesi nBkyvyyttB.

• Aja varovaisesti, jottei hinauskRysi 
lRystyisi hinauksen aikana.

• Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamista ja jarruttamista varten, 
kun autoa hinataan, eikB autossa 
saa hBnen lisBkseen olla muita 
matkustajia.
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Hinauksen varotoimenpiteet
• KBBnnB virtalukko ACC-asentoon 

siten, ettB ohjauspyRrB ei ole 
lukossa.

• SiirrB vaihteenvalitsin vapaalle 
(N-asento).

• Vapauta seisontajarru.
• Autoa tulisi hinata enintBBn 

25 km/h:n nopeudella ja enintBBn 
20 km.

• KBytB jarrupolkimen painamiseen 
enemmBn voimaa kuin 
normaalisti, koska jarrutehostus ei 
ole kBytRssB.

• Ohjaamiseen tarvitaan enemmBn 
voimaa, koska ohjaustehostin ei 
ole kBytRssB.

• Jos ajat alamBkeen, jarrut 
saattavat ylikuumentua 
menettBen tehoaan. PysBhdy 
usein ja anna jarrujen jBBhtyB.

HUOMIO
- Automaattivaihteisto/

kaksoiskytkinvaihteisto
• Jos autoa hinataan siten, 

ettB kaikki neljBB pyRrBB ovat 
maassa, hinaus voidaan suorittaa 
ainoastaan nokka edellB. Varmista, 
ettB voimansiirto on vapaalla. 
Varmista, ettB ohjaus ei ole 
lukossa asettamalla virtalukko 
ACC-asentoon. Hinattavassa 
autossa tulee olla kuljettaja, joka 
ohjaa autoa ja painaa jarrupoljinta 
tarvittaessa.

• 'lB hinaa autoa yli 1,5 km 
tai yli 15 km/h nopeudella, 
jotta automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto ei 
vaurioituisi vakavasti.

• Varmista ennen hinaamista, 
ettei automaatti-/
kaksoiskytkinvaihteistosta ole 
vuotanut RljyB auton alle. Jos 
havaitset automaattivaihteiston/
kaksoiskytkinvaihteiston 
Rljyvuodon, auto on hinattava 
siirtolavettia tai dolly-
hinauslaitetta kByttBen.



7

Ongelmatilanteessa
 

HCTCVARUSTEET
 

7        45

HCTCVARUSTEET  
(JOS VARUSTEENA)

Autossa on hBtBvarusteita 
yleisempien hBtBtilanteiden varalle.

Palosammutin  (jos varusteena)

Pienen tulipalon sattuessa noudata 
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos 
osaat kByttBB palosammutinta.
1. VedB irti sammuttimen pBBssB 

oleva sokka, joka estBB kahvan 
vahingollisen painamisen.

2. TBhtBB suutin tulipalon 
lBhteeseen.

3. Pysy noin 2,5 metrin pBBssB 
tulesta ja purista kahvasta 
kByttBBksesi sammutinta. 
Jos vapautat kahvan, 
sammutusaineen tulo lakkaa.

4. LevitB sammutetta edestakaisella 
liikkeellB. Tulipalon sammumisen 
jBlkeen tarkkaile sitB, ettei se syty 
uudelleen.

Ensiapulaukku  (jos varusteena)

TBmB pakkaus sisBltBB 
tarvikkeita, kuten sakset, siteen, 
teippiB jne. antamaan ensiapua 
loukkaantuneelle henkilRlle.

Varoituskolmio (jos varusteena)

Sijoita varoituskolmio tien sivuun 
varoittamaan paikalle tulevia 
ajoneuvoja hBtBtilanteessa tai kun 

auto joudutaan pysByttBmBBn tien 
sivuun teknisen ongelman takia.

Rengaspainemittari (mikcli 
varusteena)

Renkaat menettBvBt hieman 
ilmaa jokapBivBisessB ajossa, 
jolloin sinun tulee lisBtB sitB 
sBBnnRllisesti. TBmB ei yleensB ole 
merkki vuotavasta renkaasta, vaan 
normaalista kulumisesta. Tarkasta 
rengaspaineet aina renkaiden 
ollessa kylmBnB, koska lBmpRtilan 
nousu nostaa painetta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, 
noudata seuraavia vaiheita:
1. Avaa tByttRventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.
2. Paina mittaria rengasventtiiliB 

vasten. Hieman ilmaa saattaa 
karata tBtB suorittaessasi ja 
enemmBn, jos et paina mittaria 
tiukasti.

3. Mittari antaa lukeman, kun painat 
sitB tiukasti.

4. Tarkista mittarista, onko 
rengaspaine liian matala tai 
korkea.

5. SBBdB rengaspaine niin, ettB se 
vastaa ohjearvoa. Katso lisBtie-
toja kohdista Renkaat ja vanteet 
(5-ovinen, farmari, ProCeed) 
sivulta 9-6 ja Renkaat ja vanteet 
(XCeed) sivulta 9-7.

6. KiinnitB tByttRventtiilin korkki 
takaisin paikoilleen.
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 Moottoritila
Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079001

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

OCD078079

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. MoottoriRljyn mittatikku

9. JBBhdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesBiliR

HUOLTO
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Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078080

Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

OCD078081

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. MoottoriRljyn mittatikku
9. JBBhdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesBiliR
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Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078100

SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

OCDW079002

* Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
1. JBBhdytysnesteen sBiliR
2. MoottoriRljyn tByttRaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesBiliR
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. MoottoriRljyn mittatikku
9. JBBhdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesBiliR
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 Huoltopalvelut

Vammojen ja auton vaurioittamisen 
vBlttBmiseksi noudata ohjeita 
ja BBrimmBistB varovaisuutta, 
kun teet tarkastus- tai 
huoltotoimenpiteitB itse. 

EpBsBBnnRllisesti tai ohjeiden 
vastaisesti suoritettu huolto 
saattaa aiheuttaa vian, joka 
vaurioittaa autoa, tuottaa vammoja 
tai aiheuttaa onnettomuuden.

  Omistajan vastuu

HUOMAUTUS
Huoltojen ja tietojen kirjaamisen 
suorittaminen on omistajan 
vastuulla.

Huollata autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Sinun tulee sBilyttBB asiakirjat, 
joista ilmenee, ettB autosi oikea 
huolto on suoritettu huolto-
ohjelman vaatimusten mukaisesti 
(ks. huoltokirja). 

Tarvitset nBitB tietoja tositteena 
oikeasta, vaatimukset tByttBvBstB 
huollosta mahdollisissa 
takuutapauksissa. 

Yksityiskohtaiset takuuehdot on 
esitetty takuu- ja huoltokirjassa. 

Takuu ei korvaa vBBrin, huolto-
ohjelman vastaisesti suoritettujen 
tai laiminlyRtyjen huoltotRiden 
aiheuttamia vaurioita. 

  Omistajan huoltojen 
varotoimenpiteet 

Sopimaton tai viimeistelemBtRn 
huolto saattaa johtaa ongelmiin. 
TBmB luku antaa ohjeita ainoastaan 
huoltotRille, jotka ovat helposti 
suoritettavissa.

HUOMAUTUS
Takuuaikana omatoimisesti 
suoritetut virheelliset 
huoltotoimenpiteet saattavat 
vaikuttaa takuun kattavuuteen. 
LisBtietoja lRydBt erillisestB Takuu- 
ja huoltokirjasta, joka on toimitettu 
auton mukana. Suosittelemme, 
ettB huollatat jBrjestelmBn 
ammattihuoltoliikkeessB, jos olet 
epBvarma huolto- tai korjaustyRn 
suorittamiseen liittyvistB 
toimenpiteistB. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
Huoltotyut 
• Ajoneuvon huoltotoimenpiteiden 

suorittaminen voi olla vaarallista. 
Joidenkin huoltotoimenpiteiden 
suorittamiseen sisBltyy 
vakavan loukkaantumisen riski. 
Suosittelemme, ettB huollatat 
auton ammattihuollossa, jos 
et hallitse huoltoon liittyviB 
tyRvaiheita tai sinulla ei ole 
tarvittavia tyRkaluja. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• TyRskenteleminen moottoritilassa 
moottorin ollessa kBynnissB 
on vaarallista. Se on vielB 
vaarallisempaa, jos pBBllBsi on 
lRysBt vaatteet tai koruja. Ne 
voivat takertua liikkuviin osiin 
aiheuttaen vammoja. 
Muista riisua kaikki korut 
(erityisesti kello, sormukset, 
rannekorut ja kaulakorut) sekB 
solmio, huivit ja muut vastaavat 
lRysBt vaatekappaleet ennen 
moottorin tai jBBhdytyspuhaltimen 
lBhellB tyRskentelemistB.

HUOMIO
• 'lB aseta painavia esineitB 

tai kohdista liiallista voimaa 
moottorisuojaan (jos varusteena) 
tai polttoainejBrjestelmBBn 
liittyviin osiin. 

• Kun tarkistat 
polttoainejBrjestelmBn 
(polttoainelinjat ja 
ruiskutuslaitteet), ota yhteyttB 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB aja pitkiB aikoja moottorisuojan 
(jos varusteena) ollessa 
irrotettuna. 

• 'lB tarkista moottoritilaa avotulen 
lBheisyydessB. Polttoaine, 
lasinpesuneste jne. ovat herkBsti 
syttyviB ja voivat aiheuttaa 
tulipalon. 

• Kytke irti akun miinusnapa (-) 
ennen akkuun, kaapeleihin tai 
sBhkRjohtoihin koskemista. Voit 
saada sBhkRiskun. 

• Kun poistat suojakannen 
litteBpBisellB ruuvimeisselillB, varo 
vaurioittamasta kantta. 

• Varo palovammoja ja sBhkRiskuja, 
kun vaihdat ja puhdistat 
polttimoita.
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Omistajan huoltotoimenpiteet 

Seuraavat luettelot sisBltBvBt 
auton tarkastuksia, jotka tulee 
suorittaa ilmoitetuin aikavBlein, 
jotta varmistetaan auton turvallinen 
ja luotettava toiminta. 

MistB tahansa haittatekijBstB 
on ilmoitettava huoltoon 
mahdollisimman pian. 

NBmB kByttBjBn huoltotarkastukset 
eivBt ole takuun piirissB ja niiden 
vaatimasta tyRajasta, osista ja 
nesteistB saatetaan veloittaa. 

Kcyttcjcn tarkastusohjelma 

Kun pyschdyt tankkaamaan: 
• Tarkasta moottoriRljyn mBBrB. 
• Tarkasta jBBhdytysnesteen mBBrB 

jBBhdytysnestesBiliRstB. 
• Tarkasta tuulilasin pesunesteen 

mBBrB. 
• Tarkasta, onko renkaat 

menettBneet painetta.

VAROITUS
Ole varovainen tarkastaessasi 
moottorin jBBhdytysnesteen 
mBBrBB moottorin ollessa lBmmin. 
Tulikuumaa jBBhdytysnestettB tai 
hRyryB saattaa suihkuta kovalla 
paineella. TBmB voi aiheuttaa 
palovammoja tai muita vakavia 
loukkaantumisia.

Kun kcytct autoa: 
• Huomioi muutokset auton 

pakoputken BBnessB tai 
pakokaasujen hajussa. 

• Tarkkaile, ettei ohjauspyRrB vBrise. 
Huomioi myRs ohjauksen muut-
tuminen raskaammaksi, ohjaus-
pyRrBn lRystyminen ja muutokset 
ohjauspyRrBn asennossa, kun 
pyRrBt ovat suorassa. 

• Huomaa, jos ajoneuvosi ”puoltaa” 
puolelle tai toiselle ajaessasi 
tasaisella, suoralla tiepinnalla. 

• Kun jarrutat, kuuntele ja tarkkaile 
epBtavallisia BBniB, ajoneuvon 
puoltamista, lisBBntynyttB 
polkimen liikettB tai vaikeasti 
painettavaa jarrupoljinta. 

• Tarkista vaihteistoRljyn taso, 
jos havaitset ettB vaihteet 
eivBt kytkeydy kunnolla tai jos 
vaihteiston toiminnassa on 
tapahtuu muita muutoksia. 

• Tarkasta vaihteiston ja kytkimen 
toiminta. 

• Tarkasta seisontajarru. 
• Tarkasta nestevuodot auton alta 

(vesipisaroiden tippuminen ilmas-
tointijBrjestelmBstB sen kBytRn 
aikana tai jBlkeen on normaalia).

Vchintccn kuukausittain: 
• Tarkasta jBBhdytysnesteen mBBrB 

sBiliRssB. 
• Tarkasta kaikkien ulkovalojen, 

kuten jarruvalojen, suuntavilkkujen 
ja varoitusvilkkujen toiminta.
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• Tarkista kaikkien pyRrien (myRs 
varapyRrBn) rengaspaineet, ja 
tarkista ovatko ne liian kuluneet, 
epBtasaisesti kuluneet tai 
vaurioituneet. 

• Tarkista pyRrBnmutterien kireys.

Vchintccn kahdesti vuodessa 
(esim. kevcisin ja syksyisin): 
• Tarkasta jBBhdyttimen, 

lBmmittimen ja ilmastoinnin 
letkut mahdollisista vuodoista tai 
vahingoista. 

• Tarkasta tuulilasin pesunesteen 
ja pyyhkijRiden toiminta. Puhdista 
pyyhkimien sulat puhtaalla 
kankaalla, joka on kostutettu 
pesunesteellB. 

• Tarkasta ajovalojen suuntaus. 
• Tarkasta BBnenvaimennin, 

pakoputket, suojukset ja 
kiinnittimet. 

• Tarkasta olka- ja lantiovRiden 
toiminta ja kuluneisuus.

Vchintccn kerran vuodessa: 
• Puhdista korin ja ovien 

vedenpoistokanavat. 
• Tarkasta ja voitele ovien ja 

luukkujen saranat. 
• Voitele ovien ja luukkujen lukot ja 

salvat. 
• Voitele ovien kumitiivisteet. 
• Tarkasta ilmastointijBrjestelmB. 
• Puhdista akku ja navat. 
• Tarkasta jarrunesteen taso.

  Mccrcaikaishuolto 

Mccrcaikaishuoltoon liittyvct 
varotoimet 

Noudata tavallista huolto-ohjel-
maa, jos autoa ei kBytetB vaativissa 
kByttRolosuhteissa. Jos jokin seu-
raavista olosuhteista pBtee, nouda-
ta vaativan kBytRn huolto-ohjelmaa. 
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitB matkoja 

(alle 8 km tai talviaikana alle 
16 km). 

• Moottoria kBytetBBn pitkBBn 
joutokBynnillB tai ajetaan pitkiB 
matkoja alhaisella ajonopeudella. 

• Ajetaan epBtasaisella, pRlyBvBllB, 
pBBllystBmBttRmBllB tai 
sorapBBllysteisellB tienpinnalla tai 
tiellB jolle on levitetty suolaa. 

• Ajetaan teillB, joille on levitetty 
suolaa tai muuta korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittBin 
kylmBssB ilmastossa 

• Ajetaan hiekalla tai muulla 
pRlyBvBllB tienpinnalla. 

• Ajetaan vilkkaassa liikenteessB. 
• Ajetaan toistuvasti mBkiajoa tai 

vuoristoteitB. 
• PerBvaunun vetBminen tai 

kuljetuslaatikko/kattoteline 
kBytRssB. 

• KByttR poliisiautona, taksina, 
jakelu- tai hinausautona. 

• Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla. 
• Ajaminen, joka vaatii jatkuvia 

pysBhtelyjB ja kiihdytyksiB.
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Jos autoa kBytetBBn edellB 
mainituissa olosuhteissa, auton 
tarkastukset, huolto-osien 
uusimiset ja nesteiden lisBykset 
tBytyy tehdB useammin kuin 
normaalin mBBrBaikaishuolto-
ohjelman mukaan. Huolto-ohjelman 
aikajaksojen tai ajomBBrien ylityttyB 
jatka mBBrBttyjen huoltovBlien 
noudattamista.
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 Normaali huolto-ohjelma - Eurooppa (Vencjcc lukuun ottamatta). 

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vB-
hBpBBstRisyyden varmistamiseksi. SBilytB tositteet niiden suorittamisesta 
mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekB ajokilometrimBBrB ettB 
aikavBli on ilmoitettu, noudatetaan sitB joka tByttyy ensin.

NRO OMINAISUUS HUOM.

* 1
MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin

Tarkista moottorin RljymBBrB ja mahdolliset Rljyvuodot 500 km 
vBlein tai ennen pitkBB ajomatkaa. 

* 2

MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin 

(dieselmoottori,  
Eurooppa)

• Vaihda moottoriRljy ja Rljysuodatin 20 000 km:n tai 12 
kuukauden vBlein, jos suosituksen mukaista moottoriRljyB ei 
ole saatavissa. 

• Tarkista moottorin Rljytaso sBBnnRllisesti ja lisBB moottoriRl-
jyB tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan Rljytason 
aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustRitB. 

• Huolto-ohjelman huoltovBlit riippuvat polttoaineen laadusta. 
NiitB laskettaessa on oletettu, ettB autossa kBytetBBn hyvB-
laatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa poltto-
ainetta. Noudata vaativiin kByttRolosuhteisiin mukautettua 
huolto-ohjelmaa, jos kByttBmBsi dieselpolttoaine ei tBytB 
EN590-standardin vaatimuksia. 

* 3
JBBhdytysneste 

(moottori)

LisBB jBBhdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeBB 
vettB, BlBkB koskaan sekoita kovaa vettB tehtaalla lisBttyyn 
jBBhdytysnesteeseen. VBBrB jBBhdytysnesteseos voi johtaa 
vakaviin toimintahBiriRihin ja moottoririkkoon. 

* 4 KByttRhihnat (moottori)

• SBBdB laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja 
tarvittaessa korjaa tai vaihda. 

• Tarkasta kByttRhihnan kiristin, ohjainpyRrB ja vaihtovirtage-
neraattorin hihnapyRrB ja sBBdB tai vaihda tarvittaessa. 

* 5 VenttiilinvBlys

Tutki liialliset venttiiliBBnet ja/tai moottorin vBrinBt ja sBBdB 
tarpeen vaatiessa. Tarkistuta jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

* 6 Sytytystulppa
Voidaan vaihtaa ylimBBrBisen huoltokBynnin vBlttBmiseksi ennen 
mBBrBttyB vaihtovBliB, muitten huoltotRiden suorittamisen 
yhteydessB. 

* 7 ManuaalivaihteistoRljy
KBsivaihteiston Rljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut 
veden alle. 

* 8
Kaksoiskytkinvaihteis-

ton (DCT) Rljy
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) Rljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto 
on joutunut veden alle.
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NRO OMINAISUUS HUOM.

* 9
Polttoaineen lisBaineet 

(bensiini)

Kia suosittelee lyijyttRmBn polttoaineen kByttRB, 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 hyvBlaatuiseen bensiiniin ei ole ja kBynnistyk-
sessB esiintyy ongelmia tai moottori ei kBy tasaisesti, polttoai-
nesBiliRRn tulisi lisBtB tilanteeseen soveltuvaa lisBainetta 15 000 
km:n vBlein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) 
tai 10 000 miles:n vBlein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uu-
dessa-Seelannissa, Kiinassa, Brasiliassa) tai 5 000 km:n vBlein 
(Kiinassa, Brasiliassa). LisBaineita ja niiden kByttRRn liittyviB 
lisBtietoja on saatavilla ammattihuollosta. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyRkumppanil-
la. 'lB sekoita lisBaineita keskenBBn.

* 10
Polttoaineen-

suodattimen patruuna 
(diesel)

Huolto-ohjelman huoltovBlit riippuvat polttoaineen laadusta. 
NiitB laskettaessa on oletettu, ettB autossa kBytetBBn hyvBlaa-
tuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. 
MoottoriRljy tulee vaihtaa useammin, jos autossa kBytetty 
dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota 
yhteyttB ammattihuoltoon huolto-ohjelmasta riippumatta, jos 
polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin kByntinopeus vaih-
telee Bkillisesti, moottorin teho heikkenee, kBynnistBminen on 
vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan 
vian. Suosittelemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

T:  Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda.

V:  Korvaa tai vaihda.

HUOLTOV'LIT / 
HUOLTOKOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Kuukautta 24  48  72  96  120  144  168  192
Kmx1 000 30  60  90  120  150  180  210  240

MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin *1,*2

Bensiini Kappa 1.0L T-GDI Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein
Bensiini Kappa 1.4L MPI Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein
Bensiini Kappa 1.4L T-GDI Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Bensiini
Gamma 1.6L 
KAIKKI

Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Diesel SmartStream D 1.6 V  V  V  V  V  V  V  V
JBBhdytysneste 
(moottori) *3

Bensiini, diesel Vaihto 150 000 km:n tai 10 vuoden vBlein

KByttRhihnat
(moottori) *4

Bensiini, diesel Tarkastus 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein

Jakohihna Diesel SmartStream D 1.6 Tarkastus 120 000 km:n tai 8 vuoden vBlein
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HUOLTOV'LIT / 
HUOLTOKOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Kuukautta 24  48  72  96  120  144  168  192
Kmx1 000 30  60  90  120  150  180  210  240

JakohihnajBrjestelmB 
(jakohihna, Rljyhihna, 
kiristin, ohjainpyRrB) 

Diesel SmartStream D 1.6 Vaihto 180 000 km:n tai 12 vuoden vBlein

VenttiilivBlys *5
Bensiini Kappa 1.0L T-GDI -  -  T  -  -  T  -  -
Bensiini Gamma 1.6L KAIKKI -  -  T  -  -  T  -  -

Alipaineletkut ja 
kampikammion 
ilmanvaihdon letkut

Bensiini T  T  T  T  T  T  T  T

Sytytystulpat *6

Bensiini Kappa 1.0L T-GDI Vaihto 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein
Bensiini Kappa 1.4L MPI
Bensiini Kappa 1.4L T-GDI
Bensiini Gamma 1.6L MPI
Bensiini Gamma 1.6L T-GDI

Automaatti vaihteistoRljy Bensiini, diesel Vaihto 150 000 km:n tai 10 vuoden vBlein
Manuaali vaihteistoRljy 
*7 

Bensiini, diesel Vaihto 150 000 km:n tai 10 vuoden vBlein

Kaksoiskytkinvaih-
teiston (DCT) Rljy (jos 
varusteena) *8 

Bensiini, diesel Vaihto 150 000 km:n tai 10 vuoden vBlein

Vetoakseli ja suojakumit Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
Polttoaineen lisBaineet 
(bensiini) *9 

Bensiini LisBB 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Polttoaineputket, 
-letkut ja liitokset 

Bensiini -  T  -  T  -  T  -  T
Diesel T  T  T  T  T  T  T  T

PolttoainesBiliRn 
suodatin (bensiini) 

Bensiini -  T  -  T  -  T  -  T

PolttoainehRyryputki ja 
polttoaineen tByttRau-
kon korkki (bensiini) 

Bensiini -  T  -  T  -  T  -  T

PolttoainesBiliRn korkki 
(diesel) 

Diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Urealiuoksen 
linja ja liitBnnBt 
(jos varusteena)

Diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Urealiuoksen 
tByttRaukon korkki 
(jos varusteena)

Diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Polttoaineensuodatti-
men patruuna (diesel) 
*10 

Diesel T  V  T  V  T  V  T  V

Vaihto 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein
Vaihto 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein
Vaihto 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein
Vaihto 60 000 km:n tai 4 vuoden vBlein
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HUOLTOV'LIT / 
HUOLTOKOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Kuukautta 24  48  72  96  120  144  168  192
Kmx1 000 30  60  90  120  150  180  210  240

Ilmanpuhdistimen 
suodatin 

Bensiini, diesel T  V  T  V  T  V  T  V

VBlijBBhdytin, 
tulo/lBhtRputki, 
ilmanottoputki 

Bensiini T-GDI KAIKKI
Tarkasta 15 000 km:n tai 12 kuukauden 

vBlein

PakojBrjestelmB Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
JBBhdytysjBrjestelmB Bensiini, diesel -  T  T  T  T  T  T  T
Ilmastointilaitteen 
kompressori/kylmBaine 

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Raitisilmasuodatin Bensiini, diesel V  V  V  V  V  V  V  V
Jarrulevyt ja -palat Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
Jarruputket, -letkut ja 
liitokset 

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Jarruneste Bensiini, diesel V  V  V  V  V  V  V  V
Seisontajarru 
(kahvatyyppinen) 

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Ohjausvaihde/ham-
mastanko, nivelet ja 
suojakumit 

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
Renkaat (rengaspaineet 
ja kulutuspinta) 

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Akun (12 V) kunto Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
Yleiseurooppalaisen eCall-jBrjestelmBn paristo (jos 
varusteena)

Vaihda 3 vuoden vBlein.
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 Huolto-ohjelma (vaativat kcyttuolosuhteet) -  Eurooppa Vencjcc lukuun 
ottamatta

Huoltotoimenpide

T: Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda.

V: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-

PIDE
HUOLTOV'LIT

K'YTT8-
OLOSUH-
TEET

MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin

Bensiini
Kappa 1.4L 

MPI
V 7 500 km:n tai 6 kk:n vBlein

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J, K

Bensiini
Gamma 1.6L 

MPI
V 7 500 km:n tai 6 kk:n vBlein

Bensiini
T-GDI 
KAIKKI

V 7 500 km:n tai 6 kk:n vBlein

Diesel
Smart-

Stream D 1.6
V 15 000 km tai 12 kk

Sytytystulpat Bensiini V
Vaihda tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

B, H, I, K

Automaattivaihteis-
toRljy 

Bensiini, diesel V 90 000 km
A, C, D, E, 
F, G, H, I, J

Manuaalivaihteis-
toRljy 

Bensiini, diesel V 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Kaksoiskytkinvaih-
teiston (DCT) Rljy 

Bensiini, diesel V 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Vetoakseli ja 
suojakumit 

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Ilmanpuhdistimen 
suodatin 

Bensiini, diesel V
Vaihda tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, E

Raitisilmasuodatin Bensiini, diesel V
Vaihda tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, E, G

Jarrulevyt ja -palat, 
-satulat ja -navat 

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, 
G, H

Seisontajarru 
(kahvatyyppinen) 

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Ohjausvaihde/
hammastanko, 
nivelet ja suojakumit 

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Jousituksen 
pallonivelet

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

 



Huolto
 

Mccrcaikaishuolto 
 

8        20

Vaativat ajo-olosuhteet

A: Ajetaan jatkuvasti lyhyitB alle 8 
km matkoja (normaali ulkolBmpRtila) 
tai alle 16 km matkoja (ulkolBmpRtila 
alle 0 °C). 

B: Moottoria kBytetBBn pitkBBn 
joutokBynnillB tai ajetaan pitkiB 
matkoja alhaisella ajonopeudella.. 

C: Ajetaan epBtasaisella, 
pRlyBvBllB, pBBllystBmBttRmBllB tai 
sorapBBllysteisellB tienpinnalla tai 
tiellB jolle on levitetty suolaa. 

D: Ajetaan teillB, joille on levitetty 
suolaa tai muuta korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittBin 
kylmBssB ilmastossa 

E: Ajetaan hiekalla tai muulla 
pRlyBvBllB tienpinnalla. 

F: Ajetaan vilkkaassa liikenteessB. 

G: Ajetaan toistuvasti mBkiajoa tai 
vuoristoteitB. 

H: PerBvaunun vetBminen tai 
kuljetuslaatikko kattotelineen pBBllB. 

I: KByttR poliisiautona, taksina, 
jakelu- tai hinausautona. 

J: Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla. 

K: Ajaminen, joka vaatii jatkuvia 
pysBhtelyjB ja kiihdytyksiB.
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Normaali huolto-ohjelma  ei koske Eurooppaa (Vencjc mukaan lukien) 

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vB-
hBpBBstRisyyden varmistamiseksi. SBilytB tositteet niiden suorittamisesta 
mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekB ajokilometrimBBrB ettB 
aikavBli on ilmoitettu, noudatetaan sitB joka tByttyy ensin.

NRO OMINAISUUS HUOM.

* 1
MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin 

Tarkista moottorin RljymBBrB ja mahdolliset Rljyvuodot 500 km 
vBlein tai ennen pitkBB ajomatkaa. 

* 2

MoottoriRljy ja 
Rljynsuodatin 

(dieselmoottori,  
Eurooppa) 

• Vaihda moottoriRljy ja Rljysuodatin 20 000 km:n tai 12 
kuukauden vBlein, jos suosituksen mukaista moottoriRljyB ei 
ole saatavissa. 

• Tarkista moottorin Rljytaso sBBnnRllisesti ja lisBB 
moottoriRljyB tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan 
Rljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustRitB. 

• Huolto-ohjelman huoltovBlit riippuvat polttoaineen laadusta. 
NiitB laskettaessa on oletettu, ettB autossa kBytetBBn 
hyvBlaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Noudata vaativiin kByttRolosuhteisiin 
mukautettua huolto-ohjelmaa, jos kByttBmBsi dieselpolttoaine 
ei tBytB EN590-standardin vaatimuksia. 

* 3
JBBhdytysneste 

(moottori) 

LisBB jBBhdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeBB 
vettB, BlBkB koskaan sekoita kovaa vettB tehtaalla lisBttyyn 
jBBhdytysnesteeseen. VBBrB jBBhdytysnesteseos voi johtaa 
vakaviin toimintahBiriRihin ja moottoririkkoon. 

* 4 KByttRhihnat (moottori) 

• SBBdB laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja 
tarvittaessa korjaa tai vaihda. 

• Tarkasta kByttRhihnan kiristin, ohjainpyRrB ja 
vaihtovirtageneraattorin hihnapyRrB ja sBBdB tai vaihda 
tarvittaessa. 

* 5 VenttiilinvBlys 

Tutki liialliset venttiiliBBnet ja/tai moottorin vBrinBt ja sBBdB 
tarpeen vaatiessa. Tarkistuta jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

* 6 Sytytystulppa 
Voidaan vaihtaa ylimBBrBisen huoltokBynnin vBlttBmiseksi ennen 
mBBrBttyB vaihtovBliB, muitten huoltotRiden suorittamisen 
yhteydessB. 

* 7 ManuaalivaihteistoRljy 
KBsivaihteiston Rljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut 
veden alle. 

* 8
Kaksoiskytkinvaihteis-

ton (DCT) Rljy 
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) Rljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto 
on joutunut veden alle.
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NRO OMINAISUUS HUOM.

* 9
Polttoaineen lisBaineet 

(bensiini)

Kia suosittelee lyijyttRmBn polttoaineen kByttRB, 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 hyvBlaatuiseen bensiiniin ei ole ja kBynnistyk-
sessB esiintyy ongelmia tai moottori ei kBy tasaisesti, polttoai-
nesBiliRRn tulisi lisBtB tilanteeseen soveltuvaa lisBainetta 15 000 
km:n vBlein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) 
tai 10 000 miles:n vBlein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uu-
dessa-Seelannissa, Kiinassa, Brasiliassa) tai 5 000 km:n vBlein 
(Kiinassa, Brasiliassa). LisBaineita ja niiden kByttRRn liittyviB 
lisBtietoja on saatavilla ammattihuollosta. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyRkumppanil-
la. 'lB sekoita lisBaineita keskenBBn.

* 10
Polttoaineensuodatti-
men patruuna (diesel)

Huolto-ohjelman huoltovBlit riippuvat polttoaineen laadusta. 
NiitB laskettaessa on oletettu, ettB autossa kBytetBBn hyvBlaa-
tuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. 
MoottoriRljy tulee vaihtaa useammin, jos autossa kBytetty 
dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota 
yhteyttB ammattihuoltoon huolto-ohjelmasta riippumatta, jos 
polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin kByntinopeus vaih-
telee Bkillisesti, moottorin teho heikkenee, kBynnistBminen on 
vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan 
vian. Suosittelemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

T:  Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda.

V:  Korvaa tai vaihda.
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HUOLTO-
V'LIT / 
HUOLTO-
KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VEN'J' MUKAAN LUKIEN)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)
Kuukautta 12  24  36  48  60  72  84  96

Kmx1 000 15  30  45  60  75  90 105 120

MoottoriRljy 
ja Rljynsuo-
datin *1

Bensiini
Kappa 
1.0L T-GDI

Ei koske Kiinaa Vaihda 10 000 km:n tai 12 kk:n vBlein
Koskee Kiinaa Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n vBlein

Bensiini
Kappa 
1.4L MPI

Ei koske LBhi-itBB, 
 Intiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Irania, 
Brasiliaa, Keski- ja Ete-
lB-Amerikkaa, Kiinaa

Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Koskee LBhi-itBB, 
 Intiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Irania, 
Brasiliaa, Keski- ja 
EtelB-Amerikkaa

Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Koskee Kiinaa Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n vBlein

Bensiini
Kappa 1.4L 
T-GDI

Ei koske Kiinaa Vaihda 10 000 km:n tai 12 kk:n vBlein
Koskee Kiinaa Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n vBlein

MoottoriRljy 
ja Rljynsuo-
datin *1

Bensiini

Gamma 
1.6L MPI

Ei koske LBhi-itBB, 
Intiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Irania, 
Brasiliaa, Keski- ja 
EtelB-Amerikkaa, Kiinaa

Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Gamma 
1.6L T-GDI 
KAIKKI, 
Gamma 
1.6L MPI

Koskee LBhi-itBB, 
Intiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Irania, 
Brasiliaa, Keski- ja 
EtelB-Amerikkaa

Vaihda 10 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Koskee Kiinaa Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n vBlein

Diesel
Smart
Stream
D 1.6

Koskee VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

Vaihda 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Ei koske VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

Vaihda 10 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

JBBhdy-
tysneste 
(moottori) *3

Bensiini, diesel
EnsimmBinen vaihto 210 000 km:n tai 
120 kk:n jBlkeen, sen jBlkeen Vaihda 

30 000 km:n tai 24 kk:n vBlein
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HUOLTO-
V'LIT / 
HUOLTO-
KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VEN'J' MUKAAN LUKIEN)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)
Kuukautta 12  24  36  48  60  72  84  96

Kmx1 000 15  30  45  60  75  90 105 120

KByttRhihnat 
(moottori) *4

Bensiini -  T  -  T  -  T  -  T

Diesel

Koskee VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

EnsimmBinen vaihto 90 000 km:n 
tai 48 kk:n jBlkeen, tBmBn jBlkeen 
tarkastus 30 000 km:n tai 24 kk:n 

vBlein

Ei koske VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

EnsimmBinen vaihto 80 000 km:n 
tai 48 kk:n jBlkeen, tBmBn jBlkeen 

tarkastus 20 000 km:n tai 12 
kuukauden vBlein

Jakohihna Diesel SmartStream D 1.6 Tarkastus 120 000 km:n vBlein
Jakohihna-
jBrjestelmB 
(jakohihna, 
Rljyhihna, 
kiristin, oh-
jainpyRrB)

Diesel SmartStream D 1.6 Vaihto 240 000 km:n vBlein

VenttiilivB-
lys *5

Bensiini
Kappa 1.0L T-GDI -  -  -  -  -  T  -  -
Gamma 1.6L KAIKKI -  -  -  -  -  T  -  -

Alipainelet-
kut ja kampi-
kammion 
ilmanvaihdon 
letkut

Bensiini -  T  -  T  -  T  -  T

Sytytystul-
pat *6

Bensiini
Kappa 1.0L 
T-GDI

LyijytRn Vaihto 75 000 km:n vBlein 

Bensiini
Kappa 
1.4L MPI

LyijytRn Vaihto 150 000 km:n vBlein 

Bensiini
Gamma 
1.6L T-GDI

LyijytRn Vaihto 75 000 km:n vBlein 

Bensiini
Kappa 1.4L 
T-GDI

LyijytRn Vaihto 75 000 km:n vBlein 

Bensiini
Gamma 
1.6L MPI

LyijytRn Vaihto 60 000 km:n vBlein 

Bensiini
Gamma 
1.6L MPI

Lyijyllinen Vaihto 30 000 km:n vBlein

Automaatti-
vaihteistoRljy

Bensiini, diesel Ei tarkistusta, huoltovapaa 

Manuaali-
vaihteistoRljy 
*7

Bensiini, diesel -  -  -  T  -  -  -  T
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HUOLTO-
V'LIT / 
HUOLTO-
KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VEN'J' MUKAAN LUKIEN)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)
Kuukautta 12  24  36  48  60  72  84  96

Kmx1 000 15  30  45  60  75  90 105 120

Kaksoiskyt-
kinvaihteis-
ton (DCT) 
Rljy (jos 
varusteena) 
*8

Bensiini, diesel -  -  -  T  -  -  -  T

Vetoakseli ja 
suojakumit

Bensiini, diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Polttoaineen 
lisBaineet 
(bensiini) *9

Bensiini

Koskee Australiaa ja Uutta-
Seelantia

LisBB 15 000 km:n tai 12 kk:n vBlein

Ei koske Australiaa ja Uutta-
Seelantia, Kiinaa, Brasiliaa

LisBB 10 000 km:n tai 6 kk:n vBlein

Kiina, Brasilia LisBB 5 000 km:n tai 6 kk:n vBlein
Polttoai-
nesuodatin 
(bensiini)

Bensiini Kiina, Brasilia -  T  -  V  -  T  -  V

Polttoai-
neputket, 
-letkut ja 
liitokset

Bensiini -  -  -  T  -  -  -  T

Diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Polttoai-
nesBiliRn 
suodatin 
(bensiini)

Bensiini

Ei koske Kiinaa -  T  -  V  -  T  -  V

Koskee Kiinaa T  T  V  T  T  V  T  T

Polttoai-
nehRy-
ryputki ja 
polttoaineen 
tByttRau-
kon korkki 
(bensiini)

Bensiini -  -  -  T  -  -  -  T

Polttoaine-
sBiliRn korkki 
(diesel)

Diesel -  -  -  T  -  -  -  T

Urealiuok-
sen linja ja 
liitBnnBt (jos 
varusteena)

Diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Urealiuoksen 
tByttRaukon 
korkki (jos 
varusteena)

Diesel -  -  -  T  -  -  -  T
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HUOLTO-
V'LIT / 
HUOLTO-
KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VEN'J' MUKAAN LUKIEN)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)
Kuukautta 12  24  36  48  60  72  84  96

Kmx1 000 15  30  45  60  75  90 105 120

Polttoai-
neensuo-
dattimen 
patruuna 
(diesel) *10

Diesel -  T  -  V  -  T  -  V

Ilmanpuh-
distimen 
suodatin

Bensiini, 
diesel

Ei koske Kiinaa, Intiaa, LBhi-itBB T  T  V  T  T  V  T  T

Koskee Kiinaa, Intiaa, LBhi-itBB V  V  V  V  V  V  V  V

VBlijBBh-
dytin, tulo/
lBhtRputki, 
ilmanotto-
putki

Bensiini T-GDI KAIKKI
Tarkastus 10 000 km:n tai 12 

kuukauden vBlein

PakojBrjes-
telmB

Bensiini, diesel -  T  -  T  -  T  -  T

JBBhdytys-
jBrjestelmB

Bensiini, diesel -  -  -  T  -  T  -  T

Ilmastoin-
tilaitteen 
kompressori/
kylmBaine

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Raitisilma-
suodatin

Bensiini, 
diesel

Ei koske Australiaa ja Uutta-
Seelantia

V  V  V  V  V  V  V  V

Koskee Australiaa ja Uutta-
Seelantia

T  V  T  V  T  V  T  V

Jarrulevyt ja 
-palat

Bensiini, diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Jarruputket, 
-letkut ja 
liitokset

Bensiini, diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Jarruneste Bensiini, diesel T  V  T  V  T  V  T  V
Seisontajar-
ru (kahva-
tyyppinen)

Bensiini, diesel -  T  -  T  -  T  -  T

Ohjausvaih-
de/hammas-
tanko, nivelet 
ja suojakumit

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Jousituksen 
pallonivelet

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T
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HUOLTO-
V'LIT / 
HUOLTO-
KOHDE

NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VEN'J' MUKAAN LUKIEN)
Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)
Kuukautta 12  24  36  48  60  72  84  96

Kmx1 000 15  30  45  60  75  90 105 120

Renkaat 
(rengas-
paineet ja 
kulutuspinta)

Bensiini, diesel T  T  T  T  T  T  T  T

Akun (12 V) 
kunto

Bensiini, 
diesel

LBhi-IdBn ulkopuolella -  T  -  T  -  T  -  T

LBhi-idBssB
Tarkastus 10 000 km:n tai 6 

kuukauden vBlein
ERA-GLONASS-jBrjestelmBn akku (jos varusteena) Vaihda 3 vuoden vBlein.
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 Huolto-ohjelma (vaativat kcyttuolosuhteet) - Ei koske Eurooppaa (Vencjc 
mukaan lukien).

Huoltotoimenpide

T: Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda.

V: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-

PIDE
HUOLTOV'LIT

K'YTT8-
OLOSUH-
TEET

MoottoriRljy 
ja Rljynsuo-
datin

Ben-
siini

Kappa 
1.4L MPI

Ei koske LBhi-itBB, In-
tiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Ira-
nia, Brasiliaa, Keski- 
ja EtelB-Amerikkaa, 
Kiinaa

V
7 500 km:n tai 6 kk:n 

vBlein

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J, KKoskee LBhi-itBB, In-
tiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Ira-
nia, Brasiliaa, Keski- 
ja EtelB-Amerikkaa

V
5 000 km:n tai 6 kk:n 

vBlein

Ben-
siini

T-GDI 
KAIKKI

Ei koske Kiinaa V
5 000 km:n tai 6 kk:n 

vBlein A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J, KKoskee Kiinaa V
5 000 km:n tai 3 kk:n 

vBlein

MoottoriRljy 
ja Rljynsuo-
datin

Ben-
siini

Gamma 
1.6L MPI

Ei koske LBhi-itBB, In-
tiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Ira-
nia, Brasiliaa, Keski- 
ja EtelB-Amerikkaa, 
Kiinaa

V
7 500 km:n tai 6 kk:n 

vBlein

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J, K

Koskee LBhi-itBB, In-
tiaa, Libyaa, Algeriaa, 
Marokkoa, Tunisiaa, 
Sudania, EgyptiB, Ira-
nia, Brasiliaa, Keski- ja 
EtelB-Amerikkaa

V
5 000 km:n tai 6 kk:n 

vBlein

Koskee Kiinaa V
5 000 km:n tai 3 kk:n 

vBlein

Diesel
Smart
Stream 
D 1.6

Koskee VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

V
7 500 km:n tai 6 kk:n 

vBlein

Ei koske VenBjBB, 
Australiaa ja Uutta-
Seelantia

V
5 000 km:n tai 6 kk:n 

vBlein
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HUOLTOKOHDE
HUOLTO-
TOIMEN-

PIDE
HUOLTOV'LIT

K'YTT8-
OLOSUH-
TEET

Sytytystul-
pat

Bensiini V

Vaihda tavallista 
useammin 

kByttRolosuhteiden 
mukaan

B, H, I, K

Automaat-
tivaihteis-
toRljy

Bensiini, diesel V 90 000 km
A, C, D, E, 
F, G, H, I, J

Manuaa-
livaihteis-
toRljy

Bensiini, diesel V 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Kaksoiskyt-
kinvaihteis-
ton (DCT) 
Rljy

Bensiini, diesel V 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Vetoakseli ja 
suojakumit

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Ilmanpuh-
distimen 
suodatin

Bensiini, diesel V
Vaihda tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, E

Raitisilma-
suodatin

Bensiini, diesel V
Vaihda tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, E, G

Jarrulevyt 
ja -palat, 
-satulat ja 
-navat

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, D, E, 
G, H

Seisontajar-
ru (kahva-
tyyppinen)

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, D, G, H

Ohjausvaih-
de/ham-
mastanko, 
nivelet ja 
suojakumit

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, D, E, 
F, G

Jousituksen 
pallonivelet

Bensiini, diesel T
Tarkasta tavallista 

useammin kByttRolo-
suhteiden mukaan

C, D, E, 
F, G
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Vaativat ajo-olosuhteet

A: Ajetaan jatkuvasti lyhyitB alle 8 
km matkoja (normaali ulkolBmpRtila) 
tai alle 16 km matkoja (ulkolBmpRtila 
alle 0 °C). 

B: Moottoria kBytetBBn pitkBBn 
joutokBynnillB tai ajetaan pitkiB 
matkoja alhaisella ajonopeudella. 

C: Ajetaan epBtasaisella, 
pRlyBvBllB, pBBllystBmBttRmBllB tai 
sorapBBllysteisellB tienpinnalla tai 
tiellB jolle on levitetty suolaa. 

D: Ajetaan teillB, joille on levitetty 
suolaa tai muuta korroosiota 
aiheuttavaa ainetta, tai erittBin 
kylmBssB ilmastossa. 

E: Ajetaan hiekalla tai muulla 
pRlyBvBllB tienpinnalla. 

F: Ajetaan vilkkaassa liikenteessB. 

G: Ajetaan toistuvasti mBkiajoa tai 
vuoristoteitB. 

H: PerBvaunun vetBminen tai 
kuljetuslaatikko kattotelineen pBBllB. 

I: KByttR poliisiautona, taksina, 
jakelu- tai hinausautona. 

J: Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla. 

K: Ajaminen, joka vaatii jatkuvia 
pysBhtelyjB ja kiihdytyksiB.

 Huoltotoimenpiteiden selitykset 

 Moottoriuljy ja -suodatin 

MoottoriRljy ja -suodatin on vaih-
dettava huolto-ohjelman mukaisin 
vBliajoin. Jos autoa kBytetBBn ras-
kaissa olosuhteissa, Rljy ja suodatin 
on vaihdettava useammin. 

 Kcyttuhihnat 

Tarkasta kaikki kByttRhihnat mah-
dollisilta leikkautumisilta, murtumil-
ta, kulumisilta tai Rljyn vaikutuksilta. 
Vaihda tarvittaessa. KByttRhihnojen 
oikean kireyden tarkastus on suo-
ritettava sBBnnRllisesti ja tarpeen 
vaatiessa sBBtR.

HUOMIO
KBBnnB virta-avain LOCK/OFF- tai 
ACC-asentoon ennen hihnojen 
tarkastamista.

 Polttoainesuodatin 
(dieselmoottorit) 

Tukkeutunut suodatin voi heikentBB 
auton tehoa, vahingoittaa pBBstR-
jBrjestelmBB ja aiheuttaa erilaisia 
ongelmia, kuten vaikeaa kBynnis-
tyvyyttB. Jos polttoainesBiliRRn 
kerBBntyy liikaa vierasperBistB 
ainetta, suodatin on vaihdettava 
useammin.



8

Huolto
 

Huoltotoimenpiteiden selitykset 
 

8        31

Uuden suodattimen asentamisen 
jBlkeen anna moottorin kBydB usei-
ta minuutteja ja tarkasta liitokset 
mahdollisista vuodoista. Vaihdata 
polttoainesuodatin ammattihuol-
lossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla. 

 Polttoaineensuodatin 
(bensiinimoottori) 

Kia-bensiiniautoissa on elinikBinen 
polttoainesuodatin, joka on integroi-
tu polttoainesBiliRRn. SBBnnRllistB 
huoltoa tai vaihtoa ei tarvita, mutta 
se riippuu polttoaineen laadusta. 
Tarkista tai vaihda polttoaine-
suodatin, jos polttoaineen virtaus 
heikentyy, moottorin kByntinope-
us vaihtelee Bkillisesti, moottorin 
teho heikkenee, kBynnistBminen on 
vaikeaa tai havaitset jonkin muun 
ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. 

Tarkistuta tai vaihdata poltto-
ainesuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

 Polttoaineletkut ja -liittimet 

Tarkasta polttoainelinjat, -letkut 
ja -liittimet mahdollisista 
vuodoista ja vahingoista. Vaihdatat 
polttoaineputket ja -letkut sekB 
niiden liitokset ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 

Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Vain Diesel 
'lB koskaan suorita toimenpiteitB 
ruiskutusjBrjestelmBBn, 
kun moottori on kBynnissB 
tai 30 sekunnin sisBllB 
sen sammuttamisesta. 
Korkeapainepumpussa, 
jakoputkessa, suuttimissa ja 
korkeapaineputkissa vallitsee korkea 
paine moottorin sammuttamisenkin 
jBlkeen. Jos jBrjestelmBssB on vuoto, 
korkealla paineella purkautuva 
polttoaine saattaa aiheuttaa 
vakavia vammoja osuessaan ihoon. 
Tahdistinta kByttBvien henkilRiden 
tulisi pysyB vBhintBBn 30 cm pBBssB 
moottorin ohjausyksikRstB (ECU) 
ja moottoritilan johtosarjoista, kun 
moottori on kBynnissB. Common 
Rail -jBrjestelmBssB vaikuttavat 
suuret sBhkRvirrat voivat aiheuttaa 
voimakkaita magneettikenttiB.

 Huohotinputki (bensiinimoottorit) 
ja polttoaineen tcyttuaukon korkki

Huohotinputki ja polttoaineen 
tByttRaukon korkki on tarkastettava 
huolto-ohjelman mBBrBBmin 
vBliajoin. Varmista, ettB uusi 
huohotinputki tai polttoainekorkki 
vaihdetaan oikein.
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 Kampikammion ilmanvaihdon 
letkut (mikcli varusteena)

Tarkasta letkujen pinnat 
mahdollisista lBmpR- ja/tai 
mekaanisista vahingoista. Kova ja 
hauras kumi, murtumat, halkeamat, 
leikkaumat, kulumat ja pullistumat 
ovat merkkejB kulumisesta. 
ErityistB huomiota on kiinnitettBvB 
niiden putkien pintoihin, jotka 
sijaitsevat lBhimpBnB lBmmRn 
lBhteitB, kuten pakosarjaa. 

Tarkasta letkujen reititys, jotta var-
mistuisit siitB, etteivBt ne tulisi kos-
ketuksiin lBmpRlBhteiden, terBvien 
kulmien tai liikkuvien osien kanssa. 
NBmB voivat aiheuttaa lBmpRva-
hinkoja tai mekaanista kulumista. 
Tarkasta kaikki letkuliitokset, kuten 
puristimet ja liittimet: niiden on 
oltava oikein kiinnittyneet ja niissB 
ei saa esiintyB vuotoja. Letkut tulee 
vaihtaa vBlittRmBsti, jos niissB on 
vahingon tai kulumisen merkkejB. 

 Ilmanpuhdistimen suodatin 

Vaihdata ilmansuodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

 Sytytystulpat (bensiinimoottorit) 

Varmista uusia sytytystulppia 
asentaessasi, ettB niiden lBmpRarvo 
on oikea.

VAROITUS
'lB tarkasta sytytystulppia BlBkB 
irrota niitB moottorin ollessa 
kuuma. Ne voivat aiheuttaa 
palovammoja.

 Venttiilinvclys 

Tutki liialliset venttiiliBBnet ja/
tai moottorin vBrinBt ja sBBdB 
tarpeen vaatiessa. Huollata 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

 Jcchdytysjcrjestelmc 

Tarkasta jBBhdytysjBrjestelmBn 
osat, kuten jBBhdytin, 
jBBhdytysnestesBiliR, letkut ja 
liittimet, mahdollisista vuodoista 
ja vahingoista. Vaihdata 
vahingoittuneet osat uusiin. 

 Jcchdytysneste 

JBBhdytysneste pitBB vaihtaa 
huolto-ohjelman mukaisesti. 
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 Automaattivaihteistouljy 
(varustelun mukaan)

Tarkista vaihteistoRljy huolto-
ohjelman mukaisesti. 

 Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihteistouljy (jos varusteena)

Tarkasta kaksoiskytkinvaihteiston 
Rljy huolto-ohjelman mukaisesti.

 Automaattivaihteistouljy 
(varustelun mukaan)

AutomaattivaihteistoRljyB ei 
tarkisteta sBBnnRllisesti, kun 
autoa kBytetBBn normaaleissa 
kByttRolosuhteissa. Vaihdata 
automaattivaihteiston Rljy 
huolto-ohjelman mukaisesti 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
KByttBmBtRn automaattivaihteis-
toRljy on vBriltBBn punaista. 
AutomaattivaihteistoRljy tummuu 
kBytRssB. TBmB on normaalia, eikB 
vBrin tummuminen osoita, ettB Rljy 
tulisi vaihtaa.

HUOMIO
Muun kuin suositellun Rljyn kByttR 
saattaa aiheuttaa vaihteiston 
toimintahBiriRn ja vaurioittaa 
vaihteistoa. 
KBytB ainoastaan suosituksen 
mukaista automaattivaihteistoRljyB. 
(Katso kohta ”Tilavuudet ja suositel-
lut voiteluaineet” sivulla 9-11.)

 Jarruletkut ja kulutuspinnat 

Tarkasta silmBmBBrBisesti 
asennuksen virheettRmyys, 
mahdollinen hankaaminen, 
kuluneisuus ja vuodot. Vaihdata 
kuluneet tai vahingoittuneet osat 
uusiin vBlittRmBsti. 

 Jarru-/kytkinneste (jos 
varusteena)

Tarkista jarru-/kytkinnestesBiliRn 
nestetaso. Pinnan tulisi olla 
MIN- ja MAX-merkkien vBlissB 
sBiliRssB. KBytB ainoastaan jarru-/
kytkinnestettB, joka tByttBB DOT 3- 
tai DOT 4 -mBBrityksen. 

 Seisontajarru 

Tarkasta seisontajarrujBrjestelmB, 
mukaan lukien seisontajarruvipu (tai 
poljin) ja johdot. 
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 Jarrulevyt, -palat, -satulat ja 
-navat 

Tarkista, etteivBt jarrupalat ole 
kuluneet liikaa, etteivBt jarrulevyt 
ole kuluneet ja ettB jarrusatuloissa 
ei ole nestevuotoja. 

LisBtietoja jarrupalojen ja 
jarruhihnojen kuluneisuuden 
tarkistamisesta on Kian 
verkkosivustolla alla olevassa 
osoitteessa. 

(www.kia-hotline.com) 

 Jousituksen kiinnityspultit 

Tarkasta jousituksen kiinnitykset 
mahdollisilta lRystymisiltB tai 
vahingoilta. KiristB mBBritettyyn 
kiristysmomenttiin.

 Ohjausvaihde, vivusto ja 
suojakumit/pallonivelet 

Kun auto on paikoillaan ja moottori 
sammutettu, tarkasta ohjauspyRrBn 
liiallinen vapaaliike. 

Tarkasta vivusto taipumilta ja 
vahingoilta. Tarkasta suojakumit 
ja pallonivelet kulumisilta, 
murtumilta tai vahingoilta. Vaihdata 
vahingoittuneet osat uusiin. 

 Vetoakselit ja suojakumit 

Tarkasta vetoakselit, suojakumit 
ja kiinnikkeet murtumilta, 
kulumisilta ja vahingoilta. Vaihdata 
vahingoittuneet osat uusiin ja lisBB 
tarpeen vaatiessa rasvaa. 

 Ilmastointilaitteen kylmcaine 
(mikcli varusteena)

Tarkista, ettei 
ilmastointijBrjestelmBn putkissa 
ja niiden liitoksissa ole vuotoja tai 
vaurioita.
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   Moottoriuljy (bensiini)

Moottoriuljyn mccrcn 
tarkastaminen
Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079003

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

OCDW079082

Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079083

Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

OCDW079084

Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OBD078124L

1. Varmista, ettB ajoneuvo on 
tasaisella pinnalla.
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2. KBynnistB moottori ja anna 
sen saavuttaa normaali 
toimintalBmpRtila. 

3. Sammuta moottori ja odota 
muutama minuutti (noin 5 
minuuttia), ettB Rljy ehtii asettua 
takaisin Rljypohjaan. 

4. VedB mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja tyRnnB se takaisin 
paikalleen, pohjaan asti.

VAROITUS
Jcchdyttimen letku 
'lB koske jBBhdyttimen letkuun, kun 
tarkastat Rljytasoa tai lisBBt RljyB, 
sillB se on polttavan kuuma.

5. VedB mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi 
olla F (Full) ja L (Low) -merkkien 
vBlissB.

HUOMIO
• 'lB tBytB moottoriRljyB liikaa. 

Se saattaa vahingoittaa 
moottoria ja pakokaasujen 
puhdistusjBrjestelmBB. 

• 'lB lBikytB moottoriRljyB 
lisBtessBsi tai vaihtaessasi 
sitB. Jos moottoriRljyB putoaa 
moottoritilaan, pyyhi se pois 
vBlittRmBsti. 

• Puhdista mittatikku puhtaalla 
rievulla. Likainen mittatikku voi 
vaurioittaa moottoria.

Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) 

OCDW079004

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) 

OCDW079085

Jos se on lBhellB ”L” (Low) -merkkiB, 
lisBB sen verran RljyB, ettB pinnan 
taso asettuu ”F” (Full) -merkin 
kohdalle. Clc tcytc liikaa.
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Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079086

Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

OCD078087

Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OBD078125L

Kcytc suppiloa, jotta uljyc ei 
lcikkyisi moottorin osiin. 

KBytB ainoastaan mBBrBttyjB 
moottoriRljyjB. (Katso kohta 
”Tilavuudet ja suositellut 
voiteluaineet” sivulla 9-11.)

Moottoriuljyn ja uljynsuodattimen 
vaihtaminen

Vaihdata moottoriRljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
KBytetty moottoriRljy saattaa 
aiheuttaa ihon BrtymistB tai syRpBB 
pitempiaikaisen ihokosketuksen 
seurauksena. KBytetty moottoriRljy 
sisBltBB kemikaaleja, jotka ovat 
aiheuttaneet syRpBB koe-elBimille 
laboratorio-olosuhteissa. Suojaa 
aina ihosi pesemBllB kBdet 
huolellisesti saippualla ja lBmpimBllB 
vedellB vBlittRmBsti kBytetyn Rljyn 
kBsittelemisen jBlkeen.
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   Moottoriuljy (diesel) 

Moottoriuljyn mccrcn 
tarkastaminen 
SmartStream D 1.6 -moottori (diesel) 

OCDW079005

1. Varmista, ettB ajoneuvo on 
tasaisella pinnalla. 

2. KBynnistB moottori ja anna 
sen saavuttaa normaali 
toimintalBmpRtila. 

3. Sammuta moottori ja odota 
muutama minuutti (noin 5 
minuuttia), ettB Rljy ehtii asettua 
takaisin Rljypohjaan. 

4. VedB mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja tyRnnB se takaisin 
paikalleen, pohjaan asti.

VAROITUS
Jcchdyttimen letku 
'lB koske jBBhdyttimen letkuun, kun 
tarkastat Rljytasoa tai lisBBt RljyB, 
sillB se on polttavan kuuma.

5. VedB mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso. 

6. Tason tulisi olla C-alueella. Jos 
taso on D-alueella, lisBB sen 
verran moottoriRljyB, ettB taso on 
C-alueella.

Kuva
Vaadittu toimenpide 

mootoriRljyn tasoon nBhden

Alue (A)
Ota yhteyttB valtuutettuun 

KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

Alue (B) 'lB tBytB RljyB.

Alue (C)
Normaali. 

Voit lisBtB RljyB, kunhan Rljyn 
taso ei ylitB C-aluetta.

Alue (D)
LisBB RljyB ja varmista, ettB 
Rljyn taso on C-alueella.

HUOMIO
• 'lB lBikytB moottoriRljyB 

lisBtessBsi tai vaihtaessasi 
sitB. Jos moottoriRljyB putoaa 
moottoritilaan, pyyhi se pois 
vBlittRmBsti. 

• Puhdista mittatikku puhtaalla 
rievulla. Likainen mittatikku voi 
vaurioittaa moottoria.
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SmartStream D 1.6 -moottori (diesel) 

OCDW079006

Jos se on lBhellB ”L” (Low) -merkkiB, 
lisBB sen verran RljyB, ettB pinnan 
taso asettuu ”F” (Full) -merkin 
kohdalle. Clc tcytc liikaa. 

KBytB ainoastaan mBBrBttyjB 
moottoriRljyjB. (Katso kohta 
”Tilavuudet ja suositellut 
voiteluaineet” sivulla 9-11.)

Moottoriuljyn ja uljynsuodattimen 
vaihtaminen 

Vaihdata moottoriRljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
KBytetty moottoriRljy saattaa 
aiheuttaa ihon BrtymistB tai syRpBB 
pitempiaikaisen ihokosketuksen 
seurauksena. KBytetty moottoriRljy 
sisBltBB kemikaaleja, jotka ovat 
aiheuttaneet syRpBB koe-elBimille 
laboratorio-olosuhteissa. Suojaa 
aina ihosi pesemBllB kBdet 
huolellisesti saippualla ja lBmpimBllB 
vedellB vBlittRmBsti kBytetyn Rljyn 
kBsittelemisen jBlkeen.
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   Moottorin jcchdytysneste 

Auton paineistettu 
jBBhdytysjBrjestelmB on tBytetty 
jBBhdytysnesteellB, joka soveltuu 
ympBrivuotiseen kByttRRn. SBiliR on 
tBytetty tehtaalla. 

Tarkasta nesteen pakkaskestBvyys 
ja sen taso vBhintBBn kerran 
vuodessa, ennen talvikauden 
alkamista ja ennen kylmempBBn 
ilmastoon matkustamista.

HUOMIO
• Jos moottori ylikuumenee liian 

matalan jBBhdytysnestetason 
vuoksi, jBBhdytysnesteen 
lisBBminen liian nopeasti voi 
aiheuttaa halkeamia moottoriin. 
LisBB jBBhdytysnestettB hitaasti 
ja pieni mBBrB kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu. 

• Jos jBBhdytysnestettB ei ole 
tarpeeksi, autolla ei saa ajaa. 
Seurauksena voi olla mm. 
vesipumpun vaurioituminen, tai 
moottori voi leikata kiinni.

Jcchdytysnesteen mccrcn 
tarkastaminen

HUOMIO
Jcchdyttimen kannen 
irrottaminen 

'lB koskaan yritB 
avata jBBhdyttimen 

korkkia, kun moottori on kBynnissB 
tai lBmmin. Muussa tapauksessa 
jBBhdytysjBrjestelmB ja moottori 
voivat vahingoittua. LisBksi kuuma 
jBBhdytysneste ja hRyryt voivat 
aiheuttaa vakavia vammoja.

Sammuta moottori ja odota, 
kunnes se on jBBhtynyt. Ole 
erittBin huolellinen avatessasi 
jBBhdyttimen korkkia. Aseta 
paksu pyyhe sen ympBrille ja 
kBBnnB sitB hitaasti vastapBivBBn 
ensimmBiseen rajoittimeen. Poistu 
kauemmaksi paineen vapautuessa 
jBBhdytysjBrjestelmBstB. 

Kun olet varma, ettB kaikki paine on 
vapautunut, paina korkkia alaspBin 
kByttBmBllB paksua pyyhettB ja 
jatka kBBntBmistB vastapBivBBn 
avataksesi sen. 

Vaikka moottori ei olisi kBynnissB, 
BlB avaa jBBhdyttimen korkkia tai 
kuivaa tulppaa moottorin ja jBBh-
dyttimen ollessa lBmpimiB. Kuumaa 
jBBhdytysnestettB tai hRyryB saat-
taa silti suihkuta paineella aiheut-
taen vakavia vammoja.
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VAROITUS
JBrjestelmB kytkee 
jBBhdyttimen 
puhaltimen pBBlle 
jBBhdytysnesteen 
lBmpRtilan, 

kylmBaineen paineen ja 
ajonopeuden perusteella. Joissain 
tilanteissa se saattaa toimia, vaikka 
moottori ei olisi kBynnissB. Ole 
BBrimmBisen varovainen 
tyRskennellessBsi 
jBBhdytintuulettimen lBhettyvillB, 
ettet loukkaa itseBsi pyRriviin 
tuuletinsiipiin. Kun moottorin 
jBBhdytysnesteen lBmpRtila laskee, 
sBhkRmoottori sammuu 
automaattisesti. TBmB on 
normaalia. SBhkRmoottori 
(jBBhdytystuuletin) saattaa toimia, 
kunnes irrotat akun negatiivisen 
kaapelin.

Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / 
Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini) 

OCDW079007

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / 
Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

OCDW079108

SmartStream D1.6 -moottori (Diesel) / 
Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079009

Tarkasta kaikkien jBBhdytys- ja 
lBmmitysjBrjestelmBn letkujen 
kunto ja liitos. Vaihda turvonneet tai 
kuluneet letkut uusiin. 

Nestetason pitBB olla sBiliRn sivussa 
olevien MAX- ja MIN-merkintRjen 
(F ja L) vBlillB, kun moottori on 
jBBhtynyt. 
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Jos nestetaso on alhainen, 
lisBB tarvittava mBBrB tislattua 
(ionitonta) vettB. Tason pitBB 
nousta MAX (F) -merkintBBn, muttei 
ylittBB sitB. 

Jos nestettB pitBB lisBtB 
usein, tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Varmista, ettB 
jBBhdytysnestesBiliRn korkki on 
kunnolla kiinni jBBhdytysnesteen 
tByttRn jBlkeen. Muuten moottori 
saattaa ylikuumentua ajon aikana.

1. Tarkista, ettB jBBhdytysnesteen 
paisuntasBiliRn korkin merkinnBt 
ovat suorassa edestBpBin 
katsottuna. 

Moottoritilan etunBkymB - 
SmartStream D 1.6 -moottori (diesel) 

OCDW079116

2. Varmista, ettB 
jBBhdytysnestesBiliRn korkin 
sisBllB olevat pienet ulkonemat 
ovat kunnolla paikallaan. 
Moottoritila takaapBin nBhtynB - 

SmartStream D1.6 -moottori (Diesel) / 
Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079010

Suositeltu jcchdytysneste 
• LisBB jBBhdytysnesteeseen 

ainoastaan tislattua tai pehmeBB 
vettB, BlBkB koskaan sekoita 
kovaa vettB tehtaalla lisBttyyn 
jBBhdytysnesteeseen. VBBrB 
jBBhdytysnesteseos voi johtaa 
vakaviin toimintahBiriRihin ja 
moottoririkkoon. 

• JBBhdytysjBrjestelmBssB tulee 
kByttBB etyleeniglykolipohjaista 
ja fosfaattipitoista 
jBBhdytysnestettB, joka suojaa 
moottorin alumiiniosia korroosiolta 
ja jBBtymiseltB. 

• 'L' K'YT' alkoholia tai metanolia 
sisBltBvBB nestettB tai sekoita 
niitB suositeltuihin nesteisiin. 
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• 'lB kBytB jBBhdytysnesteseosta, 
joka sisBltBB yli 60% tai alle 35% 
jBBhdytysnestettB, koska sen 
lBmmRnsiirtokyky on normaalia 
heikompi. 

Seossuhteet selviBvBt seuraavasta 
taulukosta.

Ulkoilman 
lBmpRtila

Seossuhde (tilavuus)
Pakkasneste Vesi

-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40

Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / 
Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini) 

OCDW079008

Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / 
Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini) 

OCDW079109

SmartStream D1.6 -moottori (Diesel) / 
Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

OCDW079114

VAROITUS
Jcchdyttimen korkki 
'lB avaa 
jBBhdyttimen 
korkkia, kun 
moottori ja jBBhdytin 

ovat lBmpimiB. Tulikuumaa 
jBBhdytysnestettB tai hRyryB 
saattaa suihkuta paineella 
aiheuttaen vakavia vammoja.
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Jcchdytysnesteen vaihtaminen 

Vaihdata jBBhdytysneste 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Aseta paksu kangas jBBhdyttimen 
korkin ympBrille ennen 
jBBhdytysnesteen lisBBmistB 
estBBksesi jBBhdytysnesteen 
lBikkymisen moottorin osiin, kuten 
laturiin.

VAROITUS
Jcchdytysneste 
• 'lB lisBB jBBhdytys- tai 

pakkasnestettB pesunestesBiliRRn. 
• JBBhdytysneste voi heikentBB 

nBkyvyyttB, kun sitB suihkutetaan 
tuulilasille, jolloin seurauksena voi 
olla auton hallinnan menettBminen 
tai maalipinnan ja korin vahinkoja.

   Jarru-/kytkinneste
(jos varusteena)

Jarru-/kytkinnesteen mccrcn 
tarkastaminen 

Tarkasta sBiliRn nestemBBrB 
sBBnnRllisesti. Nestetason tulee 
olla sBiliRn sivun ”MIN” ja ”MAX” 
-merkkien vBlissB. 

OCDW079011

1. Ennen sBiliRn korkin poistamista 
ja jarru-/kytkinnesteen lisBBmistB 
puhdista sBiliRn korkin ympBrRimB 
alue huolellisesti, jotta neste ei 
likaantuisi. 

2. Jos taso on alhainen, lisBB 
nestettB ”MAX”-merkintBBn asti. 
Taso laskee ajokilometrien myRtB. 
TBmB on normaali ilmiR, joka 
liittyy jarrupintojen kulumiseen. 
Jos nestetaso on erittBin 
alhainen, tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 
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KBytB ainoastaan mBBrBttyjB 
jarrunesteitB. (Katso kohta 
”Tilavuudet ja suositellut 
voiteluaineet” sivulla 9-11.)

'lB koskaan sekoita erityyppisiB 
nesteitB keskenBBn.

VAROITUS
Jarru-/kytkinnestevuoto 
Jos jBrjestelmBBn tBytyy lisBtB usein 
jarru-/kytkinnestettB, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Jarru-/kytkinneste 
KBsittele jarru-/kytkinnestettB 
varoen. Varo, ettei sitB joudu 
silmiin. Huuhtele silmBt vBlittRmBsti 
runsaalla mBBrBllB puhdasta 
vesijohtovettB, jos jarru-/
kytkinnestettB joutuu silmiin. 
Tarkastuta silmBsi lBBkBrillB 
mahdollisimman pian.

HUOMIO
'lB anna jarru-/kytkinnesteen 
kulkeutua auton maalipinnalle, 
koska maali saattaa vahingoittua. 
'lB koskaan kBytB avonaisessa 
astiassa sBilytettyB jarru-/
kytkinnestettB, sillB nesteen 
ominaisuudet muuttuvat sen 
altistuessa ilmalle. Se tulee 
hBvittBB asianmukaisesti. 'lB 
lisBB vBBrBnlaista nestettB. 
JarrujBrjestelmBn tai kytkimen 
osat saattavat vaurioitua, jos 
jBrjestelmBssB on esimerkiksi 
muutama pisara mineraaliRljyB 
(kuten moottoriRljyB).
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   Lasinpesuneste 

Pesunesteen mccrcn 
tarkastaminen 

SBiliR on lBpinBkyvB, jotta pystyisit 
tarkastamaan tason nopealla 
silmByksellB. 

OCDW079012

• Tarkasta nesteen mBBrB 
pesunestesBiliRssB ja lisBB 
nestettB tarvittaessa. Jos 
pesunestettB ei ole saatavilla, 
korvikkeena voidaan kByttBB 
puhdasta vettB. 
Kuitenkin kylmissB ilmastoissa on 
kBytettBvB pesunesteliuosta, jossa 
on jBBtymisenestoainetta, jotta 
jBBtyminen estettBisiin.

VAROITUS
Jcchdytysneste 
• 'lB lisBB jBBhdytys- tai 

pakkasnestettB pesunestesBiliRRn. 
• JBBhdytysneste voi heikentBB 

nBkyvyyttB, kun sitB suihkutetaan 
tuulilasille, jolloin seurauksena voi 
olla auton hallinnan menettBminen 
tai maalipinnan ja korin vahinkoja.

• Tuulilasin pesuneste sisBltBB 
alkoholia, jonka seurauksena se 
voi syttyB joissain olosuhteissa 'lB 
pBBstB kipinBlBhteitB tai avotulta 
pesunesteen tai pesunestesBiliRn 
lBhelle. Auto saattaa vahingoittua 
tai matkustajat loukkaantua. 

• Tuulilasin pesuneste on ihmisille 
ja elBimille myrkyllistB. 'lB koske 
pesunesteeseen, BlBkB pBBstB 
sitB suuhusi. TBmB voi olla 
hengenvaarallista.
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  Seisontajarru 

Seisontajarrun tarkastaminen 

OCDW059130

• Tarkasta seisontajarruvivun 
liike laskemalla kuuluvien 
napsahdusBBnten mBBrB, kun 
nostat vivun kokonaan ylRs 
vapautetusta asennosta. LisBksi 
seisontajarrun tulisi yksinBBn 
pystyB pitBmBBn auto paikallaan 
kohtalaisen jyrkBssB mBessB. Jos 
vivun liike on ohjearvoa pitempi 
tai lyhyempi, huollata jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Liikemccrc : 5 7 naksahdusta, kun 
vipua vedetccn 20 kg:n (196 N) 
voimalla.

   Polttoainesuodatin 
(dieselmoottorit) 

Veden poistaminen 
polttoainesuodattimesta 

Dieselmoottorin polttoainesuodatin 
on tBrkeBssB asemassa, kun 
polttoaineesta erotellaan vesi, 
jolloin ylimBBrBinen vesi kerBBntyy 
suodattimen pohjalle. 

Jos vettB kerBBntyy 
polttoainesuodattimeen, 
varoitusvalo syttyy, kun virta 
kytketBBn ON-asentoon. 

Jos varoitusvalo syttyy, vie 
autosi ammattihuoltoon, 
jossa vesi poistetaan ja 
jBrjestelmB tarkastetaan. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Jos polttoainesuodattimeen 
kerBBntynyttB vettB ei tyhjennetB 
sopivin vBliajoin, sen kulkeutuminen 
saattaa aiheuttaa keskeisten osien, 
kuten polttoainejBrjestelmBn, 
vahinkoja.
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Polttoainesuodattimen 
vaihtaminen

OCDW079013

HUOMAUTUS
Kun vaihdat 
polttoaineensuodattimen 
patruunan, kBytB ammattihuollosta 
saatavia osia. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

   Ilmansuodatin 

Suodattimen vaihtaminen 

TBmB osa tulee vaihtaa tarpeen 
vaatiessa, ei pestB. 

OCDW079014

Voit puhdistaa suodattimen 
tarkastaessasi 
ilmansuodatinelementtiB. 

Puhdista suodatin kByttBmBllB 
paineilmaa. 

OCDW079015

1. Avaa ilmansuodattimen kannen 
kiinnittimiB ja avaa kansi. 
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OCDW079016

2. Pyyhi ilmansuodattimen sisBosat. 
3. Vaihda ilmansuodatin. 
4. Lukitse kansi kannen kiinnittimillB.

HUOMAUTUS

OBD078068

Vie sarana paikalleen (1) ja 
kytke kiinnikkeet, kun asennat 
ilmansuodattimen kannen.

Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti. 

Jos autoa kBytetBBn erittBin 
pRlyisillB tai hiekkaisilla alueilla, 
vaihda elementti suositeltuja 
vaihtovBlejB useammin. (Katso 
kohdat ”Huolto-ohjelma (vaativat 
kByttRolosuhteet) - Eurooppa 
VenBjBB lukuun ottamatta” sivulla 
8-19 ja ”Huolto-ohjelma (vaativat 
kByttRolosuhteet) - Ei koske 
Eurooppaa (VenBjB mukaan lukien)” 
sivulla 8-28.)

HUOMIO
• 'lB aja, kun ilmansuodatin on 

irrotettu. TBllRin moottori kuluu 
nopeasti. 

• Kun poistat ilmansuodatinta, ole 
varovainen, ettei pRlyB tai likaa 
kulkeudu imukanavaan. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla 
vahinkoja. 

• KBytB ammattihuollon varaosia. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.
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  Raitisilmasuodatin 

Suodattimen tarkastaminen 

Ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatin tulee vaihtaa 
huolto-ohjelman mukaisesti. Jos 
autoa kBytetBBn jatkuvasti hyvin 
saastuneissa kaupungeissa tai 
pRlyisillB, vaikeakulkuisilla teillB, 
tulee se tarkastaa useammin ja 
vaihtaa aikaisemmin. Noudata 
seuraavia ohjeita, jos haluat vaihtaa 
raitisilmasuodattimen itse. Toimi 
varoen, jotta et vaurioita auton 
muita osia. 
1. Avaa hansikaslokero ja poista 

pysByttimet molemmilta puolilta. 

OCDW079017

2. Kun hansikaslokero on auki, vedB 
tukikiinnikettB (1).

OCDW079018

3. Poista raitisilmansuodattimen 
kansi vetBmBllB kuoren 
kummaltakin puolelta. 

OCDW079019
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4. Vaihda raitisilmasuodatin. 

OCDW079115

5. Suorita asennus kBBnteisessB 
jBrjestyksessB.

HUOMAUTUS
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatinta huolehdi, 
ettB asennat sen oikein. Muuten 
jBrjestelmBstB saattaa kuulua 
melua ja suodattimen teho saattaa 
heikentyB.

   Pyyhkijcn sulat

Sulan tarkastaminen

ODEEV098012NR

HUOMAUTUS
Kaupallisten kuumavahojen, 
joita kBytetBBn automaattisissa 
autopesuloissa, tiedetBBn tekevBn 
tuulilasin vaikeaksi puhdistaa.

Joko tuulilasin tai pyyhkijBn sulan 
likaantuminen vieraalla aineella voi 
heikentBB tuulilasin pyyhkimien 
tehokkuutta. Likaantumista voivat 
aiheuttaa hyRnteiset, mahla 
ja kaupallisissa autopesuloissa 
kBytettBvBt kuumavahat. Jos sulat 
eivBt pyyhi kunnolla, puhdista 
sekB ikkuna ettB sulat hyvBllB 
puhdistusaineella tai miedolla 
liuoksella ja huuhtele huolellisesti 
puhtaalla vedellB.
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HUOMIO
'lB kBsittele pyyhkijRiden sulkia 
bensiinillB, petrolilla, tinnerillB tai 
muilla liuottimilla tai altista niitB 
liuottimille.

Sulan vaihtaminen 

Jos pyyhkijBt eivBt enBB pyyhi 
riittBvBn hyvin, sulat ovat ehkB 
kuluneet tai murtuneet, jolloin ne on 
vaihdettava.

HUOMIO
'lB yritB siirtBB pyyhkimiB kBsin, 
sillB pyyhkijBn varsi tai muut osat 
voivat vahingoittua.

HUOMIO
VBBrBntyyppisen pyyhkijBsulan 
kByttBminen saattaa johtaa 
pyyhkijRiden toimintahBiriRihin ja 
vioittumisiin.

Tuulilasin pyyhkijcn sulka 

OCDW079110

SiirrB tuulilasin pyyhkijBn sulat 
huoltoasentoon seuraavasti:

Kun olet sammuttanut 
moottorin, siirrB pyyhkijBn kytkin 
kertapyyhkBisyn asentoon (MIST) 
20 sekunnin sisBllB ja pidB kytkintB 
siinB yli 2 sekunnin ajan, kunnes 
pyyhkijBn sulka on tBysin ylhBBllB.

HUOMIO
'lB anna pyyhkijBn pudota 
tuulilasille, sillB tuulilasi voi 
rikkoutua.
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1. Nosta pyyhkijBn varsi. 

ODEEV098016NR

2. Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylRs. VedB sitten 
pyyhkijBn kokoonpanoa alas ja 
poista se. 

ODEEV098017NR

3. Asenna uusi sulka. 
4. Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi 

takaisin alkuperBiseen asentoonsa. 
5. KBBnnB virtalukko ON-asentoon 

ja pyyhkimien varret palaavat 
normaaliin toiminta-asentoon. 

Takalasinpyyhkimen sulka 
1. Nosta pyyhkijBn vartta ja vedB 

sulka irti. 

OCDW079117

2. Asenna uusi sulka asettamalla 
sen keskiosa pyyhkijBn varren 
aukkoon, kunnes sulka lukittuu 
paikoilleen. 

OCDW079118

3. Varmista, ettB sulka on 
kiinnittynyt kunnolla yrittBmBllB 
vetBB sitB kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden jBrjestelmBn 
osien vaurioitumisen vBlttBmiseksi 
pyyhkimien sulat on suositelta-
vaa vaihdattaa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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   Akku 

Akun kcyttuicn parantaminen 

OCDW079020

• PidB akku hyvin kiinnittyneenB. 
• PidB akun kansi puhtaana ja 

kuivana. 
• PidB navat ja liittimet puhtaana, 

kiristettynB ja voideltuna 
akkurasvalla. 

• Huuhtele roiskunut akkuneste 
vBlittRmBsti akun pBBltB veden ja 
soodan liuoksella. 

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lBhiaikoina.

HUOMAUTUS
Perusakku on huoltovapaa. Jos akun 
sivuun on merkitty ala- ja ylBrajat 
(LOWER, UPPER), voi tarkastaa sen 
nestetason.
Nestetason tulisi olla ala- ja 
ylBrajan (LOWER, UPPER) vBlissB. 
Jos akkuhappoa on liian vBhBn, 
akkuun on lisBttBvB tislattua 
(mineraalitonta) vettB. ('lB 
koskaan lisBB rikkihappoa tai muita 
elektrolyyttiB.) Kun tBytBt akkua, 
varo ettei nestettB roisku akkuun 
tai sen vieressB oleviin osiin. 'lB 
tBytB akun kennoja liian tByteen. Se 
voi aiheuttaa korroosiota muissa 
osissa. Tarkista, ettB akkukennojen 
tulpat on kiristetty.
Ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS
Akkuun liittyvct vaarat 

Noudata seuraavia ohjeita, 
kun kBsittelet akkua.

PidB sytytetyt savukkeet, 
avotulet ja kipinBlBhteet 
kaukana akusta.

Akkukennoissa on 
rBjBhdysherkkBB 
vetykaasua, joka voi 
rBjBhtBB syttyessBBn. 
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PidB akut poissa lasten 
ulottuvilta, koska ne 
sisBltBvBt erittBin 
syRvyttBvBB 

RIKKIHAPPOA. 'lB anna akkuhapon 
kulkeutua iholle, silmiin, vaatteisiin 
tai maalipinnalle. 

Jos akkunestettB joutuu 
silmiin, pese silmiB 
puhtaalla vedellB 
vBhintBBn 15 minuuttia ja 

ota heti yhteys lBBkBriin. 
Jos akkunestettB joutuu iholle, pese 
altistuneet kohdat huolellisesti. Jos 
tunnet kipua tai polttavaa tunnetta, 
ota vBlittRmBsti yhteys lBBkBriin. 

KBytB suojalaseja, kun 
lataat akkua tai toimit sen 
lBhellB. Huolehdi 
ilmanvaihdosta 

tyRskennellessBsi suljetuissa 
tiloissa. 

VBBrin hBvitetty akku voi 
olla ympBristRlle ja 
terveydelle haitallinen. 
HBvitB paristot paikallisten 

lakien ja mBBrBysten mukaisesti. 
Akku sisBltBB lyijyB. 'lB 
hBvitB sitB kBytRn jBlkeen. 
Ota yhteyttB 
ammattihuoltoon. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

• Muovikoteloisen akun kotelo 
saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa 
vammoja, jos koteloa nostettaessa 
siihen kohdistetaan liikaa 
voimaa. Nosta akku erityisellB 
nostolaitteella tai pidB kBtesi 
vastakkaisissa kulmissa. 

• 'lB koskaan yritB ladata akkua, 
kun akkukaapelit ovat kiinni. 

• SBhkRinen sytytysjBrjestelmB 
toimii korkealla jBnnitteellB. 
'lB koskaan koske nBihin osiin 
moottorin kBydessB tai virran 
ollessa pBBllB.

Jos et noudata yllB esitettyjB 
varoituksia, vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia ruumiinvammoja 
voi seurata.

HUOMIO
• Kun aiot jBttBB auton seisomaan 

pidemmBksi aikaa kylmiin 
olosuhteisiin, irrota akku ja sBilytB 
sitB sisBtiloissa. 

• Lataa akku aina tByteen 
estBBksesi akun kuoren vauriot 
alueilla, joilla vallitsee matala 
lBmpRtila. 

• Jos liitBt hyvBksymBttRmiB 
sBhkRlaitteita akkuun, se saattaa 
tyhjentyB. 'lB koskaan kBytB 
hyvBksymBttRmiB laitteita.
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Akun kapasiteetin tarra 
Esimerkki 

OCDW079120

*  Auton todellinen akkutarra voi 
poiketa kuvassa nBkyvBstB. 

1. AGM90L-DIN: Kian mallinimi akulle 
2. 90Ah(20HR): nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina) 
3. 170RC: nimellinen 

varastointikapasiteetti 
(minuutteina) 

4. 12V: nimellisjBnnite 
5. 850CCA (SAE): SAE:n mukaisen 

kylmBtestin virta ampeereina 
6. 680A: EN:n mukaisen kylmBtestin 

virta ampeereina 

Akun lataaminen 

Autossasi on kalsium-pohjainen, 
huoltovapaa akku. 
• Jos akku on tyhjentynyt lyhyessB 

ajassa (esim. ajo- tai sisBvalot 
ovat unohtuneet pBBlle), lataa sitB 
alhaisella virralla 10 tunnin ajan. 

• Jos akku on tyhjentynyt vBhitellen 
auton kBytRssB raskaan 
sBhkRkuormituksen johdosta, 
lataa sitB 20-30 A virralla 2 tunnin 
ajan.

VAROITUS
Akun lataaminen 

Noudata seuraavia ohjeita 
ladatessasi akkua: 
• Akku on irrotettava autosta ja 

asetettava hyvin ilmastoituun 
paikkaan. 

• 'lB pBBstB savukkeita, kipinB- tai 
avotulilBhteitB akun lBhelle. 

• Valvo akkua sen latautuessa 
ja pysBytB lataus tai pienennB 
latausvirtaa, jos akku alkaa 
rajusti kaasuuntua (kiehua) tai 
jos akkunesteen lBmpRtila ylittBB 
49 °C.

• KBytB suojalaseja, kun tarkastat 
akkua sen latauksen aikana. 

• Irrota akku laturista seuraavassa 
jBrjestyksessB. 
1. Sammuta akkulaturin 

pBBkytkin. 
2. Irrota negatiivinen liitin akun 

negatiivisesta navasta. 
3. Irrota positiivinen liitin akun 

positiivisesta navasta.
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VAROITUS
• Ennen kuin aloitat 

huoltotoimenpiteitB tai akun 
lataamista, kytke kaikki 
sBhkRlaitteet pois pBBltB ja 
sammuta moottori. 

• Akun irrotuksessa negatiivinen 
kaapeli on irrotettava ensin ja 
asennuksessa se on kiinnitettBvB 
viimeisenB. 

• Suosittelemme, ettB akkuun 
liittyvBt toimenpiteet tehdBBn 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
• PidB akku kaukana vedestB ja 

kaikenlaisista nesteistB. 
• KBytB turvallisuussyistB 

ammattihuollon varaosia. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Suljettu lyijyakku (jos varusteena)
• Suljetut lyijyakut ovat 

huoltovapaita. Huollata suljettu 
lyijyakku ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
KBytB tBysin automaattista 
akkulaturia, joka on erityisesti 
suunniteltu AGM-akkujen 
lataamiseen. 

• Kun vaihdat AGM-akkua, kBytB 
ammattihuollosta saatavia 
osia. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB avaa tai poista akun pBBllB 
olevaa kantta. TBmB voi aiheuttaa 
sisBllB olevan elektrolyytin 
vuodon, josta voi seurata vakavia 
vammoja.

Jcrjestelmien toiminnan 
alustaminen 

Jotkut laitteet on ohjelmoitava 
uudelleen toimintaan akun tyhjen-
tymisen tai irrottamisen jBlkeen. 
• Ikkunan automaattinen nousu/

lasku 
• Kattoluukku 
• Ajotietokone 
• IlmastointijBrjestelmB 
• Integroitu muistijBrjestelmB 
• Audio
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   Renkaat ja vanteet 

 Renkaiden huolenpito 

Renkaat on pidettBvB suositelluissa 
rengaspaineissa, niiden 
kuormarajoituksia ei saa ylittBB 
ja auton painojakauman on oltava 
mBBrBysten mukainen, jotta 
renkaiden ikB, turvallisuus ja 
polttoainetalous sBilyisivBt hyvinB. 

 Suositellut rengaspaineet kylminc 

Kaikki rengaspaineet (mukaan 
lukien vararengas) tulee tarkastaa 
renkaiden ollessa kylminB. KylmillB 
renkailla tarkoitetaan, ettB autolla ei 
ole ajettu vBhintBBn kolmeen tuntiin 
tai sillB on ajettu alle 1,6 km. 

Suositeltuja paineita tulee 
yllBpitBB, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman hyvB ajomukavuus 
ja ajettavuus sekB mahdollisimman 
alhainen renkaiden kuluminen. 

Tarkista suositeltu rengaspaine 
kohdista Renkaat ja vanteet 
(5-ovinen, farmari, ProCeed) sivulta 
9-6 ja Renkaat ja vanteet (XCeed) 
sivulta 9-7.

OUB071018

Kaikki tekniset tiedot (koot ja 
paineet) voit lRytBB autoon 
kiinnitetystB tarrasta.

VAROITUS
Alipaineiset renkaat 
Renkaat saattavat ylikuumentua 
ja hajota, jos rengaspaine on 
huomattavan matala eli vBhintBBn 
0,7 baaria alle ohjearvon. 
Rengasrikko voi johtaa auton 
hallinnan menettBmiseen ja 
aiheuttaa vaaratilanteen, josta 
seurauksena voi olla vakavia 
ja hengenvaarallisia vammoja. 
TBmB riski on suurempi helteillB 
ja ajettaessa jatkuvasti kovalla 
nopeudella.
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HUOMIO
• Liian alhainen paine aiheuttaa 

myRs liiallista kulumista, huonoa 
ajettavuutta ja heikentynyttB 
polttoainetaloutta. Vannerikot 
ovat myRs mahdollisia. PidB aina 
oikeat rengaspaineet. Jos johonkin 
renkaaseen on usein lisBttBvB 
ilmaa, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

• Liian korkea rengaspaine huo-
nontaa ajomukavuutta, kuluttaa 
renkaan kulutuspinnan keskiosaa 
ennenaikaisesti ja tekee auton 
vaurioitumisesta todennBkRisem-
pBB esim. kuopan yli ajettaessa.

HUOMIO
• Normaalisti lBmpimBt renkaat 

ylittBvBt suositellut rengaspaineet 
noin 0,3-0,4 barilla. Kun renkaat 
ovat lBmpimBt, BlB laske rengas-
painetta ohjearvon mukaiseksi 
poistamalla niistB ilmaa. 

• Varmista, ettB kiinnitBt tByttR-
venttiilien korkit. Jos venttiilikork-
kia ei ole kiinnitetty, likaa tai kos-
teutta saattaa kulkeutua venttiilin 
sisBBn aiheuttaen ilmavuotoa. Jos 
venttiilikorkki on kadonnut, asenna 
uusi mahdollisimman pian.

VAROITUS
Renkaiden tcyttu 
Ajettavuus saattaa heikentyB 
ja renkaat saattavat kulua 
ennenaikaisesti tai hajota Bkillisesti, 
jos rengaspaineet ovat liian korkeat 
tai matalat. TBstB voi seurata auton 
hallinnan menetys ja mahdollisia 
henkilRvahinkoja.

HUOMIO
Rengaspaine 
Noudata aina seuraavia ohjeita: 
• Tarkasta rengaspaineet, kun 

renkaat ovat kylmBt. (kun auto 
on ollut pysBkRitynB vBhintBBn 3 
tuntia tai sillB ei ole ajettu yli 1,6 
km kBynnistBmisestB). 

• Tarkasta vararenkaan paine aina, 
kun tarkastat muiden renkaiden 
paineet. 

• 'lB koskaan ylikuormita autoasi. 
Varo, ettet ylikuormita autosi 
tavaratelinettB, mikBli sellainen on 
varusteena. 

• Vanhat, kuluneet renkaat ovat 
turvallisuusriski. Jos kulutuspinta 
on kulunut epBtasaisesti tai 
renkaasi ovat vahingoittuneet, 
vaihda ne uusiin.
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 Rengaspaineiden mittaaminen 

Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai 
useammin. 

Tarkasta myRs vararenkaan 
rengaspaine. 

Tarkastaminen 

KBytB hyvBlaatuista mittaria 
rengaspaineiden tarkastamiseen. 
Et kykene nBkemBBn oikeaa 
rengaspainetta ainoastaan 
katsomalla renkaita. VyRrenkaat 
saattavat nByttBB hyvBpaineisilta, 
vaikka niiden paine olisi alhainen. 
• Tarkasta rengaspaineet, kun 

renkaat ovat kylmBt. - Renkaat 
ovat kylmBt, kun auto on seissyt 
vBhintBBn 3 tuntia tai sillB ei ole 
ajettu yli 1,6 km. 

• Poista venttiilikorkki renkaan vent-
tiilin pBBstB. Paina painemittari 
tiukasti kiinni venttiiliin saadaksesi 
tarkan lukeman. Jos kylmBn ren-
kaan paine on suositellun paineen 
mukainen sopivalla kuormalla, 
tByttBminen ei ole tarpeen. Jos 
paine on alhainen, lisBB ilmaa, kun-
nes saavutat suositellun lukeman. 
Jos tBytBt rengasta liikaa, pBBstB 
ilmaa painamalla renkaan venttiilin 
keskiosan metallista pinnaa. 
Tarkasta rengaspaine uudelleen 
painemittarilla. Muista kiinnittBB 
venttiilikorkit takaisin venttiilien 
pBihin. Ne estBvBt lian ja kosteu-
den aiheuttamat ilmavuodot.

VAROITUS
• Tarkasta rengaspaineet, renkaiden 

kuluminen ja mahdolliset 
rengasvahingot sBBnnRllisesti. 
KBytB rengaspainemittaria. 

• Ali- tai ylipaineiset renkaat 
kuluvat epBtasaisesti aiheuttaen 
huonontunutta ajettavuutta ja 
voivat johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettBmiseen tai BkkinBiseen 
rengasrikkoon. Seurauksena 
voi olla onnettomuuksia 
ja loukkaantumisia – jopa 
hengenvaarallisia. Suositellut 
rengaspaineet kylmille 
renkaille voit lRytBB tBstB 
kByttRohjekirjasta tai kuljettajan 
sivun keskipilarissa olevasta 
rengastarrasta. 

• Kuluneet renkaat ovat 
turvallisuusriski. Vaihda renkaat 
uusiin, jos ne ovat kuluneet 
epBtasaisesti tai liikaa tai ne ovat 
vahingoittuneet. 

• Muista tarkastaa vararenkaan 
paine. KIA suosittelee, ettB 
tarkastat varapyRrBn aina, kun 
tarkastat auton muiden renkaiden 
paineita.
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 Renkaiden kiertovaihto 

Kulumisen tasoittamiseksi on 
suositeltavaa kiertovaihtaa renkaita 
10 000 km:n vBlein tai aikaisemmin, 
jos epBtasaista kulumista voidaan 
havaita. 

Tarkista pyRrien tasapainotus 
paikanvaihdon yhteydessB. 

Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta 
ne epBtasaisista kulumisista 
ja vaurioista. EpBtasainen 
kuluminen johtuu yleensB vBBrBstB 
rengaspaineesta, virheellisestB 
pyRrien suuntauksesta, pyRrien 
epBtasapainosta, Bkkijarrutuksista 
ja kaarreajosta suurella nopeudella. 
Etsi kolhuja tai pullistumia renkaan 
kulutuspinnalta tai sivulta. Jos 
lRydBt nBitB, vaihda rengas uuteen. 
Vaihda rengas, jos kangasta tai 
kudosta on nBkyvissB. Kiertovaihdon 
jBlkeen varmista etu- ja 
takarenkaiden oikeat rengaspaineet 
ja tarkasta pulttien kireys. 

Katso lisBtietoja kohdista Renkaat 
ja vanteet (5-ovinen, farmari, 
ProCeed) sivulta 9-6 ja Renkaat ja 
vanteet (XCeed) sivulta 9-7.

Ilman varapyRrBB

ODEEV098029NR

Renkaat, joilla on mBBrBtty 
pyRrintBsuunta (jos varusteena)

CBGQ0707A

Levyjarrujen jarrupalojen 
kuluneisuus tulee tarkastaa aina 
kiertovaihtojen yhteydessB.

HUOMAUTUS
Kiertovaihda epBsymmetrisesti 
kuvioidut renkaat ainoastaan edestB 
taakse, BlB oikealta vasemmalle.

VAROITUS
• 'lB kBytB pienikokoista varapyRrBB 

pyRrBn kiertovaihdossa. 
• 'lB sekoita missBBn 

tapauksessa keskenBBn vyR- ja 
ristikudosrenkaita. TBmB voi 
aiheuttaa auton epBtavallista 
kByttBytymistB, joka voi johtaa 
ainevahinkoihin tai vakaviin 
ja jopa hengenvaarallisiin 
loukkaantumisiin.

 Pyurcnkulmat ja renkaan 
tasapainotus 

Autosi vanteet ovat huolellisesti 
suunnatut ja tasapainotetut 
tehtaalla, jotta renkaiden 
kulutuskestBvyys ja suorituskyky 
olisi mahdollisimman hyvB. 
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Useimmiten pyRrBnkulmia ei 
tarvitse sBBtBB uudelleen. Kuitenkin 
jos epBtasaista renkaan kulumista 
ilmenee tai auto puoltaa suuntaan 
tai toiseen, pyRrBnkulmien sBBtR 
saattaa olla tarpeen. 

Jos havaitset vBrinBB ajaessasi ta-
saisella tiellB, vanteidesi tasapaino-
tus on ehkB suoritettava uudelleen.

HUOMIO
VBBrBnlaiset vannepainot voivat 
vahingoittaa auton alumiinivanteita. 
KBytB hyvBksyttyjB vannepainoja.

 Renkaan vaihtaminen 

Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisilmaisin ilmestyy 
yhtenBisenB nauhana kulutuspinnan 
poikki. 

ODEEV098030NR

Kulumisilmaisin

TBmB nByttBB, ettB renkaassa on 
jBljellB alle 1,6 mm kulutuspintaa. 
Kun nBin tapahtuu, vaihda rengas 
uuteen. 

'lB odota, ettB nauha ilmestyy koko 
kulutuspinnan poikki ennen renkaan 
vaihtamista.

HUOMAUTUS
Kun vaihdat renkaita, 
suosittelemme kByttBmBBn auton 
alkuperBisrenkaita vastaavia 
renkaita. KBytB AINA renkaita, jotka 
kaikki neljB ovat samaa tyyppiB, 
kokoa, merkkiB, rakennetta sekB 
kulutuspinnan kuvioltaan samoja. 
Jos nBin ei tehdB, se heikentBB 
suorituskykyB ja ajettavuutta.

HUOMIO
PyRrBnvaihdon jBlkeen muista 
tarkistaa ja jBlkikiristBB pyRrBnpultit 
noin 50 km:n ajon jBlkeen ja tehdB 
uusi tarkistus 1 000 km:n ajon 
jBlkeen. Jos ohjauspyRrB ravistaa tai 
auto tBrisee ajon aikana, renkaat 
ovat epBtasapainossa. 
Rengas pitBB tasapainottaa. Jos 
ongelma ei ratkea, ota yhteyttB 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS
Renkaiden vaihtaminen 
PienentBBksesi rengasrikon tai au-
ton hallinnan menetyksen aiheut-
taman onnettomuuden vakavan tai 
hengenvaarallisen loukkaantumisen 
riskiB, toimi seuraavasti: 
• Vaihda renkaat uusiin, jos ne ovat 

kuluneet epBtasaisesti tai liikaa tai 
ne ovat vahingoittuneet. Kuluneet 
renkaat voivat heikentBB jarrutus-
tehoa, ohjattavuutta ja pito-omi-
naisuuksia. 

• 'lB aja autollasi liian alhaisilla tai 
korkeilla rengaspaineilla. TBmB 
voi johtaa renkaan epBtasaiseen 
kulumiseen tai rengasrikkoon. 

• Renkaita vaihtaessasi BlB sekoita 
keskenBBn vyR- ja ristikudosren-
kaita. Sinun on vaihdettava kaikki 
renkaat (myRs vararengas), jos 
siirryt kByttBmBBn ristikudosren-
kaita vyRrenkaista. 

• Paras kBytBntR on vaihtaa kaikki 
neljB rengasta samanaikaisesti. 
Vaihda etu- ja takarenkaat aina 
pareittain, ellei kaikkien renkaiden 
vaihtaminen ole mahdollista tai 
tarpeen. 
YksittBisen renkaan vaihtaminen 
saattaa vaikuttaa ajettavuuteen 
huomattavasti. 

• Muun kuin suositellun kokoisen 
renkaan tai vanteen kByttBminen 
voi aiheuttaa auton epBtavallista 
kByttBytymistB ja huonoa 

hallittavuutta, joka voi johtaa 
vakavaan onnettomuuteen. 

• Vanteet, jotka eivBt tBytB Kian 
mBBrByksiB, eivBt vBlttBmBttB 
kiinnity hyvin ja voivat 
vahingoittaa autoa tai aiheuttaa 
epBtavallista kByttBytymistB ja 
huonoa hallittavuutta. 

• ABS:n toiminta perustuu pyR-
rien nopeuksien vertailuun. 
Renkaan koko vaikuttaa pyRrBn 
pyRrimisnopeuteen. Kun vaihdat 
renkaita, kaikkien neljBn renkaan 
on oltava samaa kokoa, tyyp-
piB, rakennetta ja kulutuspinnan 
kuviota kuin auton alkuperBis-
renkaat. Erikokoisten renkaiden 
kByttBminen voi aiheuttaa ABS- ja 
ESC-jBrjestelmBn epBsBBnnRllistB 
toimivuutta.

Pienen varapyurcn vaihtaminen 
(mikcli varusteena)

PienellB vararenkaalla on lyhyempi 
kByttRikB kuin normaalikokoisel-
la renkaalla. Vaihda se, kun nBet 
kulumisilmaisimen palkit renkaan 
kulutuspinnalla. Pienen vararenkaan 
on oltava samankokoinen ja -laa-
tuinen kuin alkuperBinen ja se tulisi 
asentaa samalle pienen varapyRrBn 
vanteelle. PientB vararengasta ei ole 
tarkoitettu asennettavaksi normaa-
likokoiselle vanteelle, eikB pienen 
varapyRrBn vannetta ole suunni-
teltu normaalikokoisen renkaan 
asentamiselle. 
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 Vanteen vaihtaminen 

Jos jostain syystB vaihdat 
metalliset vanteet, varmista, ettB 
uudet vanteet ovat lBpimitaltaan, 
leveydeltBBn ja vanteen 
keskiRsyvyydeltBBn samanlaiset 
kuin alkuperBiset tehdasvanteet.

VAROITUS
VBBrBnkokoisen vanteen kByttB-
minen saattaa lyhentBB vanteen ja 
pyRrBnlaakerin kByttRikBB, pidentBB 
jarrutusmatkaa, huonontaa pysBh-
tyvyyttB, ohjattavuutta, pienentBB 
maavaraa sekB korin ja renkaan 
vBlistB etBisyyttB ja vaikuttaa no-
peus- ja matkamittarin kalibrointiin, 
ajovalojen suuntaukseen ja puskurin 
korkeuteen.

 Renkaan pito 

Renkaan pito saattaa heikentyB 
kuluneilla tai vBBrBpaineisilla 
renkailla ajettaessa tai liukkaiden 
olosuhteiden vallitessa. Renkaat 
tulisi vaihtaa, kun kulumisilmaisimet 
ilmestyvBt kulutuspinnalle. Hidasta 
vauhtia, jos tiellB on vettB, lunta 
tai jBBtB, pienentBBksesi auton 
hallinnan menettBmisen riskiB. 

 Renkaan huolto 

Oikean rengaspaineen lisBksi 
virheettRmBt pyRrBnkulmat 
auttavat ehkBisemBBn renkaan 

kulumista. Jos havaitset epBtasaista 
renkaan kulumista, tarkastuta 
pyRrBnkulmat ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, 
varmista niiden tasapainotus. TBmB 
parantaa ajomukavuutta ja renkaan 
kulutuskestBvyyttB. LisBksi rengas 
tulisi aina tasapainottaa uudelleen, 
jos se poistetaan vanteelta. 

 Renkaan sivupinnan merkinnct 

NBiden tietojen avulla rengas 
voidaan tunnistaa ja siitB saadaan 
selville renkaan keskeiset 
ominaisuudet sekB turvastandardin 
mukainen valmistenumero (TIN).

ODEEV098031NR

Valmistenumeron avulla rengas 
voidaan tunnistaa mahdollisen 
takaisinkutsun varalta. 
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1.  Valmistajan tai tuotteen nimi 

TBstB ilmenee renkaan valmistajan 
tai tuotteen nimi. 

2.  Renkaan kokomerkintc 

Renkaan sivuun on merkitty 
renkaan kokomerkinnBt. Tarvitset 
tBtB tietoa, kun valitset autoosi 
uusia renkaita. Seuraavassa 
opastetaan, mitB renkaan 
kokomerkinnBn kirjaimet ja numerot 
tarkoittavat. 

Esimerkki renkaan 
kokomerkinnBstB: 

(NBmB numerot ovat ainoastaan 
esimerkkinB, kokomerkintB saattaa 
vaihdella auton mukaan). 

205/55R16 tai 205/60R16 108T 

205 - Renkaan leveys millimetreinB.

55 tai 60 - Profiilisuhde. Renkaan 
korkeuden osuus prosentteina 
leveydestB. 

R - Renkaan rakenteen koodi 
(vyRrengas) 

16 - Vanteen halkaisija tuumina. 

108 - Kantavuusindeksi. Koodi, 
joka on yhteydessB suurimpaan 
kuormaan, jonka rengas kykenee 
kantamaan. 

T - Nopeusluokka. Katso tBmBn 
osion nopeusluokitustaulukko 
saadaksesi lisBtietoa. 

Vanteen kokomerkinnct 

Vanteissa on myRs tBrkeitB 
merkintRjB, joita tarvitset aina 
vanteita vaihtaessasi. Seuraavassa 
opastetaan, mitB vanteen 
kokomerkinnBn kirjaimet ja numerot 
tarkoittavat. 

Esimerkki vanteen 
kokomerkinnBstB: 

6.5J X 16 

6.5 - Vanteen leveys (tuumaa) 

J - Vanteen muotomerkintB. 

16 - Vanteen halkaisija tuumina. 

Renkaan nopeusluokat 

Alla oleva taulukko erittelee 
erilaisia, nykyisin kBytRssB 
olevia henkilRautorenkaiden 
nopeusluokkia. Nopeusluokka 
on osa renkaan sivussa olevaa 
kokomerkintBB. TBmB merkintB 
viittaa kyseisen renkaan 
suurimpaan suunniteltuun 
turvalliseen kByttRnopeuteen.

Nopeusluokitus EnimmBisnopeus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h
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3.  Renkaan icn tarkastaminen 
(valmistenumero) 

Rengas, joka on yli 6 vuotta vanha 
valmistuspBivBstB, tulee korvata 
uudella (myRs vararengas). Voit 
lRytBB valmistuspBivBmBBrBn 
renkaan sivun (mahdollisesti 
sisBpuolelta) DOT-merkinnBstB. 
Renkaan DOT-merkintB sisBltBB 
numerosarjan, jossa on sekB 
numeroita ettB kirjaimia. 
ValmistuspBivBmBBrB selviBB 
neljBstB viimeisestB DOT-merkinnBn 
numerosta. 

DOT: XXXX XXXX OOOO 

DOT-merkinnBn alkuosa tarkoittaa 
tehtaan koodinumeroa, renkaan 
kokoa ja kulutuspinnan kuviointia. 
NeljB viimeistB numeroa osoittaa 
valmistusviikon ja -vuoden. 

Esimerkiksi: 

”DOT XXXX XXXX 1619” -merkinnBn 
mukaan rengas on valmistettu 16. 
viikolla vuonna 2019.

VAROITUS
Renkaan ikc 
Renkaat vanhenevat, vaikka 
niitB ei kBytettBisi. Riippumatta 
jBljellB olevasta kulutuspinnasta 
suosittelemme, ettB renkaat 
vaihdetaan 6 vuoden vBlein 
normaalikBytRssB. Helteiden 
aiheuttama lBmmRn nousu tai 
jatkuva auton kuormittaminen voi 
kiihdyttBB ikBBntymistB. NBiden 
varoitusten noudattamatta 
jBttBminen voi aiheuttaa BkillisiB 
rengasrikkoja, jotka voivat johtaa 
hallinnan menettBmisiin ja vakaviin 
onnettomuuksiin, joihin voi liittyB 
vakavia tai hengenvaarallisia 
loukkaantumisia.

4.  Renkaan kerrosrakenne ja 
materiaali 

KumipBBllysteisten 
kudoskerrosten mBBrB renkaassa. 
Rengasvalmistajan on myRs 
ilmoitettava renkaassa kBytetyt 
materiaalit, kuten terBs, nailon, 
polyesteri yms. Kirjain ”R” tarkoittaa 
vyRrengasrakennetta, kirjain ”D” 
vinokerrosrakennetta ja kirjain ”B” 
vinoa vyRrengasrakennetta.
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5.  Suurin sallittu rengaspaine 

TBmB luku kertoo suurimman 
ilmanpaineen, joka renkaaseen 
voidaan laittaa. 'lB ylitB suurimpia 
sallittuja rengaspaineita. 
Tarkista rengaspainesuositus 
kohdasta ”Renkaiden tiedot ja 
rengaspainetaulukko” sivulla 9-17.

6.  Suurin kantavuusluokka 

TBmB luku kertoo suurimman 
kantavuuden kilogrammoina, 
jonka rengas kykenee kantamaan. 
Kun vaihdat auton renkaat, 
kBytB aina renkaita, joilla on 
samat kantavuusluokitukset kuin 
alkuperBisillB renkailla. 

7.  Yhdenmukainen renkaan 
laatuluokitus 

Laatuluokitukset voidaan lRytBB 
renkaan sivulta (mikBli on). 

Esimerkiksi: 

TREADWEAR 200 

TRACTION AA 

TEMPERATURE A 

Tread wear - kulutuspinnan 
kestcvyys

Kulutuspinnan kestBvyysarvo 
vertailuarvo renkaan kulumiselle, 
joka on testattu valvotuissa 
olosuhteissa hyvBksytyllB 
testiradalla. Esimerkiksi jos renkaan 
kestBvyysarvo on 150, se on 
testiradalla 1,5 kertaa kestBvBmpi 
kuin kestBvyysarvon 100 rengas. 

Kuitenkin renkaiden suhteellinen 
suorituskyky riippuu varsinaisista 
kByttRolosuhteista. Ne saattavat 
poiketa merkittBvBsti testimallista 
ajotottumusten, huoltokBytBntRjen, 
tietyyppien ja ilmastojen 
vaihteluiden seurauksena.

NBmB arvot on merkitty 
henkilRauton renkaiden sivuun. 
Autoosi saatavilla olevien vakio- 
tai lisBvarusterenkaiden arvot 
saattavat poiketa toisistaan. 

Traction - Pito (AA, A, B ja C) 

Pitokykyluokitukset parhaasta 
heikoimpaan ovat AA, A, B ja C. 
Luokitus kuvaa testattavilla renkailla 
varustetun auton pysBhtymiskykyB 
valvotuissa olosuhteissa asfaltti- 
ja betonipBBllysteisellB tiellB. C:llB 
merkityssB renkaassa on huono 
pitokyky. 
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Lcmputila - A, B ja C 

LBmpRtila-arvoja ovat A (korkein), 
B ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyB 
estBB lBmmRn kehittymistB ja 
kykyB vapauttaa sitB. Mittaukset on 
suoritettu valvotuissa olosuhteissa 
mBBrBtyllB sisBlaboratorion 
testivanteella. 

Jatkuvat korkeat lBmpRtilat voivat 
aiheuttaa renkaan materiaalin 
rappeutumista ja kByttRiBn 
alenemista. Liian suuret lBmpRtilat 
voivat myRs johtaa renkaan 
Bkilliseen rikkoutumiseen. Arvot 
B ja A kuvaavat korkeampaa 
suorituskykytasoa kuin lain 
vaatimat laboratorion testivanteella.

VAROITUS
Renkaan pitoluokitus on 
mBBritetty testissB, jossa ajoneuvo 
pysBytetBBn suoraan ajettaessa, 
eikB koske voimakasta kiihdytystB, 
kaarreajoa, vesiliirtoa tai muita 
tilanteita, joissa pito on normaalia 
heikompi.

VAROITUS
Renkaan lcmputila 
Renkaan lBmpRtilaluokitus koskee 
rengasta, jonka rengaspaine 
on ohjearvon mukainen ja 
jonka enimmBiskantavuutta ei 
ole ylitetty. Liiallinen nopeus, 
alhainen rengaspaine tai liiallinen 
kuormaus (yhteensB tai erikseen) 

voi lisBtB lBmmRntuottoa ja 
Bkillisen rengasrikon riskiB. TBstB 
voi aiheutua auton hallinnan 
menettBminen ja vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia loukkaantumisia.

 Matalan profiilisuhteen rengas 
(jos varusteena) 

Matalan profiilisuhteen renkaat, 
joiden profiilisuhde on alle 50, 
on tarkoitettu antamaan autolle 
urheilullinen ulkonBkR. 

Koska matalan profiilisuhteen 
renkaat on optimoitu kBsittely- ja 
jarrutusominaisuuksia varten, niillB 
ajaminen voi olla epBmukavampaa 
ja meluisampaa kuin tavallisilla 
renkailla.

HUOMIO
Koska matalan profiilisuhteen 
renkaan sivupinta on renkaan on 
tavallista matalampi, pyRrBt ja 
renkaat vaurioituvat helpommin. 
Noudata seuraavia ohjeita: 
• Kun ajat hiekkatiellB tai 

maastossa, aja varovasti, sillB 
renkaat ja pyRrBt saattavat 
vaurioitua. Tarkasta renkaat ja 
pyRrBt ajon jBlkeen. 

• Kun ajat kuopan, ajohidasteen, 
viemBriaukon tai katukivetyksen 
yli, aja hitaasti, jotta pyRrBt ja 
renkaat eivBt vaurioidu. 
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• Jos renkaaseen kohdistuu isku, 
tarkasta renkaan kunto tai ota 
yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• EstBBksesi renkaiden 
vaurioitumisen tarkasta niiden 
kunto ja paineet 3 000 km:n vBlein.

HUOMIO
• Rengasvauriota ei ole helppo 

huomata silmBmBBrBisesti. Jos 
vBhBnkin epBilet, ettB rengas on 
vaurioitunut, vaikka et lRydBkBBn 
vaurioitunutta kohtaa, tarkastuta 
tai vaihdata rengas, sillB se 
saattaa vuotaa.

• Jos rengas on vaurioitunut 
ajettaessa epBtasaisella tiellB 
tai maastossa, taikka kuopan, 
viemBriaukon tai katukivetyksen 
yli ajettaessa, takuu ei kata 
vahinkoa. 

• Voit tarkistaa renkaiden tiedot 
renkaan sivupinnalta.

  Sulakkeet 
Lattasulake 

ODEEV098032NR

Putkisulake 

ODEEV098077NR

PitkB sulake 

ODEEV098078NR

BFT 

ODEEV098079NR

*  Vasen puoli: Normaali, oikea puoli: 
Palanut 
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Auton sBhkRjBrjestelmB on suojattu 
sulakkeiden avulla mahdollisen 
sBhkRisen ylikuormituksen 
aiheuttamilta vahingoilta.

TBssB autossa on 2 (tai 3) 
sulakerasiaa, joista yksi sijaitsee 
kojelaudan kuljettajan puoleisen 
oven pBBdyssB ja muut akun 
lBhettyvillB moottoritilassa. 

Jos auton valot, sBhkRlaitteet tai 
hallintanBppBimet tai -sBBtimet 
eivBt toimi, tarkasta vastaavan 
piirin sulake. Sulake on palanut, 
jos sen sisBllB oleva elementti on 
sulanut. 

Jos sBhkRjBrjestelmBt eivBt toimi, 
tarkasta ensin kuljettajan puolen 
sulakerasia. 

Irrota akun miinuskaapeli ennen 
palaneen sulakkeen vaihtamista. 

Korvaa aina palanut sulake 
samanarvoiseen. 

Jos tBmBkin sulake palaa, on ky-
seessB sBhkRjBrjestelmBn toiminta-
hBiriR. VBltB kyseisen jBrjestelmBn 
kByttRB ja ota vBlittRmBsti yhteyttB 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla. 

KBytRssB on kolmentyyppisiB 
sulakkeita: lattasulakkeita, joilla on 
pieni ampeeriluku, putkisulakkeita 
ja pitkiB sulakkeita suuremmille 
ampeeriluvuille.

VAROITUS
Sulakkeen vaihtaminen 
• 'lB koskaan korvaa sulaketta 

millBBn muulla kuin toisella 
samanarvoisella sulakkeella. 

• Suurempi sulake voi aiheuttaa 
vahinkoja ja jopa tulipaloja. 

• 'lB koskaan asenna johtoa tai 
alumiinikelaa oikean sulakkeen 
sijasta – edes tilapBisasennuksena. 
Se voi vaurioittaa johtosarjaa 
vakavasti ja aiheuttaa tulipalon. 

• 'lB tee auton sBhkRjohdotuksiin 
muutoksia tai lisBB niitB.

HUOMIO
'lB koskaan kBytB ruuvimeisseliB 
tai muuta metalliesinettB sulakkeen 
poistamiseen, koska se saattaa 
aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa 
jBrjestelmBB.

HUOMAUTUS
• Kun vaihdat sulakkeen, kBBnnB 

virtalukko OFF-asentoon, kytke 
kaikki sBhkRlaitteet pois pBBltB ja 
irrota akun miinusnapa (-). 

• Varsinainen sulakerasian tarra 
saattaa poiketa varusteena 
olevista sulakkeista.
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HUOMIO
• Kun vaihdat palanutta sulaketta 

tai relettB uuteen varmista, ettB 
uusi sulake tai rele kiinnittyy 
tiukasti kiinnikkeisiin. Jos sulake 
tai rele ei ole kunnolla kiinni, 
seurauksena voi olla johtosarjan ja 
sBhkRjBrjestelmBn vaurioituminen 
sekB tulipalo.

• 'lB irrota sulakkeita, releitB 
tai liittimiB, jotka on kiinnitetty 
ruuvein tai mutterein. Jos tBllaisia 
sulakkeita, releitB ja liittimiB ei 
kiinnitetB kunnolla, seurauksena 
voi olla tulipalo. Ota yhteyttB 
ammattihuoltoon, jos pulteilla tai 
muttereilla kiinnitetty sulake tai 
rele palaa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB laita sulakkeiden/releiden liitti-
miin mitBBn muita esineitB, kuten 
ruuvitalttoja tai johtoja. Seurauk-
sena voisi olla kosketusvika ja 
jBrjestelmBn toimintahBiriR. 

• 'lB tyRnnB vain sulakkeille ja 
releille tarkoitettuun liitBntBBn 
ruuvimeisseleitB tai johdotuksia. 
Auton sisBtilojen sBhkRjBrjestelmB 
ja johdotus saattaa vaurioitua tai 
palaa kytkentBhBiriRn vuoksi. 

• Jos kytket johtimen suoraan ta-
kavaloon tai vaihdat lampun, joka 
ylittBB luokituksen asentaaksesi 
perBvaunun tms. sisBinen liitBntB-
rasia saattaa palaa.

HUOMIO
Katso, ettB akun korkki on kunnolla 
kiinni. Jos akun korkki ei ole kunnolla 
kiinni, jBrjestelmBBn saattaa pBBstB 
kosteutta, joka voi vaurioittaa 
sBhkRkomponentteja.

HUOMAUTUS
Erilaiset johdotukset on kielletty, kun 
uusia laitteita asennetaan 
Uudenlaisten johdotusten kByttR 
autossa saattaa aiheuttaa 
vaaratilanteen toimintahBiriRn 
vuoksi ja heikentBB auton 
suorituskykyB. 
Uudenlaisten johdotusten kByttB-
minen erityisesti audio-video-na-
vigoinnin, murtohBlytinjBrjestelmBn, 
moottorin kauko-ohjauksen, auto-
puhelimen tai radion asennuksen 
yhteydessB saattaa vaurioittaa  
autoa tai aiheuttaa tulipalon.
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HUOMAUTUS
Muutosten tekeminen kielletty 
'lB tee autoon minkBBnlaisia 
muutoksia. Se on laitonta ja saattaa 
vaikuttaa auton suorituskykyyn, 
kestBvyyteen ja turvallisuuteen. 
Takuu ei myRskBBn kata 
muutoksista aiheutuvia ongelmia. 
Huomioi myRs auton muutoksista 
aiheutuvat turvallisuusriskit 
esimerkiksi luvattomien 
sBhkRlaitteiden yhteydessB 
(lamput, musta laatikko, 
sBhkRlaitteet, diagnostiikkalaitteet, 
tiedonsiirtolaitteet jne.). 
Muutokset saattavat aiheuttaa 
auton toimintahBiriRn, akun 
purkautumisen, johdinten tai 
liitinten varusrioitumisen tai jopa 
tulipalon.

HUOMAUTUS
Ikkunoiden tummentamiseen 
liittyvct varotoimet 
Ikkunoiden tummentaminen (eri-
tyisesti metallikalvot) saattaa 
aiheuttaa tiedonsiirtohBiriRitB tai 
heikentBB radiovastaanottoa sekB 
aiheuttaa toimintahBiriRitB auto-
maattiseen valojBrjestelmBBn (liialli-
set sisBvalaistuksen muutokset).
KBytetty ratkaisu saattaa 
vaikuttaa myRs sBhkR- ja 
elektroniikkalaitteisiin aiheuttaen 
hBiriRitB ja vikoja.

  Matkustamon sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen 
1. Sammuta moottori ja kaikki muut 

laitteet. 
2. Avaa sulakerasian kansi. 

OCDW079021

3. VedB epBilty sulake irti. KBytB 
varusteena olevaa irrotustyRkalua, 
joka sijaitsee moottoritilan 
pBBsulakerasiassa. 

OCDW079022

4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se 
on palanut, vaihda uuteen.
Mittariston (tai moottoritilan) 
sulakerasiassa on varasulakkeita. 

5. Paina uusi, samanarvoinen sulake 
paikoilleen varmistaen, ettB se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. 
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Jos sulake on lRysBsti paikallaan, 
ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Jos varasulaketta ei ole, kBytB 
toista saman ampeeriluvun 
omaavaa sulaketta (esimerkiksi 
savukkeensytyttimen sulaketta), 
joka ei ole aktiivisessa kBytRssB. 

Jos ajovalot, jarruvalot, ovivalo 
tai pBivBvalot eivBt toimi ja 
sulakkeet ovat kunnossa, ota 
yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Moottoritilan sulakkeen 
vaihtaminen 
1. Sammuta moottori ja kaikki muut 

laitteet. 
2. Poista sulakerasian kansi 

painamalla kielekettB ja 
nostamalla kantta. 

OCDW079023

Kun lattasulake on kytketty 
irti, poista se kByttBmBllB 
moottoritilan sulakerasiassa 
olevaa sulakkeiden vaihtamiseen 
tarkoitettua kiinnikettB. Laita 
poistetun sulakkeen tilalle saman 
kokoinen varasulake. 

3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se 
on palanut, vaihda uuteen. KBytB 
moottoritilan sulakerasiassa 
sijaitsevaa sulaketyRkalua 
sulakkeen poistamiseen ja 
kiinnittBmiseen. 

4. Paina uusi, samanarvoinen sulake 
paikoilleen varmistaen, ettB se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. 
Jos sulake on lRysBsti paikallaan, 
ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian 
tarkastamisen jBlkeen kiinnitB 
sulakerasian kansi kunnolla kiinni, 
niin ettB kuuluu naksahdusBBni. 
Jos nBin ei toimita, sBhkRhBiriRitB 
saattaa ilmetB johtuen veden 
pBBsemisestB sulakerasiaan.
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Pitkc sulake 

OCDW079024

Jos pitkB sulake on palanut, on se 
irrotettava seuraavasti: 
1. Irrota akun negatiivinen kaapeli. 
2. Avaa mutterit yllB olevan kuvan 

mukaisesti. 
3. Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella. 
4. Suorita asennus kBBnteisessB 

jBrjestyksessB.

HUOMAUTUS
Ota yhteyttB ammattihuoltoon, 
jos pitkB sulake on palanut. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Pccsulake 

OCDW079025

Jos pBBsulake on palanut, on se 
irrotettava seuraavasti: 
1. Sammuta moottori. 
2. Irrota akun negatiivinen kaapeli. 
3. Avaa mutterit yllB olevan kuvan 

mukaisesti. 
4. Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella. 
5. Suorita asennus kBBnteisessB 

jBrjestyksessB. 

Jos pBBsulake on palanut, vaikka 
moottoritilan sulakerasia sulake 
ja sisBtilan sulake eivBt ole 
palaneet, pBBsulake saattaa 
palaa jos sBhkRjBrjestelmBB ei 
kBytetB. PBBsulake on yhteydessB 
muihin osiin ja jBrjestelmBBn 
Ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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Akun sulake

OCDW079026

HUOMAUTUS
Ota yhteyttB ammattihuoltoon, 
jos akun sulake on palanut. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO
Katso, ettB akun korkit ovat 
kunnolla kiinni. Jos korkit eivBt ole 
kunnolla kiinni, sBhkRjBrjestelmB 
saattaa vaurioitua jos jBrjestelmBBn 
pBBsee kosteutta.

 Sulake-/relerasian kuvaus 
Sulakerasia kuljettajan puolella 

OCDW079027

Moottoritilan sulakerasia 

OCDW079028

Moottoritilan sulakerasia 
(akun navan suojus) 

OCDW079029
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Sulake-/relerasian sisBltB lRydBt 
sulaketaulukon, josta ilmenee 
sulakkeen tai releen nimi ja koko.

HUOMAUTUS
Kaikki tBmBn kByttRoppaan 
sulakerasian kuvaukset eivBt 
ehkB ole sovellettavissa autoosi. 
Tiedot ovat olleet tarkkoja 
painatushetkellB. Kun tarkastelet 
autosi sulakerasiaa, noudata sen 
omaa sulaketaulukkoa.
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Sulakerasia kuljettajan puolella

OCDW079031

Mittaristo (sulakerasia kuljettajan puolella)

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MEMORY 1 MEMORY
1 10A

Kuljettajan IMS (integroitu muistijBrjestelmB) -moduuli, 
ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, sBhkRtoimisen 
takaluukun ohjausyksikkR

MODULE 1 MODULE
5 10A

Aktiivinen ilmanohjauslBppB, diagnoosiliitin, mittaristo, 
varoitusvalojen kytkin, ICM (Integrated Circuit 
Module) -relerasia (ulkopeilien kBBntRtoiminnon rele), 
pBivBvaloautomatiikan valoisuusanturi, konsolin kytkin, 
kuljettajan/matkustajan Blyavain-ulkokahva

TAIL GATE 10A Takaluukun rele

POWER 
WINDOW RH

RH
25A

SBhkRikkunoiden oikean puolen rele, Kuljettajan/
matkustajan sBhkRtoimisen lasinnostimen 
puristussuoja, takaosan sBhkRtoimisten lasinnostimien 
moduuli oikea puoli
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

POWER 
WINDOW LH

LH
25A

SBhkRikkunoiden vasemman puolen rele, Kuljettajan/
matkustajan sBhkRtoimisen lasinnostimen puristus-
suoja, takaosan sBhkRtoimisten lasinnostimien moduuli 
vasen puoli

POWER SEAT 
DRIVER

DRV

25A
Kuljettajan IMS-moduuli (integroitu muistijBrjestelmB), 
kuljettajan istuimen kBsikByttRinen kytkin 

MODULE 4 MODULE
4 7,5A

PysBkRintiavustimen ohjausyksikkR, kojelaudan kytkin, 
IBU (integroitu korin ohjausyksikkR), kaistavahti, 
kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB vasen puoli / 
oikea puoli, sBhkRtoimisen seisontajarrun kytkin, 
annostelun ohjausmoduuli, aktiivinen ilmanohjauslBppB, 
tRrmBysvaroittimella varustettu automaattinen 
hBtBjarrutusjBrjestelmB 

E-CALL E-CALL 10A MTS (Mozen Telematics System) E-Call -moduuli 
SEAT HEATER 

REAR
REAR

20A TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR 

HEATED 
MIRROR

10A
Kuljettajan/matkustajan sBhkRtoiminen sivutausta-
peili, ilmastointilaitteen ohjausyksikkR, ECM (mootto-
rin ohjausyksikkR)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkR) 

SEAT HEATER 
FRONT

FRT

20A
EtuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuinten 
ilmastoinnin ohjausyksikkR 

AMP AMP 25A
Tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) (AMP 
(vahvistin)), AMP (vahvistin) 

MULTI MEDIA MULTI
MEDIA 15A

Tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) 
(audio/AMP (vahvistin)), audio, Aaudio/video- ja 
navigointijBrjestelmBn pBByksikkR 

MODULE 5 MODULE
5 10A

TakaistuinlBmmittimen ohjausmoduuli, MTS (Mozen 
Telematics System) E-Call -moduuli, elektrokromaatti-
nen sisBpeili, audio, audio/video- ja navigointijBrjestel-
mBn pBByksikkR, automaattisen vaihteiston vaihteen-
valitsimen valo, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, 
tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) (audio/
AMP (vahvistin)), etuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, 
etuistuimien ilmastoinnin ohjausmoduuli, kuljettajan 
IMS (integroitu muistijBrjestelmB) -moduuli, ajovalo oik/
vas 

REAR WIPER 15A
Takalasin pyyhkijBn moottori, ICM (Integrated Circuit 
Module) -relerasia (takalasinpyyhkijBn rele) 

DOOR LOCK 20A Ovien lukituksen/avauksen rele 

IBU 1 IBU
1 15A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR) 

BRAKE SWITCH BRAKE
SWITCH 10A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR), jarruvalojen kytkin 

POWER SEAT 
PASSENGER

PASS

10A
EtuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuinten 
ilmastoinnin ohjausyksikkR 

IG 1 IG1 25A
Moottoritilan liitBntBrasia (sulake - ECU5, SENSOR4, 
ABS3, TCU2) 
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

WIPER
LO/HI

10A

Moottoritilan liitBntBrasia (tuulilasinpyyhinten (hidas 
pyyhintB) rele), tuulilasinpyyhinten moottori, IBU 
(integroitu korin ohjausyksikkR), ECM (moottorin 
ohjausyksikkR) / PCM (voimansiirron ohjausyksikkR) 

AIR 
CONDITIONER 1 A/C

1 7,5A

Moottoritilan liitBntBrasia (J''HDYTYSTUULETTIMEN 
3 rele, PTC-L'MMITTIMEN 2 rele, PUHALTIMEN rele, 
PTC-L'MMITTIMEN 1 rele, PTC-L'MMITTIMEN 3 rele), 
ilmastointilaitteen ohjausmoduuli 

AIR BAG 2
2

10A TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyksikkR 

WASHER 15A Monitoimikytkin 

MDPS 1 7,5A MDPS-yksikkR (sBhkRinen ohjaustehostin) 

MODULE 7 MODULE
7 7,5A

TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuinlBm-
mittimen ohjausyksikkR, etuistuinten ilmastoinnin 
ohjausyksikkR, suuttimien lBmmitin, moottoritilan 
liitBntByksikkR (KAUKOVALOJEN rele, DCU (annostelun 
ohjausyksikkR) -rele), jBBhdytyspuhaltimen moottori 

SUNROOF 2
2

20A Panoraamakattoluukun moottori 

SUNROOF 1
1

20A Panoraamakattoluukun moottori 

CLUSTER CLUSTER 7,5A Mittaristo 

MODULE 3 MODULE
3 7,5A Sport-tilan kytkin, jarruvalojen kytkin 

START 7,5A

ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia 
(murtohBlyttimen rele), vaihdealueen kytkin, 
moottoritilan liitBntBrasia (PDM 3 (IG1) -rele), IBU 
(integroitu korin ohjausyksikkR), ECM (moottorin 
ohjausyksikkR), PCM (voimansiirron ohjausyksikkR) 

IBU 2 IBU
2 7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR) 

AIR BAG 
INDICATOR

IND

7,5A Mittaristo, varoitusvalojen kytkin 

MODULE 6 MODULE
6 7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR) 

MODULE 2 MODULE
2 10A

Audio, audio/video- ja navigointijBrjestelmBn pBByksik-
kR, tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta), (audio/
AMP (vahvistin)), IBU (integroitu korin ohjausyksikkR), 
MTS (Mozen Telematics -jBrjestelmB) E-Call-mo-
duuli, langaton laturi, moottoritilan liitBntByksikkR 
(PISTORASIAN rele), AMP (vahvistin), sBhkRtoiminen 
ulkotaustapeili 

AIR BAG 1
1

15A TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyksikkR 

AIR 
CONDITIONER 2 A/C

2 10A

Moottoritilan liitBntBrasia (PUHALTIMEN rele), 
ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, puhaltimen vastus, 
puhaltimen moottori, ECM (moottorin ohjausyksikkR) / 
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR)
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

LDC (B+) LDC
(B+) 15A

Audio, audio/video- ja navigointijBrjestelmBn 
pBByksikkR, mittaristo, ilmastointilaitteen 
ohjausmoduuli, tasavirta-tasavirta-muuntaja 
(heikkovirta), (audio/AMP (vahvistin))

POWER 
OUTLET

POWER
OUTLET

1

20A Pistorasia edessB, pistorasia vasemmalla

Moottoritilan sulakerasia

OCDW079032
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Moottoritilan sulakerasia (akun navan suojus)

OCDW079033

Moottoritilan sulakerasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

ALTERNATOR ALT
150

(180/200)A

Sulake: MURTOH'LYTIN, KAUKOVALOT, ABS1, 
ABS2, DCU1, S'HK8TOIMISEN TAKALUUKUN 
OHJAUSYKSIKK8, PISTORASIA1, laturi

MDPS 1 1 80A MDPS-yksikkR (sBhkRinen ohjaustehostin)

BATTERY 5
5

60A
Sulake: J''HDYTYSPUHALLIN1, TAKAOSAN 
L'MMITIN, PTC-L'MMITIN2, PTC-L'MMITIN3, 
POLTTOAINEL'MMITIN, moottorin ohjausrele

BATTERY 2
2

60A Mittariston liitBntBrasia

BATTERY 3
3

60A Mittariston liitBntBrasia
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

BATTERY 4
4

50A

Mittariston liitBntBrasia (sulake: TAKALUUKKU, 
S'HK8ISET IKKUNANNOSTIMET OIK, S'HK8ISET 
IKKUNANNOSTIMET VAS, KULJETTAJAN S'HK8S''-
T8INEN ISTUIN, ETUISTUINL'MMITIN, AMP, MATKUS-
TAJAN S'HK8S''T8INEN ISTUIN, KATTOLUUKKU2, 
KATTOLUUKKU1)

COOLING FAN 1
1

60(50)A
J''HDYTYSTUULETTIMEN 2 rele, 
J''HDYTYSTUULETTIMEN 1 rele

REAR HEATED 40A TAKAOSAN L'MMITYKSEN rele

BLOWER 40A PUHALTIMEN rele

IG1 IG1 40A Virtalukko, PDM 3 (IG1) -rele, PDM 2 (ACC) -rele

IG2 IG2 40A Virtalukko, kBynnistysrele, PDM 4 (IG2) -rele

GLOW 80A HehkutusyksikkR

PTC HEATER 1 PTC
HEATER
1

50A PTC-L'MMITTIMEN 1 rele

PTC HEATER 2 PTC
HEATER
2

50A PTC-L'MMITTIMEN 2 rele

PTC HEATER 3 PTC
HEATER
3

50A PTC-L'MMITTIMEN 3 rele

FUEL HEATER 30A POLTTOAINEL'MMITTIMEN rele

POWER 
OUTLET 3

POWER
OUTLET

3
20A Takaosan sBhkRpistoke

POWER 
OUTLET 2

POWER
OUTLET

2

20A Pistorasia edessB, pistorasia oikealla

DCU 2 DCU
2 20A Annostelun ohjausmoduuli

TCU 1
T1

15A TCM (vaihteiston ohjausyksikkR)

VACUUM PUMP VACUUM
PUMP 20A Alipainepumppu

FUEL PUMP FUEL
PUMP 20A POLTTOAINEPUMPUN rele

COOLING FAN 2
2

40A
J''HDYTYSTUULETTIMEN 3 rele, 
J''HDYTYSTUULETTIMEN 2 rele

BATTERY 1
1

40A
Mittariston liitBntBrasia (LONG TERM LOAD LATCH 
-RELE, sulake: MODUULI1, TAKAISTUINL'MMITIN, 
OVILUKITUS, IBU1, JARRUKYTKIN, TURVATYYNY2)

DCT 1 DCT
1 40A TCM (vaihteiston ohjausyksikkR)

DCT 2 DCT
2 40A TCM (vaihteiston ohjausyksikkR)

BURGLAR 
ALARM

1

10A MurtohBlyttimen rele

HEAD LAMP 
HIGH

10A KAUKOVALOJEN rele

ABS 1
1

40A AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) ohjausmoduuli

ABS 2
2

30A AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) ohjausmoduuli



8

Huolto
 

Sulakkeet 
 

8        83

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

DCU 1 DCU
1 40A DCU (annostelun ohjausyksikkR) -rele

POWER TAIL 
GATE MODULE

30A SBhkRtoimisen takaluukun ohjausyksikkR 

POWER 
OUTLET 1

POWER
OUTLET

1

40A PISTORASIAN rele 

DCU 4 DCU
4 20A Annostelun ohjausmoduuli

DCU 3 DCU
3 15A Annostelun ohjausmoduuli 

SENSOR 2
S1

10A

[Kappa 1.4L MPI] tyhjennysmagneettiventtiili, muuttu-
van imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, J''H-
DYTYSPUHALTIMEN 3 rele, J''HDYTYSPUHALTIMEN 2 
rele, Rljyn ohjausventtiili (imu/pako) 
[Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin 
rele, tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-
ohjausmagneettiventtiili, J''HDYTYSPUHALTIMEN 1 
rele, Rljyn ohjausventtiili (imu/pako) 
[Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin 
rele, tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-
ohjausmagneettiventtiili, J''HDYTYSPUHALTIMEN 1 
rele, Rljyn ohjausventtiili (imu/pako) 
[Gamma 1.6L MPI] Tyhjennysmagneettiventtiili, 
muuttuvan imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, 
J''HDYTYSPUHALTIMEN 3 rele, J''HDYTYSPUHALTI-
MEN 2 rele, Rljyn ohjausventtiili (imu/pako) 
[Gamma 1.6L TGI -moottori] 8ljyn sBBtRventtiili #1/#2, 
CCV, jBBhdytyspuhaltimen 2 rele, PCSV, RCV 
[SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressorin 
rele, PTC L'MMITTIMEN 1 rel, PM-anturi, VGT:n elekt-
roninen toimilaite, Rljyntason kytkin 

ECU 2
E2

10A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)/
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR) 
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)

ECU 1
E1

20A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)/
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR) 
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkR)

INJECTOR INJECTOR 15A
[Kappa 1.4L MPI] Ruiskutussuutin #1~#4 
[Gamma 1.6L MPI] Ruiskutussuutin #1~#4
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

SENSOR 1
S1

15A

[Kappa 1.4L MPI] Happianturi (ylRs), happianturi (alas)
[Kappa 1.0L T-GDI] Happianturi (ylRs), happianturi 
(alas)
[Kappa 1.4L T-GDI] Happianturi (ylRs), happianturi 
(alas)
[Gamma 1.6L MPI] Happianturi (ylRs), happianturi 
(alas)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR), 
happianturi (ylRs/alas)
[SmartStream D 1.6] Lambda-anturi (ylRs/alas), 
ilmamBBrBmittari, Rljynpaineen solenoidiventtiili

IGNITION COIL IGN
COIL 20A

[Kappa 1.4L MPI] Sytytyspuolat #1~#4, lBmmRnvaihdin
[Kappa 1.0L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#3
[Kappa 1.4L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#4
[Gamma 1.6L MPI] Sytytyspuolat #1~#4, 
lBmmRnvaihdin
[Gamma 1.6L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#4, 
lBmmRnvaihdin 
[SmartStream D 1.6] Etuostan/takaosan Nox-anturi

ECU 3
E3

15A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)/
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkR)

AIR 
CONDITIONER

A/C 10A

[Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori
[Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori
[Gamma 1.6L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori
[SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressori

ECU 5
E5

10A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)/
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkR)

SENSOR 4
S4

15A
[Kappa 1.4L T-GDI] Alipainepumppu
[SmartStream D 1.6] Polttoainesuodattimen 
varoitusanturi, hehkutusyksikkR

ABS 3
3

10A
[KAIKKI] AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) 
ohjausmoduuli, kytkimen tyRsylinteri
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

TCU 2
T2

15A

[Gamma 1.6L T-GDI] SBhkRinen alipainepumppu
[Kappa 1.4L T-GDI] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), 
vaihdealueen kytkin
[Gamma 1.6L MPI] Vaihdealueen kytkin
[Gamma 1.6L T-GDI] Auton nopeusanturi, vaihdealu-
een kytkin, TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)
[SmartStream D 1.6] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), 
vaihdealueen kytkin

SENSOR 3
S3

10A

[Kappa 1.4L MPI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[Kappa 1.0L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[Kappa 1.4L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[Gamma 1.6L MPI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[Gamma 1.6L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[SmartStream D 1.6] POLTTOAINEPUMPUN rele, 
POLTTOAINEL'MMITTIMEN rele

ECU 4
E4

15A

[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR) 
[Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)/
PCM (voimansiirron ohjausyksikkR)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkR)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkR)

WIPER 25A [KAIKKI] Pyyhkimien rele

HORN 15A [KAIKKI] Pyyhkimien rele

Rele

Releen nimi Symboli Tyyppi
J''HDYTYSTUULETTI-

MEN 3 rele
3

MICRO

PTC-L'MMITTIMEN 
2 rele

PTC
HEATER
2

MICRO

J''HDYTYSTUULETTI-
MEN 2 rele

2

MICRO

PDM 3 (IG1) -rele
(IG1)3

MICRO

K'YNNISTYSrele
1

MICRO

POLTTOAINEL'MMIT-
TIMEN rele

MICRO

PDM 4 (IG2) -rele
(IG2)4

MICRO

POLTTOAINEPUMPUN 
rele

FUEL
PUMP MICRO

PDM 2 (ACC) -rele
(ACC)2

MICRO

Releen nimi Symboli Tyyppi
J''HDYTYSTUULETTI-

MEN 1 rele
1

MINI

PUHALTIMEN rele MINI

PTC-L'MMITTIMEN 
1 rele

PTC
HEATER
1

MICRO

TAKAOSAN 
L'MMITYKSEN rele

MICRO

PTC-L'MMITTIMEN 
3 rele

PTC
HEATER
3

MICRO

PISTORASIAN rele POWER
OUTLET MICRO

KAUKOVALOJEN rele MICRO
DCU-rele DCU MICRO
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  Polttimot 

  Polttimojen vaihtamiseen liittyvct 
varotoimet 

PidB autossa hBtBtilanteiden varalta 
asianmukaisia polttimoita. Katso 
kohta ”Polttimojen tehot” sivulla 
9-5.

Kun vaihdat polttimoita, sammuta 
ensin moottori turvallisessa 
paikassa, kytke seisontajarru ja 
irrota akun miinusnapa (-).

VAROITUS
Valoihin liittyvct toimet 
Ennen kuin ryhdyt valoihin liittyviin 
toimiin, kytke seisontajarru 
kunnolla, varmista, ettB virtalukko 
on kBBnnetty LOCK-asentoon 
ja sammuta ajovalot estBBksesi 
auton liikkumisen ja vBlttyBksesi 
palovammoilta ja sBhkRiskuilta.

Noudata polttimojen tehoa koskevia 
ohjearvoja.

VAROITUS
Varmista, ettB vaihdat palaneen 
polttimon tilalle samantehoisen 
polttimon. Muussa tapauksessa 
tBmB voi aiheuttaa laajamittaisia 
sBhkRvahinkoja ja mahdollisen 
tulipalon.

HUOMIO
Ota yhteyttB ammattihuoltoon, 
ellet osaa suorittaa huoltotyRtB 
tai jos sinulla ei ole tarvittavia 
polttimoita tai tyRkaluja. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 
Polttimojen vaihtaminen on usein 
vaikeaa, koska autosta tBytyy 
ensin irrottaa muita osia. TBmB 
on erityisen tyypillistB, kun sinun 
on poistettava ajovaloumpio 
pBBstBksesi sen lamppuihin kBsiksi. 
Ajovaloumpion irrottaminen/
asentaminen vBBrin saattaa 
vahingoittaa autoa.

HUOMIO
• Jos polttimoita vaihdettaessa 

kBytetBBn epBaitoja osia tai 
heikkolaatuisia valoja, se saattaa 
aiheuttaa sulakkeiden palamista, 
toimintahBiriRitB ja muita 
johdinvaurioita. 

• 'lB asenna autoon ylimBBrBisiB 
valoja tai LED-valoja. 
YlimBBrBisten valojen asentaminen 
saattaa aiheuttaa valojen 
toimintahBiriRitB ja vilkkumista. 
LisBksi sulakerasia ja johdotukset 
saattavat vaurioitua.
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Schkuverkon viasta johtuva 
lampun osan toimintahciriu

Ajovalo, takavalo ja sumuvalo 
saattaa syttyB, kun ajovalokytkin 
kBBnnetBBn ON-asentoon ja 
jBBdB syttymBttB, kun takavalon 
tai etuvalon kytkin kBBnnetBBn 
ON-asentoon. TBmB voi 
johtua sBhkRverkon viasta tai 
sBhkRjBrjestelmBn toimintahBiriRstB. 
Jos ongelmia ilmenee, huollata 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Schkuisen ohjausjcrjestelmcn 
stabilisoinnista johtuva lampun 
osan toimintahciriu 

Normaalisti toimiva lamppu saattaa 
vBlillB vilkkua. TBmB hetkellinen 
vika johtuu auton sBhkRisen 
ohjausjBrjestelmBn stabilisoinnista. 
Jos lamppu pian palaa normaalisti, 
ei autoa tarvitse huoltaa.

Huollata auto kuitenkin 
ammattihuollossa, jos lamppu 
sammuu vilkkumisen jBlkeen 
tai jos vilkkuminen jatkuu. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
• Jos polttimo tai valoumpion 

liitin poistetaan toiminnassa 
olevasta sBhkRllB toimivasta 
lampusta, sulakerasian 
elektroniikka saattaa tunnistaa 
sen toimintahBiriRksi. Siksi 
sulakerasiaan saattaa tallentua 
lampun toimintahBiriRhistorian 
DTC-vikakoodi. 

• On normaalia, ettB toimiva 
lamppu vilkkuu hetkellisesti. TBmB 
johtuu auton sBhkRjBrjestelmBn 
stabilisaatiotoiminnosta, joten 
lamppu syttyy normaalisti 
hetkellisen vilkkumisen jBlkeen, jos 
autossa ei ole vikaa. 
Jos lampun vilkkuminen 
jatkuu useita kertoja tai se 
sammuu kokonaan, on auton 
sBhkRjBrjestelmBssB vikaa. 
Tarkistuta auto tBssB tapauksessa 
vBlittRmBsti ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMAUTUS
Anna ammattihuollon sBBtBB 
ajovalojen kohdistus tRrmByksen tai 
ajovaloumpion asennuksen jBlkeen. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.



Huolto
 

Polttimot 
 

8        88

HUOMAUTUS
Toispuolisen liikenteen toiminto 
(Euroopassa) 
LBhivalojen valokuvio on epBsym-
metrinen. Jos ajat maahan, jossa 
liikenne on vastakkaissuuntainen, 
vastaantulevat autoilijat hBikBis-
tyvBt epBsymmetrisestB suun-
tauksesta. HBikBisyn estBmiseen 
ECE-mBBrBykset esittBvBt monia 
erilaisia ratkaisuja (esim. automaat-
tinen vaihtojBrjestelmB, tarra-ar-
kit, alassuuntaus). TBmBn auton 
ajovalot on suunniteltu siten, ettB 
ne eivBt hBikBise vastaantulevien 
autojen kuljettajia. TBten sinun ei 
tarvitse tehdB muutoksia ajova-
loihin, mikBli ajat maahan, jossa on 
vastakkaispuoleinen liikenne.

HUOMAUTUS
Ajo- ja takavalojen lasin sisBpuoli 
saattaa nByttBB olevan huurussa, 
kun autolla on ajettu kovassa vesi-
sateessa tai kun se on pesty. TBmB 
ilmiR johtuu valoumpion sisBpuolen 
ja ulkoilman vBlisestB lBmpRtila-
erosta. TBmB on samantyyppinen 
ilmiR kuin matkustamon ikkunoiden 
huurtuminen sateessa ajon aikana, 
eikB ole merkki auton ongelmasta. 
Tarkastuta auto ammattihuoltoliik-
keessB, jos vettB pBBsee vuotamaan 
valoumpion johtosarjan liitoksiin. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Polttimon sijainti (edessc)
Ajovalo - 5-ovinen, farmari, 

ProCeed (tyyppi A)

OCDW079034

Ajovalo - 5-ovinen, farmari, 
ProCeed (tyyppi B)

OCDW079035
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Ajovalo - 5-ovinen, farmari, 
ProCeed (tyyppi C)

OCDW079036

Ajovalo - XCeed

OCDW079071

PBivBajovalo - 5-ovinen, farmari

OCDW079037

Etusumu- ja kaarrevalo - 5-ovinen, 
farmari

OCDW079038

Etusumuvalo - 5-ovinen, farmari, 
ProCeed (GT-line)

OCDW079039

Etusumu- ja kaarrevalo - XCeed

OCDW079122
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1. Ajovalo (lBhivalo) 
(polttimotyyppinen)

2. Ajovalo (kaukovalo) 
(polttimotyyppinen)

3. Etusuuntavilkun polttimo 
(polttimotyyppinen)

4. Seisontavalo (polttimotyyppinen)
5. PBivBajovalo/seisontavalo 

(polttimotyyppinen)
6. Ajovalo (lBhi-/kaukovalo) (LED-

tyyppi)
7. Etusuuntavilkku (LED-tyyppi)
8. PBivBajovalo (polttimotyyppinen)
9. Etusumuvalo ja kaarreajovalo 

(polttimotyyppinen)
10.  Etusumuvalo 

(polttimotyyppinen)

Polttimon sijainti (takana)
Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi A)

OCDW079040

Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi B)

OCDW079041

Takavaloumpio - farmari (tyyppi A)

OCD078090

Takavaloumpio - farmari (tyyppi B)

OCD078091
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Takavaloumpio - ProCeed

OCD078101

Takavaloumpio - XCeed

OCDW079072

Takasumuvalo - XCeed

OCDW079135

Peruutusvalo - farmari

OCDW079099

Peruutusvalo - XCeed

OCDW079123

Rekisterikilven valo

OCDW079042
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LisBjarruvalo - 5-ovinen, farmari, 
XCeed

OCDW079043

LisBjarruvalo - ProCeed

OCDW079105

1. Peruutusvalo (polttimo-/LED-
tyyppinen) (5-ovinen, farmari, 
XCeed: Polttimo, ProCeed 
(matkustajan puoli): LED) 

2. Takasuuntavilkku 
(polttimotyyppinen)

3. Takavalo (polttimotyyppinen)
4. Jarru- ja takavalo 

(polttimotyyppinen)
5. Takasumuvalo (polttimotyyppinen)
6. Takavalo (LED-tyyppinen)
7. Jarru- ja takavalo (LED-tyyppi)
8. Jarruvalo (LED-tyyppinen)

9.  Takasumuvalo (LED-tyyppinen) 
(ProCeed ja XCeed: kuljettajan 
puoleinen valo)

10.  Takasuuntavilkun polttimo (LED-
tyyppinen)

11.  Rekisterikilven valo 
(polttimotyyppinen)

12.  LisBjarruvalo (LED-tyyppinen)

Polttimon sijainti (sivussa)
Tyyppi A

OCDW079111

1. Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)
Tyyppi B 

OCDW079112

2. Sivusuuntavilkku 
(polttimotyyppinen) 
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 Ajovalon (lchivalo)   polttimon 
vaihtaminen - Ajovalo, 5-ovinen, 
farmari, ProCeed (tyyppi A, B) (jos 
varusteena)

OCDW079044

1. Avaa konepelti. 
2. Poista ajovalopolttimon kansi 

kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn. 
3. Poista polttimon kanta 

ajovaloumpiosta kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes kannan 
kielekkeet ovat ajovaloumpion 
urien kohdilla. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos.

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. Asenna kanta ajovaloumpioon 

kohdistamalla kielekkeet 
ajovaloumpion uriin. 
Paina kanta ajovaloumpioon ja 
kBBnnB sitB myRtBpBivBBn. 

7. KiinnitB polttimon suojus 
kiertBmBllB sitB myRtBpBivBBn. 

Ajovalon polttimo

OSK3078081NR

VAROITUS
Halogeenilamput 
• Halogeenipolttimoissa on 

paineistettua kaasua, joka 
aiheuttaa sirpaleiden sinkoamisen 
lasin rikkoutuessa. 

• KBsittele huolellisesti. 'lB 
naarmuta tai hankaa. Jos polttimo 
palaa, BlB pBBstB kosketuksiin 
nesteen kanssa. 'lB koske lasiin 
paljain kBsin. Rasvan jBBnteet 
saattavat ylikuumentaa ja rikkoa 
polttimon.
Polttimoita ei saa kByttBB muuten 
kuin ajovaloumpioon kiinnitettyinB. 

• Jos polttimo vahingoittuu tai 
murtuu, vaihda se heti uuteen 
ja huolehdi sen oikeasta 
hBvittBmisestB. 

• KBytB suojalaseja, kun vaihdat 
polttimoa. Anna polttimon jBBhtyB 
ennen tyRn aloittamista.
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Ajovalon (kaukovalo) polttimon 
vaihtaminen - Ajovalo, 5-ovinen, 
farmari, ProCeed (tyyppi A, B) (jos 
varusteena)

OCDW079045

1. Avaa konepelti. 
2. Poista ajovalopolttimon kansi 

kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn. 
3. Poista polttimon kanta 

ajovaloumpiosta kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes kannan 
kielekkeet ovat ajovaloumpion 
urien kohdilla. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. Asenna kanta ajovaloumpioon 

kohdistamalla kielekkeet 
ajovaloumpion uriin. 
Paina kanta ajovaloumpioon ja 
kBBnnB sitB myRtBpBivBBn. 

7. KiinnitB polttimon suojus 
kiertBmBllB sitB myRtBpBivBBn. 

Ajovalon polttimo

OSK3078081NR

VAROITUS
Halogeenilamput 
• Halogeenipolttimoissa on 

paineistettua kaasua, joka 
aiheuttaa sirpaleiden sinkoamisen 
lasin rikkoutuessa. 

• KBsittele huolellisesti. 'lB 
naarmuta tai hankaa. Jos polttimo 
palaa, BlB pBBstB kosketuksiin 
nesteen kanssa. 'lB koske lasiin 
paljain kBsin. Rasvan jBBnteet 
saattavat ylikuumentaa ja rikkoa 
polttimon. 
Polttimoita ei saa kByttBB muuten 
kuin ajovaloumpioon kiinnitettyinB.

• Jos polttimo vahingoittuu tai 
murtuu, vaihda se heti uuteen 
ja huolehdi sen oikeasta 
hBvittBmisestB. 

• KBytB suojalaseja, kun vaihdat 
polttimoa. Anna polttimon jBBhtyB 
ennen tyRn aloittamista.
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 Etusuuntavilkun 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Ajovalo, 5-ovinen, 
farmari, ProCeed
(tyyppi A, B)

OCDW079046

1. Avaa konepelti. 
2. Poista polttimon kanta 

ajovaloumpiosta kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes kannan 
kielekkeet ovat ajovaloumpion 
urien kohdilla. 

3. Poista polttimo kannasta 
painamalla ja kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes polttimon 
kielekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. 
VedB polttimo irti kannasta. 

4. Asenna uusi polttimo kantaan 
kBBntBmBllB sitB, kunnes se 
lukittuu paikoilleen. 

5. Asenna kanta ajovaloumpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta ajovaloumpioon ja 
kBBnnB sitB myRtBpBivBBn. 

Seisontavalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen - Ajovalo, 
5-ovinen, farmari, ProCeed (tyyppi 
A, B)

OCDW079047

1. Avaa konepelti. 
2. Poista ajovalopolttimon kansi 

kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn. 
3. Poista polttimon kanta 

ajovaloumpiosta vetBmBllB 
ulospBin. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. KiinnitB polttimon kanta 

ajovaloumpioon. 
7. KiinnitB polttimon suojus 

kiertBmBllB sitB myRtBpBivBBn.
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Seisontavalon/pcivcajovalon 
(LED-tyyppinen) vaihto - Ajovalo, 
5-ovinen, farmari, ProCeed (tyyppi 
A, B)

OCDW079048

Jos seisontavalo/pBivBajovalo 
(LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuoltoliikkeessB. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Seisontavalon/pBivBajovalon (LED) 
saa tarkistaa tai korjata vain 
ammattitaitoinen teknikko, sillB tyR 
saattaa vaurioittaa valoihin liittyviB 
muita osia. 

Ajovalon (LED-tyyppinen) 
vaihtaminen - Ajovalo, 5-ovinen, 
farmari, ProCeed (tyyppi C), XCeed
Ajovalo - 5-ovinen, farmari, ProCeed 

(tyyppi C)

OCDW079049

Ajovalo - XCeed

OCDW079073

Jos lBhi-/kaukovalot (1), 
etusuuntavilkku (2), pBivBajovalot/
seisontavalo (3) eivBt toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 
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LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR.

LED-lamppu on vaihdettava yksikRn 
kanssa. Ajovalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia.

 Pcivcajovalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen - 5-ovinen, 
farmari

OCDW079050

Jos pBivBajovalo (polttimotyyppinen) 
(1) ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

 Etusumuvalon polttimon 
vaihtaminen 

5-ovinen, farmari

OCD078051

5-ovinen, farmari, ProCeed (GT-line)

OCD078052

XCeed

OCDW079124
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Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuoltoliik-
keessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Sivusuuntavilkun (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen 

OCDW079111

Jos sivusuuntavilkku (LED) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Sivusuuntavilkun saa tarkistaa tai 
korjata vain ammattitaitoinen tek-
nikko, sillB tyR saattaa vaurioittaa 
valoihin liittyviB muita osia. 

Sivusuuntavilkun 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen 

OCDW079119

1. Irrota valoyksikkR auton korista 
vBBntBmBllB koteloa ja vetBmBllB 
yksikkR ulos. 

2. Irrota lampun sBhkRliitin. 
3. Irrota lampun kanta linssistB 

kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
linssin urien kohdilla. 

4. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. Asenna kanta linssiosaan. 
7. KiinnitB lampun sBhkRliitin 

paikoilleen. 
8. Asenna valoumpio takaisin kiinni 

auton koriin. 
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 Takasuuntavilkun 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Takavaloumpio, 
5-ovinen (tyyppi A, B), farmari 
(tyyppi A)

OCDW079053

1. Avaa takaluukku. 
2. Avaa huoltokansi. 
3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit 

ristipBBruuvitaltalla. 

OCDW079054

4. Irrota takavaloumpio auton 
korista.

5. Irrota takaosan valoumpion liitin. 

Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi A,B)

OCDW079055

Takavaloumpio - farmari (tyyppi A)

OCDW079093

6. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

7. Poista lamppu kannasta 
painamalla ja kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes lampun 
kielekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. 
VedB polttimo irti kannasta. 

8. Asenna uusi lamppu kantaan 
kBBntBmBllB sitB, kunnes se 
lukittuu paikoilleen. 
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9. Asenna kanta umpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin. 

11. Asenna huoltokansi. 

Takasuuntavilkun polttimo (LED)
Takavaloumpio - farmari (tyyppi B)

OCDW079091

Takavaloumpio - ProCeed

OCDW079101

Takavaloumpio - XCeed

OCDW079132

Jos takasuuntavilkku (1) 
ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Jarru- ja takavalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Takavaloumpio, 
5-ovinen (tyyppi A), farmari 
(tyyppi A)

OCDW079053

1. Avaa takaluukku. 
2. Avaa huoltokansi. 
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3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit 
ristipBBruuvitaltalla.

OCDW079054

4. Irrota takavaloumpio auton 
korista. 

5. Irrota takaosan valoumpion liitin. 
Tyyppi A 

OCDW079056

Tyyppi C 

OCDW079094

6. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

7. Poista lamppu kannasta 
painamalla ja kBBntBmBllB sitB 
vastapBivBBn, kunnes lampun 
kielekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. 
VedB polttimo irti kannasta. 

8. Asenna uusi lamppu kantaan 
kBBntBmBllB sitB, kunnes se 
lukittuu paikoilleen. 

9. Asenna kanta umpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin. 

11. Asenna huoltokansi.
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Peruutusvalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen - 
Takavaloumpio, 5-ovinen (tyyppi 
A, B)

OCDW079057

1. Avaa takaluukku. 
2. Avaa huoltokansi. 

OCDW079058

3. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 

6. Asenna kanta umpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

7. KiinnitB huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon. 

Peruutusvalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen, farmari 
(tyyppi A, B), XCeed
Takavaloumpio - farmari (tyyppi A,B)

OCDW079099

Takavaloumpio - farmari, XCeed

OCDW079123
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Jos peruutusvalo (1) ei 
toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

Peruutusvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen -
Takavaloumpio, ProCeed

OCD078103

Jos peruutusvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. LED-
lamppua ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikRn 
kanssa. 

Takasumuvalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia. 

Takavalon (siscpuoli) 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Takavaloumpio, 
5-ovinen (tyyppi A), farmari 
(tyyppi A)

OCDW079057

1. Avaa takaluukku. 
2. Avaa huoltokansi. 
Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi A)

OCDW079059
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Takavaloumpio - farmari (tyyppi A) 

OCDW079097

3. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. Asenna kanta umpioon 

kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

7. KiinnitB huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon. 

Takasumuvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Takavaloumpio, 
5-ovinen (tyyppi A), farmari 
(tyyppi A, B)

OCDW079057

1. Avaa takaluukku. 
2. Avaa huoltokansi. 
Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi A)

OCDW079060
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Takavaloumpio - farmari (tyyppi A) 

OCDW079095

Takavaloumpio - farmari (tyyppi B) 

OCDW079096

3. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

4. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

5. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
6. Asenna kanta umpioon 

kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

7. KiinnitB huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon. 

Jarru- ja takavalon (LED-
tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen - Takavaloumpio, 
5-ovinen (tyyppi A), farmari 
(tyyppi B), ProCeed, XCeed
Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi B) 

OCD078061

Takavaloumpio - farmari (tyyppi B)

OCD078098
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Takavaloumpio - XCeed 

OCDW079074

Takavaloumpio - ProCeed 

OCD078102

Jos jarru- ja takavalo (LED) 
(1,2) ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Jarru- ja takavalon (LED) 
saa tarkistaa tai korjata vain 
ammattitaitoinen teknikko, sillB tyR 
saattaa vaurioittaa valoihin liittyviB 
muita osia. 

Takasuuntavilkun (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen - 
Takavaloumpio, farmari (tyyppi B), 
XCeed
Takavaloumpio - farmari (tyyppi B)

OCDW079076

Takavaloumpio - XCeed 

OCDW079075
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Takasumuvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen -
Takavaloumpio, 5-ovinen (tyyppi 
B), ProCeed 
Takavaloumpio - 5-ovinen (tyyppi B)

OCD078062

Takavaloumpio - ProCeed

OCD078104

Takasumuvalo - XCeed

OCDW079134

Jos takasumuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Takasumuvalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia. 
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 Liscjarruvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen 

5-ovinen, farmari, XCeed

OCDW079063

ProCeed

OCDW079106

Jos lisBjarruvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa.

LisBjarruvalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia. 

Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen 

5-ovinen, ProCeed

OCDW079064
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farmari, XCeed

OCDW079107

1. Irrota valoumpio ruuvimeisselin 
avulla. 

2. Poista lampun kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla. 

3. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos. 

4. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
5. Asenna kanta umpioon 

kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. 
Paina kanta umpioon ja kBBnnB 
sitB myRtBpBivBBn. 

6. Asenna valoumpio valokoteloon. 

Kartanlukuvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

OSK3078084NR

VAROITUS
Ennen kuin alat kBsitellB sisBvaloja, 
varmista palovammojen ja 
sBhkRiskujen ehkBisemiseksi, ettB 
valot on kytketty pois pBBltB OFF-
painikkeella.

1. Irrota sisBvalokotelon lasi 
varovasti talttapBisellB 
ruuvimeisselillB. 

2. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
3. KiinnitB uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit 

valokotelon loviin ja paina lasi 
paikalleen.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiB, linssin kiinnikkeitB tai 
muovikoteloita.
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Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen 

OSK3078085NR

Jos kartanlukuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Kartanlukuvalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia. 

Kattovalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

ODEEV098066NR

VAROITUS
Ennen kuin alat kBsitellB sisBvaloja, 
varmista palovammojen ja 
sBhkRiskujen ehkBisemiseksi, ettB 
valot on kytketty pois pBBltB OFF-
painikkeella.

1. Irrota sisBvalokotelon lasi 
varovasti talttapBisellB 
ruuvimeisselillB. 

2. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
3. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
4. Kohdista lasin kiinnitystapit 

valokotelon loviin ja paina lasi 
paikalleen.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiB, linssin kiinnikkeitB tai 
muovikoteloita.



8

Huolto
 

Polttimot 
 

8        111

Lukuvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen (jos 
varusteena)

OCDW079065

Jos lukuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

LED-lamppua ei voi vaihtaa 
yksittBin, sillB kyseessB on 
integroitu yksikkR. LED-lamppu on 
vaihdettava yksikRn kanssa. 

Lukuvalon (LED) saa tarkistaa 
tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa 
vaurioittaa valoihin liittyviB muita 
osia. 

Ehostuspeilin valon polttimon 
vaihtaminen

ODEEV098065NR

VAROITUS
Ennen kuin alat kBsitellB sisBvaloja, 
varmista palovammojen ja 
sBhkRiskujen ehkBisemiseksi, ettB 
valot on kytketty pois pBBltB OFF-
painikkeella.

1. Irrota valokotelo varovasti 
litteBpBisellB ruuvimeisselillB. 

2. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
3. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
4. Asenna valoumpio sisBosaan.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiB, linssin kiinnikkeitB tai 
muovikoteloita.
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Hansikaslokeron valon vaihtaminen 

OCDW079066

1. Irrota valokotelo varovasti 
litteBpBisellB ruuvimeisselillB. 

2. Irrota valokotelon kansi. 
3. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
4. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
5. Asenna kansi valokoteloon. 
6. Asenna valoumpio sisBosaan.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiB, linssin kiinnikkeitB tai 
muovikoteloita.

Tavaratilan valon polttimon 
vaihtaminen 

OCDW079067

1. Irrota valokotelo varovasti 
litteBpBisellB ruuvimeisselillB. 

2. Irrota valokotelon kansi. 
3. Poista lamppu suoraan vetBmBllB. 
4. KiinnitB uusi polttimo kantaan. 
5. Asenna kansi valokoteloon. 
6. Asenna valoumpio sisBosaan.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiB, linssin kiinnikkeitB tai 
muovikoteloita.



8

Huolto
 

Polttimot 
 

8        113

Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen scctcminen 
(Eurooppa) 

Ajovalojen suuntaus 
Halogeenivalo (5-ovinen, farmari, 

ProCeed)

OCDW079068

LED (5-ovinen, farmari, ProCeed)

OCDW079069

LED (XCeed)

OCDW079126

1. Varmista, ettB rengaspaineet 
ovat ohjearvojen mukaiset ja 
ettB autossa ei ole ylimBBrBistB 
kuormaa (kuljettaja, varapyRrB ja 
tyRkalut saavat jBBdB autoon). 

2. PysBkRi auto tasaiselle alustalle. 
3. PiirrB seinBBn pystyviivat (jotka 

kulkevat pystysuuntaisesti 
ajovalonheittimen keskiosan 
kohdalta) ja vaakaviivat (jotka 
kulkevat vaakasuuntaisesti 
ajovalonheittimen keskiosan 
kohdalta) 

4. Kun ajovalopolttimot toimivat 
normaalisti ja akun varaustila on 
riittBvB, sBBdB ajovalojen suuntaus 
niin, ettB valokiilan kirkkain 
piste on viivojen leikkauspisteen 
kohdalla. 

5. SBBtBBksesi ajovaloja 
sivusuunnassa kBBnnB 
ruuvimeisseliB (1) myRtB- tai 
vastapBivBBn. KorkeussBBdRssB 
kBBnnB ruuvimeisselillB (2) myRtB- 
tai vastapBivBBn. 
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Etusumuvalojen suuntaus 
5-ovinen, farmari 

OCDW079125

5-ovinen, farmari, ProCeed (GT-line)

OCDW079113

XCeed

OCDW079133

• Etusumuvalon polttimoa voidaan 
suunnata samalla tavalla kuin 
ajovalojen polttimoa. 

• Suuntaa etusumuvalopolttimot, 
kun etusumuvalot ja akku ovat 
normaalitilassa. 

• KierrB ruuvimeisseliB 
myRtBpBivBBn, kun haluat 
suunnata etusumuvaloa ylRspBin, 
ja vastapBivBBn, kun haluat 
suunnata sitB alaspBin.
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Suuntauspiste
5-ovinen, farmari (vakiomalli)

OCD078072

OCD078073

* A: SeinB
5-ovinen, farmari (GT Line -malli)

OCD078074
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OCD078076

* A: SeinB
ProCeed (GT Line -malli)

OCDW079127

OCDW079128
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5-ovinen (GT-malli)

OCD078076

OCD078077

* A: SeinB
ProCeed (GT-malli)

OCDW079129
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OCDW079130

XCeed (16/18 tuuman renkaat)

OCDW079131
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5-ovinen (vakiomalli)

Auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhi-/
kaukovalot:

LBhi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1' W1'
Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

706 
(27,8)

684 
(26,9)

1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

712 (28) 1 354 (53,3)

Kuljettajan 
kanssa 
[mm (in)]

700 
(27,6)

678 (26,7)
1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

706 (27,8) 1 354 (53,3)

Auton tila
Etusumuvalo (polttimotyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen vBlinen etBisyys
H3 W3

Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

490 (19,3) 1 494 (58,8)

Kuljettajan kanssa 
[mm (in)]

486 (19,1) 1 494 (58,8)

5-ovinen, farmari (GT-Line -malli)

Auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhi-/
kaukovalot:

LBhi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1' W1'
Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

706 
(27,8)

684 
(26,9)

1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

712 (28) 1 354 (53,3)

Kuljettajan 
kanssa 
[mm (in)]

700 
(27,6)

678 (26,7)
1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

706 (27,8) 1 354 (53,3)

Auton tila
Etusumuvalo (polttimotyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen vBlinen etBisyys
H3 W3

Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

455 (17,9) 1 478 (58,2)

Kuljettajan kanssa 
[mm (in)]

449 (17,7) 1 478 (58,2)
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ProCeed (GT Line -malli)

Auton tila
Etusumuvalo (polttimotyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen vBlinen etBisyys
H3 W3

Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

450 (17,7) 1,478 (58,2)

Kuljettajan kanssa 
[mm (in)]

444 (17,5) 1,478 (58,2)

5-ovinen (GT-malli)

Auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhi-/
kaukovalot:

LBhi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1' W1'
Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

703 (27,7) 681 (26,8)
1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

709 (27,9) 1 354 (53,3)

Kuljettajan 
kanssa [mm (in)]

697 (27,4) 675 (26,6)
1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

703 (27,7) 1 354 (53,3)

ProCeed (GT-malli)

Auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhivalo
Kauko-
valo

LBhi-/
kaukovalot:

LBhi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1' W1'
Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

697 (27,4) 675 (26,6)
1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

704 (27,7) 1 354 (53,3)

Kuljettajan 
kanssa [mm (in)]

691 (27,2)
669 
(26,3)

1 344 
(52,9)

1 112 
(43,8)

698 (27,5) 1 354 (53,3)
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XCeed (16 tuuman renkaat)

Auton tila

Ajovalo (LED-tyyppinen) Etusumuvalo (polttimotyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
LBhi-/kaukovalot: LBhi-/kaukovalot:

H3 W3
H1 W1

Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

743 (29,3) 1 339 (52,7) 423 (16,7) 1 547 (60,9)

Kuljettajan 
kanssa [mm (in)]

737 (29,0) 1 339 (52,7) 429 (16,9) 1 547 (60,9)

XCeed (18 tuuman renkaat)

Auton tila

Ajovalo (LED-tyyppinen) Etusumuvalo (polttimotyyppinen)
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
Korkeus 

maantasosta
Valojen vBlinen 

etBisyys
LBhi-/kaukovalot: LBhi-/kaukovalot:

H3 W3
H1 W1

Ilman kuljettajaa 
[mm (in)]

754 (29,7) 1 339 (52,7) 435 (17,1) 1 547 (60,9)

Kuljettajan 
kanssa [mm (in)]

748 (29,4) 1 339 (52,7) 429 (16,9) 1 547 (60,9)
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Lchivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus)

Perustuu 10 m:n seinBBn

H
1W1

OJF075107L

A: Auton keskilinja 

B: Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

C: Oikean ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

D: Ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva vaakaviiva 

E: Maa 

F: YlBreuna 
1. Kytke lBhivalot pBBlle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti. 
3. Kun lBhivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee sBBtBB vasta 

vaakasuuntauksen (horizontal) jBlkeen. 
4. Jos kBytRssB olevassa valojen suuntauslaitteessa on sBBdettBvissB 

0-asento, kBytB sitB.
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Lchivalot (oikeanpuoleinen ohjaus) 

Perustuu 10 m:n seinBBn 

H
1W1

OJF075108L

A: Auton keskilinja 

B: Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

C: Oikean ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

D: Ajovalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva vaakaviiva 

E: Maa 

F: YlBreuna 
1. Kytke lBhivalot pBBlle ja poistu kuljettajan istuimelta. 
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti. 
3. Kun lBhivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee sBBtBB vasta 

vaakasuuntauksen (horizontal) jBlkeen. 
4. Jos kBytRssB olevassa valojen suuntauslaitteessa on sBBdettBvissB 

0-asento, kBytB sitB.
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Sumuvalo 

Perustuu 10 m:n seinBBn 

W3

H
3

OYB076080

A: Auton keskilinja 

B: Vasemman sumuvalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

C: Oikean sumuvalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva 

D: Sumuvalopolttimon keskikohdan lBpi kulkeva vaakaviiva 

E: Maa 

F: YlBreuna 

G: YlBraja 
1. SytytB etusumuvalo niin, ettB kuljettaja ei ole autossa. 
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).
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  Auton hoitaminen 

 Korin hoito 

Korin yleisvaroitukset 

Kun kemiallisia puhdistimia ja 
kiillotusaineita kBytetBBn, on 
tBrkeBB noudattaa niissB annettuja 
ohjeita. Lue kaikki nBissB ohjeissa 
esiintyvBt varoitukset. 

Maalipinnan hoito 

Peseminen 

Auton maalipinnan suojaamiseksi 
ruostumiselta ja ikBBntymiselt pese 
auto huolellisesti vBhintBBn kerran 
kuukaudessa haalealla tai viileBllB 
vedellB. 

Jos kBytBt autoa maastoajoon, 
sinun tulisi pestB se jokaisen 
maastomatkan jBlkeen. KiinnitB 
erityistB huomiota suola- ja 
likakertymien sekB muiden vieraiden 
aineiden puhdistamiseen. Varmista, 
ettB ovien alareunojen ja kynnysten 
tyhjennyskanavat ovat puhtaat ja 
avoimet. HyRnteiset, terva, mahla, 
lintujen jBtRkset, teollisuussaasteet 
ja vastaavat epBpuhtaudet voivat 
vahingoittaa auton maalipintaa, jos 
niitB ei poisteta vBlittRmBsti. 

Edes huolellinen pesu puhtaalla 
vedellB ei vBlttBmBttB poista kaikkia 
nBitB epBpuhtauksia. Mietoa, 
maalipinnalle sopivaa pesuliuosta 
voidaan kByttBB. Pesun jBlkeen 
huuhtele auto huolellisesti haalealla 
tai viileBllB vedellB. 'lB anna 
pesuaineen kuivua maalipinnalle.

HUOMIO
• 'lB kBytB vahvaa saippualiuosta, 

kemiallisia puhdistusaineita tai 
kuumaa vettB, BlBkB pese autoa 
suorassa auringonpaisteessa tai 
kun kori on lBmmin. 

• Ole varovainen pestessBsi 
ajoneuvon sivuikkunoita. VettB 
saattaa pBBstB matkustamoon, 
erityisesti painepesuria 
kBytettBessB. 

• EstBBksesi muoviosien ja 
polttimoiden vahingoittumisen, 
BlB puhdista niitB kemiallisilla 
liuottimilla tai vahvoilla 
pesuaineilla.

VAROITUS
Jarrujen kastuminen 
PestyBsi auton, aja hitaasti 
eteenpBin ja testaa toimivatko 
jarrut normaalisti. Jos jarrutusteho 
on heikentynyt, kuivaa jarrut 
painamalla niitB kevyesti 
samalla sBilyttBen hitaan 
etenemisnopeuden.
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Painepesurin kcyttu 
• PidB painepesuri riittBvBn kaukana 

autosta. 
Liian lBheltB tai liian kovalla 
paineella suihkutettu vesi voi 
vaurioittaa osia ja niihin voi pBBstB 
vettB. 

• 'lB kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai 
niitB ympBrRivBlle alueelle. 
Paineistettu vesisuihku 
voi aiheuttaa laitteen 
toimintahBiriRitB. 

• 'lB vie vesisuutinta liian lBhelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiB, koska korkeapainesuihku 
voi vaurioittaa niitB.

OCDW079030

HUOMIO
• Moottoritilan peseminen vedellB, 

kuten paineistetulla vesisuihkulla, 
saattaa aiheuttaa moottoritilassa 
sijaitsevien sBhkRpiirien 
vioittumisia. 

• Varmista, ettB auton 
sBhkRjBrjestelmBn osat eivBt 
altistu vedelle tai muille nesteille, 
sillB ne saattavat vaurioitua.

Vahaaminen 

Vahaa auto, kun vesi ei enBB 
pisaroidu maalipinnalle. 

Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahaamista. KBytB hyvBlaatuista 
nestemBistB tai kiinteBB vahaa ja 
noudata sen valmistajan ohjeita. 
Vahaa kaikki metallisomisteet 
suojataksesi ne ja sBilyttBBksesi 
niiden hohdon. 

8ljyn, tervan tai vastaavan aineen 
poistaminen tahranpoistoaineella 
poistaa myRs vahan maalipinnalta. 
Muista vahata nBmB kohdat 
uudelleen, jos muu osa autosta 
ei tarvitse enBB vahausta. 'lB 
levitB vahaa kohokuvioituihin 
maalaamattomiin osiin, se saattaa 
tahria osat.
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HUOMIO
• PRlyn tai lian pyyhkiminen korilta 

kuivalla pyyhkeellB naarmuttaa 
maalipintaa. 

• 'lB kBytB terBsvillaa, hankaavia 
puhdistusaineita tai vahvoja, 
emBksisiB pesuaineita tai 
syRvyttBviB aineita kromipintaisiin 
tai eloksoituihin alumiiniosiin. 
Niiden pinta saattaa vaurioitua ja 
pinnan vBri saattaa muuttua.

Maalipinnan korjausmaalaus 

SyvBt naarmut ja kivenhakkaumat 
maalipinnalla tulee korjata 
vBlittRmBsti. Paljastunut 
metalli ruostuu nopeasti ja 
saattaa aiheuttaa merkittBviB 
korjauskustannuksia.

HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja 
vaatii metalliosan korjausta tai 
vaihtoa, varmista, ettB korikorjaamo 
huolehtii korjauksen tai uuden osan 
korroosiokestBvyydestB.

Kiiltcvien metalliosien hoito 
• Tiepiki ja hyRnteiset voidaan 

poistaa tervanpoistoaineella, ei 
kaapimella tai muulla terBvBllB 
esineellB. 

• Suojaa metalliosat levittBmBllB 
niille vahaa tai krominsuoja-
ainetta ja kiillottamalla ne 
kiiltBvBksi. 

• Talviaikana tai rannikkoalueilla 
kiiltBvBt metalliosat voidaan 
suojata paksummalla vahan 
tai suoja-aineen kerroksella. 
Tarpeen vaatiessa levitB osiin 
syRvyttBmBtRntB suojarasvaa tai 
muuta suoja-ainetta. 

Alustan hoito 

SyRvyttBviB aineita, kuten tiesuolaa 
ja pRlyn sitomisaineita, saattaa 
kerBBntyB alustaan. Jos nBitB 
aineita ei poisteta, alustan osiin, 
kuten polttoainelinjoihin, alustaan 
ja pakokaasujBrjestelmBBn, saattaa 
ilmestyB nopeasti muodostuvaa 
ruostetta, vaikka ne olisivat 
suojattu ruosteenestoaineella. 

Huuhtele auton alusta ja lokasuojat 
huolellisesti haalealla tai viileBllB 
vedellB kerran kuukaudessa sekB 
maastoajon ja talven jBlkeen. 
KiinnitB nBihin kohtiin erityistB 
huomiota, koska kaiken mudan 
ja lian nBkeminen on vaikeaa. 
Kurakerroksen kastelemisella 
ilman sen poistamista on haittaava 
vaikutus. Ovien alareunoissa, 
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kynnyksissB ja runkopalkeissa on 
tyhjennyskanavat, jotka tulee pitBB 
auki. NBihin kerBBntynyt vesi voi 
aiheuttaa ruostumista.

VAROITUS
PestyBsi auton, aja hitaasti 
eteenpBin ja testaa toimivatko 
jarrut normaalisti. Jos jarrutusteho 
on heikentynyt, kuivaa jarrut 
painamalla niitB kevyesti 
samalla sBilyttBen hitaan 
etenemisnopeuden.

Alumiinivanteiden hoito 

Alumiinivanteet on viimeistelty 
lBpinBkyvBllB suojakerroksella. 
• 'lB kBytB mitBBn hankaavaa 

puhdistusainetta, kiillotusainetta, 
liuosta tai terBsharjaa 
alumiinivanteisiin. Ne saattavat 
naarmuttaa tai vahingoittaa 
viimeistelyB. 

• Pese vanne, kun se on jBBhtynyt.
• KBytB ainoastaan mietoa 

saippualiuosta tai neutraalia 
puhdistusainetta ja huuhtele 
huolellisesti vedellB. Muista pestB 
vanteet myRs suolatuilla teillB ajon 
jBlkeen. TBmB estBB korroosion 
muodostumista. 

• VBltB vanteiden 
pesemistB autopesuloiden 
korkeanopeuksisilla harjoilla. 

• 'lB kBytB mitBBn emBstB 
tai happoa sisBltBvBB 
puhdistusainetta. Se saattaa 
vahingoittaa ja syRvyttBB 
alumiinivanteiden kirkasta 
suojalakkakerrosta. 

Korroosiosuojaus 

Autosi suojaaminen korroosiolta 

KByttBmBmme kehittyneet 
suunnittelu- ja valmistustekniikat 
mahdollistavat erittBin 
korkealaatuisten ja 
korroosionkestBvien autojen 
valmistamisen. Kuitenkaan tBmB 
ei aina vielB riitB. Auton omistajan 
tulee huolehtia osaltaan auton 
suojaamisesta. 

Korroosion yleiset aiheuttajat 

Korroosion yleisimmBt aiheuttajat 
autolle ovat seuraavat: 
• Tiesuola, lika ja kosteus, jonka 

annetaan kerBBntyB auton alle. 
• Kivien, soran, kulumisen tai 

pienten naarmujen ja kolhujen 
aiheuttama maalipinnan ja sen 
suojakerroksen irtoaminen, jolloin 
suojaamaton metalli altistuu 
korroosiolle. 
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Korroosiota kiihdyttcvct alueet 

Jos asut alueella, jossa autosi altis-
tuu jatkuvasti syRvyttBville aineil-
le, korroosiosuojaus on erityisen 
tBrkeBB. Tiesuolat, pRlyn sidon-
ta-aineet, merellinen ilmasto ja 
teollisuussaasteet ovat kiihtyneen 
korroosion yleisiB aiheuttajia. 

Kosteus liscc korroosiota 

Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, 
jossa sen muodostuminen on to-
dennBkRisempBB. Korroosion muo-
dostumista kiihdyttBB esimerkiksi 
korkea ilmankosteus erityisesti, jos 
lBmpRtila on juuri jBBtymisrajan ylB-
puolella. TBmBnlaisissa olosuhteissa 
syRvyttBviB aineita auton pinnalla 
sitoo kosteus, joka haihtuu hitaasti. 

Muta on erityisen syRvyttBvBB, 
koska se kuivuu hitaasti ja pitBB 
kosteuden kosketuksissa auton 
kanssa. Vaikka muta nByttBisi 
kuivalta, se saattaa olla sisBltB 
kosteaa helpottaen ruosteen 
muodostumista. Korkeat lBmpRtilat 
saattavat myRs kiihdyttBB 
korroosion muodostumista osissa, 
joissa ilmanvaihto on heikkoa, jolloin 
kosteus ei pBBse katoamaan. 

NBiden syiden johdosta on hyvin 
tBrkeBB pitBB auto puhtaana 
mudasta ja muista vieraista 
aineista. TBmB ei koske ainoastaan 
auton nBkyviB pintoja, vaan myRs 
alustaa.

Korroosion estcminen 

Voit auttaa estBmBBn korroosion 
muodostumista noudattamalla 
seuraavia ohjeita: 

Pidc auto puhtaana 

Paras tapa estBB ruosteen 
muodostumista on pitBB auto 
puhtaana syRvyttBvistB aineista. 
Huomion kiinnittBminen auton 
alustaan on erityisen tBrkeBB. 
• Jos asut alueella, jossa 

harjoitetaan tiesuolausta, 
esiintyy teollisuussaasteita tai 
happosateita tai joka sijaitsee 
meren lBhettyvillB, sinun tulee 
olla huolellisempi ruosteen 
muodostumisen estBmisessB. 
Talvella huuhtele auton alusta 
vBhintBBn kerran kuukaudessa, ja 
muista puhdistaa se huolellisesti 
talvikauden pBBtyttyB.

• PestessBsi ajoneuvon alustaa, 
kiinnitB erityistB huomiota loka-
suojien sisBosiin ja muihin piilossa 
oleviin kohtiin. Suorita tyR huolel-
lisesti: kerBBntyneen mudan kos-
tuttaminen ilman sen poistamista 
ainoastaan kiihdyttBB korroosion 
muodostumista. Korkeapaineinen 
vesisuihku ja -hRyry ovat erittBin 
tehokkaita kerBBntyneen mudan 
ja syRvyttBvien aineiden poista-
miseen. 
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• Kun puhdistat alempia ovipanee-
leja, kynnyksiB ja alustapalkkeja, 
muista, ettB tyhjennyskanavat on 
pidettBvB avoinna, jotta kosteus 
pBBsee poistumaan, eikB jBB kiih-
dyttBmBBn korroosion muodostu-
mista. 

Pidc talli kuivana 

'lB pysBkRi autoasi kosteaan, huo-
nosti ilmastoituun talliin. TBmB on 
suotuisa ympBristR ruostumiselle. 
TBmB pBtee erityisesti, jos peset 
auton tallissa tai ajat sen talliin, kun 
talli on vielB kostea, luminen, jBinen 
tai mutainen. MyRs lBmmitetty talli 
voi kiihdyttBB ruostumista, ellei se 
ole hyvin ilmastoitu. 

Pidc maalipinta ja somisteet 
hyvcssc kunnossa 

Maalipinnan naarmut ja kolhut tulee 
paikata korjausmaalilla mahdollisim-
man pian, jotta estettBisiin ruosteen 
muodostuminen. Jos paljas metalli 
on nBkyvillB, on suositeltua kBBntyB 
ammattikorikorjaamon puoleen. 

Lintujen jBtRkset: LinnunjBtRkset 
ovat hyvin syRvyttBviB ja voivat va-
hingoittaa maalipintaa muutamassa 
tunnissa. Poista lintujen jBtRkset 
mahdollisimman nopeasti.

Clc unohda sisustusta 

Kosteutta voi kerBBntyB lattiamat-
tojen alle lattiaan, jolloin ruostumis-

riski lisBBntyy. Tarkasta mattojen 
alle sBBnnRllisesti varmistaaksesi, 
ettB lattia on kuiva. Ole hyvin huo-
lellinen kuljettaessasi lannoitteita, 
puhdistusaineita tai kemikaaleja 
autossa. 

NBitB tulee sBilyttBB asianmukai-
sissa sBiliRissB. Mahdolliset vuodot 
tulee puhdistaa, huuhdella puhtaalla 
vedellB ja kuivata huolellisesti. 

 Sisustuksen hoito 

Sisustuksen yleiset 
varotoimenpiteet 

Varo, ettei kemikaalit, kuten par-
fyymit, kosmetiikkaRljyt, aurinko-
voiteet, kBsien puhdistusaineet ja 
ilmanraikasteet pBBse kosketuksiin 
matkustamon osien kanssa, sillB 
ne saattavat aiheuttaa vahinkoa 
ja vBrien haalenemista. Jos niitB 
lBikkyy matkustamon osiin, pyyhi ne 
pois vBlittRmBsti. KBytB tarvittaessa 
vinyylin puhdistusainetta. Tutustu 
ensin kByttRohjeisiin.

HUOMIO
'lB koskaan pBBstB vettB tai muita 
nesteitB kosketuksiin auton sisBllB 
olevien sBhkRisten/elektronisten 
komponenttien kanssa estBBksesi 
vahingot.
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HUOMIO
Kun puhdistat verhoilun nahkaosia 
(ohjauspyRrB, istuimet jne.), kBytB 
neutraaleja puhdistusaineita 
tai puhdistusaineita joiden 
alkoholipitoisuus on matala. Nahan 
pinta saattaa haalistua ja halkeilla, 
jos kBytBt puhdistusaineita, 
joiden alkoholipitoisuus on 
suuri, tai happamia/emBksisiB 
puhdistusaineita.

Nahkaistuimista huolehtiminen 
• Imuroi istuimet sBBnnRllisesti 

pRlystB ja hiekasta. Se estBB 
nahan hankautumisen tai 
vaurioitumisen ja pitBB sen 
paremmassa kunnossa. 

• Pyyhi aitoa nahkaa olevat 
istuinpBBlliset usein kuivalla tai 
pehmeBllB liinalla. 

• RiittBvB nahansuoja-aineen 
kByttR voi estBB pinnan kulumista 
ja auttaa sBilyttBmBBn vBrin. 
Lue kByttRohjeet ja pyydB 
asiantuntijalta neuvoa, jos kBytBt 
pBBllyste- tai suoja-ainetta. 

• Kirkkaan vBrinen nahka (beige, 
vaalean beige) tahriintuu helposti. 
Puhdista istuimet usein. 

• VBltB niiden pyyhkimistB mBrBllB 
liinalla. Se saattaa aiheuttaa 
pinnan halkeilua. 

Nahkaistuinten puhdistaminen 
• Irrota kaikki lika vBlittRmBsti. 

Katso alta ohjeet erilaisten 
likatyyppien poistamisesta. 

• Kosmetiikkavalmisteet 
(aurinkovoide, meikkivoide jne.) 
- LevitB puhdistusainetta liinalle 
ja pyyhi likaantunut alue. Pyyhi 
puhdistusaine pois kostealla 
kankaalla ja poista vesi kuivalla 
liinalla.

• Juomat (kahvi, virvoitusjuomat 
jne.) 
- LevitB pieni mBBrB neutraalia 
puhdistusainetta ja pyyhi kunnes 
lika ei leviB. 

• 8ljy 
- Poista Rljy vBlittRmBsti 
imevBllB kankaalla ja pyyhi 
aidolle nahalle tarkoitetulla 
tahranpoistoaineella. 

• Purukumi 
- Koveta purukumi jBBllB ja poista 
se osa kerrallaan. 
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Puhdista kankaiset istuinpcclliset 
varovasti (jos varusteena)

Puhdista kangasistuimet sBBnnRlli-
sesti pRlynimurilla kankaan ominai-
suudet huomioiden. Jos istuimissa 
on runsaasti esim. juomatahroja, 
kBytB sopivaa sisBtilojen puhdistus-
ainetta. Jotta istuinpBBlliset eivBt 
vaurioidu, pyyhi ne kevyellB otteella 
ja laajoilla liikkeillB. KBytB pehmeBB 
sientB tai mikrokuituliinaa. 

Vaatteiden tarranauhat tai terBvBt 
esineet saattavat tarttua istuimiin 
ja naarmuttaa niiden pintaa. Katso, 
ettB tBllaiset esineet eivBt hankaa 
istuimia. 

Siscverhouksen ja siscsomisteiden 
puhdistaminen 

Vinyyli 
Poista pRly ja irtonainen lika vi-
nyyliltB harjalla tai pRlynimurilla. 
Puhdista vinyylipinnat vinyylin puh-
distusaineella. 

Kangas 
Poista pRly ja irtonainen lika kan-
kaalta harjalla tai pRlynimurilla. 
Puhdista verhouksen tai mattojen 
puhdistamiseen suositellulla, mie-
dolla pesuliuoksella. Poista tuoreet 
tahrat vBlittRmBsti kankaan tahran-
poistoaineella. Jos tuoreita tah-
roja ei heti huomata, kankaaseen 
saattaa jBBdB tahra tai sen vBri 
voi muuttua. LisBksi sen palotur-
vallisuusominaisuudet saattavat 

heikentyB, jos materiaalia ei hoideta 
oikein.

HUOMIO
Kangasverhoiluun saattaa tulla 
kosmeettisia vaurioita ja kankaan 
palosuojaominaisuudet saattavat 
heikentyB, jos se puhdistetaan 
ohjeiden vastaisesti tai sen 
puhdistamiseen kBytetBBn muita 
kuin ohjeissa mBBritettyjB 
puhdistusaineita.

Lantio-/olkavyun puhdistaminen 

Puhdista vyR miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouk-
sen ja mattojen puhdistukseen. 
Noudata puhdistusaineen ohjeita. 
'lB valkaise tai vBrjBB vyRtB, sillB 
kudos saattaa heikentyB. 

Ikkunoiden puhdistaminen 
siscpuolelta 

Jos ikkunoiden nBkyvyys on heikko 
(esim. Rljy-, rasva- tai vahakerrok-
sen johdosta), tulee niiden sisBpin-
nat puhdistaa ikkunanpesuaineella. 
Noudata ikkunanpesuaineen sBiliRs-
sB esitettyjB ohjeita.

HUOMIO
'lB raappaa tai naarmuta 
takalasin sisBpuolta. TBmB voi 
vahingoittaa takalasin lBmmittimen 
vastuslankoja.
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  Pccstujen hallintajcrjestelmc 
(jos varusteena)

Autosi pBBstRjen 
hallintajBrjestelmBlle on myRnnetty 
mBBrBaikainen takuu. Tutustu auton 
takuu- ja huoltokirjassa esitettyihin 
takuuehtoihin. 

PBBstRjen hallintajBrjestelmB 
tByttBB kaikki pBBstRihin liittyvBt 
mBBrBykset. 

PBBstRjen hallintajBrjestelmiB on 
kolmea eri tyyppiB. 
1. Kampikammion pBBstRjen 

hallintajBrjestelmB 
2. HaihtumiskaasupBBstRjen 

hallintajBrjestelmB 
3. PakokaasupBBstRjen 

hallintajBrjestelmB 

Varmista pBBstRjen hallintajBr-
jestelmien virheetRn toiminta, 
huollattamalla autosi ammattihuol-
toliikkeessB tBstB kBsikirjasta lRy-
tyvBn huolto-ohjelman mukaisesti. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yh-
teistyRkumppanilla. 

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin 
liittyvcc testausta koskevat huo-
mautukset (kun auto on varustettu 
ajonvakautusjcrjestelmcllc (ESC)) 
 Poista ajonvakautusjcrjestelmc 
kcytustc painamalla ajonvakau-
tusjcrjestelmcn OFF-painiketta, 
jotta dynamometriajon aikana ei 
esiintyisi kcyntihciriuitc.

 Kun dynamometritesti on 
suoritettu, kytke ESC-jcrjestelmc 
takaisin toimintaan painamalla 
ESC-kytkintc uudelleen. 

1.  Kampikammion pccstujen 
hallintajcrjestelmc 

Kampikammiossa on tarkoituksen 
mukainen ilmanvaihtojBrjestel-
mB, joka estBB huohotuskaasujen 
vapautumisen ilmaan kampikam-
miosta. TBmB jBrjestelmB vBlittBB 
raikasta, suodatettua ilmaa kampi-
kammioon ilman imuputken kautta. 
Kampikammion sisBllB raikas ilma 
sekoittuu palamattoman polttoai-
neen aiheuttamien kaasujen kanssa, 
jonka jBlkeen se kulkee PCV-venttii-
lin lBpi induktiojBrjestelmBBn. 

2.  Haihtumiskaasupccstujen 
hallintajcrjestelmc 

HaihtumiskaasupBBstRjen 
hallintajBrjestelmB on suunniteltu 
estBmBBn polttoainekaasujen 
karkaaminen ilmakehBBn. 

Sciliu 
PolttoainesBiliRn polttoainehRyryt 
kerBtBBn talteen ja varastoidaan 
integroituun sBiliRRn. Kun 
moottori on kBynnissB, sBiliRRn 
kerBtyt polttoainehRyryt siirtyvBt 
hiilivetysBiliRRn sitB ohjaavan 
solenoidiventtiilin kautta. 
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PCSV-solenoidiventtiili (Purge 
Control Solenoid Valve ) 
Moottorin ohjausyksikkR (ECM) 
ohjaa tBtB venttiiliB, kun moottorin 
jBBhdytysnesteen lBmpRtila on 
alhainen joutokBynnin aikana. 
PCSV-venttiili sulkeutuu siten, 
ettB haihtunutta polttoainetta ei 
kulkeudu moottoriin. Kun moottori 
on lBmmennyt normaalissa ajossa, 
PCSV-venttiili avautuu, jolloin 
polttoainehRyryt kulkeutuvat jBlleen 
moottoriin. 

3.  Pakokaasupccstujen 
hallintajcrjestelmc 

PakokaasupBBstRjen 
hallintajBrjestelmB on hyvin 
tehokas jBrjestelmB, joka ohjaa 
pakokaasupBBstRjB yllBpitBen 
samalla auton hyvBB suorituskykyB. 

Varoitus moottorin pakokaasuista 
(hiilimonoksidi) 
• Hiilimonoksidia voi esiintyB muiden 

pakokaasujen joukossa. TBmBn 
vuoksi, jos haistat pakokaasuja 
matkustamossa, tarkastuta 
ja korjauta auto vBlittRmBsti 
Jos epBilet, ettB pakokaasuja 
kulkeutuu matkustamoon, aja 
ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kokonaan auki. Vie autosi 
tarkastettavaksi ja korjattavaksi 
vBlittRmBsti.

VAROITUS
Pako 
Pakokaasu sisBltBB hBkBB (hiilimo-
noksidi, CO). Vaikka se on nBkymB-
tRntB ja hajutonta, se on vaarallista 
ja jopa tappavaa sisBBnhengitet-
tBessB. Noudata tBmBn sivun ohjei-
ta vBlttyBksesi hBkBmyrkytyksiltB.

• 'lB kBytB moottoria eristetyis-
sB tai suljetuissa tiloissa (kuten 
halleissa) enempBB kuin ajoneuvon 
ajaminen ulos tai sisBBn vaatii. 

• Kun auto pysBytetBBn ulkona 
pidemmBksi aikaa moottori 
kBynnissB, sBBdB ilmanvaihto 
(tarvittaessa) puhaltamaan 
ulkoilmaa matkustamoon. 

• 'lB koskaan oleile pysBhtyneen tai 
pysBkRidyn auton vieressB, jossa 
moottori on kBynnissB. 

• Jos moottori sammuu eikB kByn-
nisty, liian suuri mBBrB epBon-
nistuneita kBynnistysyrityksiB 
saattaa vahingoittaa pBBstRjen 
hallintajBrjestelmBB. 
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Katalysaattoriin liittyvic kcyttuva-
roituksia (mikcli varusteena)

VAROITUS
Tulipalo 
• Kuuma pakokaasujBrjestelmB voi 

sytyttBB ajoneuvosi alla olevat, 
helposti syttyvBt kohteet tuleen. 
'lB pysBkRi alustalle, jolla on kuivia 
lehtiB, paperia, ruohoa, kasveja 
tms. 

• Pakokaasu- ja katalysaattorijBr-
jestelmBt toimivat hyvin kuumina 
moottorin kBydessB ja jonkun 
aikaa moottorin sammuttamisen 
jBlkeen. Pysy kaukana pakokaa-
su- ja katalysaattorijBrjestelmistB. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla palovammoja. 
'lB poista pakokaasujBrjestelmBn 
ympBrillB olevaa jBBhdytysvaippaa, 
BlB tiivistB auton alustaa BlBkB 
pinnoita autoa itse korroosion 
varalta. Tulipalovaara!

Autossasi on pBBstRjB hallitseva 
katalysaattori. 
TBmBn seurauksena seuraavia 
varotoimenpiteitB on noudatettava: 
• Varmista, ettB lisBBt autoon vain 

luvun 1 kohdan ”Polttoainetta 
koskevat vaatimukset” mukaista 
polttoainetta. 

• 'lB kBytB autoa, jos merkkejB 
moottorin toimintahBiriRstB 
ilmenee (esim. epBtBydellistB 
palamista tai suorituskyvyn 
heikkenemistB). 

• 'lB vBBrinkBytB moottoria. VBB-
rinkByttRB on mm. auton liikutta-
minen virta pois pBBltB ja mBkien 
laskeminen vaihde kytkettynB, kun 
virta on pois pBBltB. 

• 'lB kBytB moottoria korkeilla 
kierrosnopeuksilla pitkiB jaksoja 
(yli 5 minuuttia). 

• 'lB muuta mitBBn moottorin tai 
pBBstRjBrjestelmBn osaa tai puutu 
niiden toimintaan. Kaikki tarkas-
tukset ja sBBdRt on suoritettava 
ammattihuoltoliikkeessB. Suo-
sittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB/huollossa.

• VBltB ajamista polttoainesBiliRn 
ollessa lBhes tyhjB. PolttoainesBi-
liRn ajaminen loppuun aiheuttaa 
epBtBydellistB palamista vahin-
goittaen katalysaattoria. 

Varoituksien noudattamatta 
jBttBminen voi aiheuttaa vahinkoa 
katalysaattorille ja autolle. LisBksi 
tBmBnlaiset toimenpiteet voivat 
mitBtRidB takuun voimassaolon. 

Bensiinihiukkassuodatin (mikcli 
varusteena)
Bensiinihiukkassuodatin 
(GPF) poistaa pienhiukkaset 
pakokaasusta. Toisin kuin 
vaihdettava ilmansuodatin, 
bensiinihiukkassuodatinjBrjestelmB 
polttaa ja poistaa automaattisesti 
kerBBntyneet hiukkaset ajon aikana. 

Jos autolla ajetaan toistuvasti lyhyi-
tB tai pitkiB matkoja hitaalla ajono-
peudella, bensiinihiukkassuodatin-
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jBrjestelmBn tekemB kertyneiden 
hiukkasten automaattinen poisto 
saattaa jBBdB tekemBttB. Jos hiuk-
kasia kertyy tietty mBBrB, bensii-
nihiukkassuodattimen varoitusvalo 
( ) syttyy. Jotta bensiinihiukkas-
suodatinjBrjestelmB otetaan uu-
delleen kByttRRn, autolla tulee ajaa 
vBhintBBn 80 km/h nopeutta yli 30 
minuutin ajan. Varmista seuraavat 
olosuhteet: turvalliset ajo-olosuh-
teet, vaihteisto vBhintBBn 3. vaih-
teella ja moottorin kByntinopeus 
1 500–4 000 rpm. Kun autolla aje-
taan vBhintBBn 80 km/h nopeutta 
suositeltu aika, bensiinihiukkassuo-
datinjBrjestelmB kytkeytyy takaisin 
pBBlle ja sammuttaa bensiinihiuk-
kassuodattimen varoitusvalon. 

Jos bensiinihiukkassuodattimen 
varoitusvalo jBB palamaan tai va-
roitusviesti ”check exhaust system” 
(tarkista pakojBrjestelmB) tulee 
nByttRRn vaikka autolla on ajettu 
suositeltua nopeutta suositeltu aika, 
kBy ammattihuollossa ja tarkistuta 
bensiinihiukkassuodatinjBrjestelmB. 
Jos autolla ajetaan pitkBBn bensiini-
hiukkassuodattimen varoitusvalon 
palaessa, bensiinihiukkassuoda-
tinjBrjestelmB saattaa vaurioitua 
ja polttoainetaloudellisuus saattaa 
kBrsiB. 

Dieselhiukkassuodatin (mikcli 
varusteena)
Hiukkassuodatin (DPF) poistaa 
pienhiukkaset pakokaasusta. 

Hiukkassuodatin ei varastoi pien-
hiukkasia tavallisen suodattimen 
tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja 
poistaa ne ajo-olosuhteiden mu-
kaisesti. Toisin sanoen, moottorin 
ohjausjBrjestelmBn aiheuttama 
aktiivinen poltto ja normaalien/vaa-
tivien ajo-olosuhteiden aiheuttama 
pakokaasujen korkea lBmpRtila 
polttavat ja poistavat kerBBnty-
neet hiukkaset. Automaattinen 
regenerointi ei mahdollisesti toi-
mi, jos autolla ajetaan toistuvasti 
lyhyitB matkoja tai pitkBBn hitaalla 
ajonopeudella, koska pakokaasun 
lBmpRtila ei nouse riittBvBsti. Jos 
kertyneiden pienhiukkasten mBBrB 
ylittBB tietyn rajan, toimintahBiriRn 
merkkivalo ( ) syttyy. 

Merkkivalo saattaa sammua, kun 
ajonopeus kiihdytetBBn yli 60 km/h 
nopeuteen tai kun moottoria pide-
tBBn kByntinopeudella 1500–2500 r/
min 2. vaihteella (tai suuremmalla 
vaihteella) noin 25 minuutin ajan.

Jos toimintahBiriRn merkkivalo 
( ) vilkkuu edelleen tai nByttRRn 
tulee viesti ”Check exhaust system” 
(Tarkista pakokaasujBrjestelmB) 
toimenpiteestB huolimatta, kBy 
ammattihuoltoliikkeessB ja tarkista 
hiukkassuodatinjBrjestelmB. Suo-
sittelemme kByntiB valtuutetulla 
Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon yh-
teistyRkumppanilla. Jos jatkat aja-
mista toimintahBiriRn varoitusvalon 
vilkkuessa pitkBBn, DPF-jBrjestelmB 
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voi vahingoittua ja polttoaineenku-
lutus kasvaa. 8ljyn ohentuminen voi 
heikentBB moottorin kestBvyyttB.

HUOMIO
Dieselpolttoaine (jos auto on 
varustettu hiukkassuodattimella) 
Hiukkassuodattimella (DPF) 
varustetussa dieselautossa pitBB 
kByttBB vain auton polttoaineeksi 
luokiteltua dieselpolttoainetta. 
Suuria mBBriB rikkiB (enemmBn kuin 
50 ppm) tai mBBrittelemBttRmiB 
lisBaineita sisBltBvBn dieselpoltto-
aineen kByttR saattaa vahingoittaa 
hiukkassuodatinjBrjestelmBB tai 
pakoputkesta saattaa tulla valkoista 
savua polttoainetta kBytettBessB.

NOx-katalysaattori 

NOx-katalysaattori (LNT) poistaa 
typpioksideja pakokaasusta. TBstB 
voi aiheutua pahaa hajua ja NOx-ka-
talysaattori voi vaurioitua, jos 
autossa kBytetBBn heikkolaatuista 
polttoainetta. KBytB ajoneuvokByt-
tRRn tarkoitettua korkealaatuista 
dieseliB. 

 Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistys (jos varusteena)

Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistysjBrjestelmB muuntaa NOx-
pBBstRt typeksi ja vedeksi kByttBen 
urealiuosta pelkistysaineena.

VAROITUS
• Saattaa olla lain vastaista kByttBB 

autoa, jossa ei kBytetB lainkaan 
urealiuosta. 

• Asianmukaisten mBBritysten 
mukaisen urealiuoksen kByttR ja 
lisBBminen on pakollista, jotta auto 
tByttBisi tBmBn ajoneuvotyypin 
vaatimustenmukaisuustodistuk-
sen ehdot.

Urealiuoksen tasomittari (jos 
varusteena)

OBD078106L

Urealiuoksen tasomittari ilmoittaa 
urealiuossBiliRssB jBljellB olevan 
urealiuoksen mBBrBn suurin piirtein.

*  Urean tasomittari tulee nBkyviin, 
kun moottorin kBynnistyspainike 
on ON-asennossa. 
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Alhaisen ureatason varoitusviestit 
(varustelun mukaan)

OBD078107L

OBD078108L

OBD078109L

OBD078110L

Urealiuoksen vBhyydestB 
varoittavat viestit nBytetBBn, kun 
urealiuosta on jBljellB noin alle 3,6 
litraa. Kun varoitusviesti ”Low Urea” 
(alhainen ureataso) tulee nBkyviin 
ja SCR-varoitusvalo ( ) syttyy, 
urealiuossBiliR on tBytettBvB. Jos 
sBiliRtB ei tBytetB pitkBn ajomatkan 
jBlkeen, nByttRRn tulee varoitus 
”Refill Urea” (lisBB urealiuosta) ja 
SCR-varoitusvalo ( ) syttyy. 

TBssB tapauksessa 
urealiuossBiliR on pian tBytettBvB. 
UrealiuossBiliRssB on pian jBljellB 
liian vBhBn liuosta, jos varoitusviesti 
”Refill Urea in 000km or vehicle will 
not start” (lisBB urealiuosta 000 
km:n sisBllB tai auto ei kBynnisty) ja 
SCR-varoitusvalo ( ) syttyy. ”xxx 
km(mile)” tarkoittaa sallittua jBljellB 
olevaa ajomatkaa, joten BlB aja 
pidemmBlle lisBBmBttB liuosta.
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Muussa tapauksessa auton 
kBynnistBminen ei enBB onnistu, 
kun moottori on sammutettu 
kBynnistyspainikkeella. JBljellB 
oleva ajomatka pBBtellBBn ajotavan, 
ulkoisten olosuhteiden ja tien 
profiilin mukaan. Se saattaa poiketa 
todellisesta ajomatkasta. Kun 
nByttRRn tulee viesti ”Low Urea” 
(alhainen ureataso) tai ”Refill Urea” 
(lisBB urealiuosta), on lisBttBvB 
riittBvB mBBrB urealiuosta. Jos viesti 
”Refill Urea in 000 km or vehicle will 
not start” (lisBB urealiuosta 000 
km:n sisBllB tai auto ei kBynnisty) 
nBytetBBn, tBytB riittBvB mBBrB 
urealiuosta. 

Kun viesti ”Refill Urea tank or vehicle 
will not start” (tBytB ureasBiliR tai 
auto ei kBynnisty) tulee nBkyviin 
ja SCR-varoitusvalo ( ) syttyy, 
autoa ei voi kBynnistBB uudelleen, 
kun moottori sammutetaan 
kBynnistyspainikkeella. YllB olevissa 
tapauksissa suositellaan aina sBiliRn 
tByttBmistB tByteen.
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SCR-jcrjestelmcn toimintahciriu (jos varusteena)

Kun toimintahBiriR havaitaan
Kun on ajettu 50 km 

toimintahBiriRn havaitsemisen 
jBlkeen

UrealiuosjBrjestelmBn 
toimintahBiriR (= ei 

urealiuoksen ruiskutusta)

OBD078111L OBD078114L

VBBrBnlaista urealiuosta 
havaittu (= epBnormaali 

urealiuos)

OBD078112L OBD078115L

EpBnormaali urealiuoksen 
kulutus (= kBsittelyn jBlkeen 

ilmenevB vika)

OBD078113L NUMEROOBD078114L

SCR-jBrjestelmBssB on toimintahBiriR irronneiden sBhkRkomponenttien, 
vBBrBn urealiuoksen tms. syyn vuoksi. 

”xxx km(mile)” tarkoittaa sallittua jBljellB olevaa ajomatkaa, joten BlB aja 
pidemmBlle korjaamatta toimintahBiriRn syytB. Muussa tapauksessa 
auton kBynnistBminen ei enBB onnistu, kun moottori on sammutettu 
kBynnistyspainikkeella. Tarkastuta autosi tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttB valtuutettuun Kia-
jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteistyRkumppaniin.
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Auton uudelleenkcynnistyksen eston poisto (jos varusteena) 

Ei uudelleenkBynnistystB

Alhainen urealiuoksen taso

OBD078110L

UrealiuosjBrjestelmBn toimintahBiriR 
(= ei urealiuoksen ruiskutusta)

OBD078117L

VBBrBnlaista urealiuosta havaittu
(= epBnormaali urealiuos)

OBD078118L

EpBnormaali urealiuoksen kulutus 
(= kBsittelyn jBlkeen ilmenevB vika)

OBD078117L
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Kun muistutusjBrjestelmB on 
saavuttanut viimeisen tason ja 
estBnyt auton kBynnistyksen, 
se poistuu kBytRstB vain kun 
urealiuossBiliR tBytetBBn tai 
toimintahBiriRt on korjattu. Jos 
autoa ei voi kBynnistBB viestin 
”Refill Urea tank or vehicle will 
not start” (tBytB ureasBiliR tai 
auto ei kBynnisty) vuoksi, lisBB 
riittBvBsti urealiuosta, odota 
muutama minuutti ja yritB 
auton kBynnistBmistB uudelleen. 
Jos auton kBynnistBminen ei 
onnistu urealiuoksen mBBrBstB 
riippumatta, tarkastuta autosi 
ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

Urealiuoksen lisccminen 

Urealiuoksen lisccminen 
tcyttuletkulla 

OCDW079121

1. Paina moottorin kBynnistyspainike 
OFF-asentoon. 

2. Avaa urealiuossBiliRn korkki 
kiertBmBllB sitB vastapBivBBn. 

3. Laita tByttRletku tBysin sisBBn 
ja lisBB ISO 22241 -mBBritysten 
mukaista urealiuosta. LisBB 
riittBvB mBBrB urealiuosta. 
*  Varo, ettet vahingossa lisBB 
urealiuosta polttoainesBiliRRn. Se 
heikentBB auton suorituskykyB 
ja aiheuttaa monia 
toimintahBiriRitB. 

*  'lB koskaan kBytB urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisBaineita 
tai vettB. TBllRin vierasaineita 
saattaa pBBstB urealiuossBiliRRn. 
Jos niin kBy, se heikentBB auton 
suorituskykyB ja aiheuttaa 
monia toimintahBiriRitB. 

*  KBytB vain ISO 22241 
-mBBritysten mukaista 
urealiuosta. Kaikki ei-
hyvBksytyt urealiuokset 
heikentBvBt varmasti auton 
suorituskykyB ja aiheuttavat 
monia toimintahBiriRitB. 

4. Sulje urealiuossBiliRn korkki 
tiukasti kiertBmBllB sitB 
myRtBpBivBBn.
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Urealiuoksen lisccminen 
tcyttupullolla 
1. Paina moottorin kBynnistyspainike 

OFF-asentoon. 
2. Avaa urealiuossBiliRn korkki 

kiertBmBllB sitB vastapBivBBn. 
3. LisBB ISO 22241 -mBBritysten 

mukaista urealiuosta. LisBB 
riittBvB mBBrB urealiuosta. 
*  Varo, ettet vahingossa lisBB 
urealiuosta polttoainesBiliRRn. Se 
heikentBB auton suorituskykyB 
ja aiheuttaa monia 
toimintahBiriRitB. 

*  Varo tByttBmBstB liikaa liuosta 
ureasBiliRRn tByttBessBsi sBiliRtB 
tByttRpullosta. Liian tBynnB 
oleva urealiuossBiliR laajenee 
jBBtyessBBn. TBmB voi aiheuttaa 
vakavia urealiuossBiliRn 
tai urealiuosjBrjestelmBn 
toimintahBiriRitB. 

*  'lB koskaan kBytB urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisBaineita 
tai vettB. TBllRin vierasaineita 
saattaa pBBstB urealiuossBiliRRn. 
Jos niin kBy, se heikentBB auton 
suorituskykyB ja aiheuttaa 
monia toimintahBiriRitB. 

*  KBytB vain ISO 22241 
-mBBritysten mukaista 
urealiuosta. Kaikki ei-
hyvBksytyt urealiuokset 
heikentBvBt varmasti auton 
suorituskykyB ja aiheuttavat 
monia toimintahBiriRitB. 

4. Sulje urealiuossBiliRn korkki 
tiukasti kiertBmBllB sitB 
myRtBpBivBBn. 

Urealiuoksen lisBBminen: 
Noin 5 600 km:n vBlein 
(urealiuoksen kulutus riippuu 
tieprofiilista, ajotavasta ja 
ympBristRolosuhteista) 

*  Mittariston mittareiden 
pBivittBminen kestBB jonkin aikaa, 
kun urealiuosta on ruiskutettu.

VAROITUS
• Varo dieselhiukkassuodatinjBrjes-

telmBn painamista tai kolhimista 
ulkopuolelta. Se saattaa vaurioit-
taa dieselhiukkassuodatinjBrjestel-
mBn sisBllB olevaa katalysaattoria. 

• 'lB muuta tai muuntele diesel-
hiukkassuodatinjBrjestelmBB 
pidentBmBllB pakoputkea tai suun-
taamalla sitB uudelleen. Se saattaa 
haitata dieselhiukkassuodatinjBr-
jestelmBn toimintaa. 

• VBltB kosketusta pakoputkesta 
tyhjentyneeseen veteen. Vesi on 
hieman hapanta ja vahingollista 
iholle. Jos vettB joutuu iholle, 
huuhtele se huolellisesti. 

• HiukkassuodatinjBrjestelmBn 
muokkaaminen tai muuttaminen 
saattaa aiheuttaa jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn. Hiukkassuodatinta 
ohjaa monimutkainen elektroninen 
ohjausyksikkR. 



Huolto
 

Pccstujen hallintajcrjestelmc 
 

8        144

• Odota, ettB 
hiukkassuodatinjBrjestelmB 
jBBhtyy ennen huoltoa, sillB se 
on kuuma. Muussa tapauksessa 
saatat polttaa ihosi. 

• LisBB vain mBBritettyB 
urealiuosta, jos autossasi on 
urealiuosjBrjestelmB. 

• UrealiuosjBrjestelmB (esim. 
urealiuossuutin, urealiuospumppu 
ja DCU) toimii noin 2 minuutin 
ajan poistaakseen sisBllB olevan 
urealiuoksen, jopa sen jBlkeen, 
kun moottorin kBynnistyspainike 
on painettu OFF-asentoon. 
Varmista ennen huoltoa, ettB 
urealiuosjBrjestelmB on kokonaan 
pois pBBltB. 

• Huonolaatuinen urealiuos tai 
ei-hyvBksytyt nesteet saattavat 
vahingoittaa auton komponentteja 
ja hiukkassuodatinjBrjestelmBB. 
Kaikki urealiuokseen lisBtyt 
tarkistamattomat lisBaineet 
voivat tukkeuttaa SCR-
katalysaattorin ja aiheuttaa muita 
toimintahBiriRitB, jotka vaativat 
kalliin hiukkassuodatinjBrjestelmBn 
vaihtoa. 

• Jos urealiuosta joutuu silmiin tai 
iholle, pese alue huolellisesti. 

• Jos nielet urealiuosta, huuhtele 
suu huolellisesti ja juo paljon 
puhdasta vettB. Ota tBmBn jBlkeen 
vBlittRmBsti yhteyttB lBBkBriin. 

• Jos urealiuosta lBikkyy vaatteillesi, 
vaihda vaatteet vBlittRmBsti. 

• Jos saat urealiuoksesta allergisen 
reaktion, ota vBlittRmBsti yhteyttB 
lBBkBriin. 

• Varmista, ettB urealiuosta ei ole 
lasten ulottuvilla. 

• Poista kaikki lBikkynyt urealiuos 
vedellB tai liinalla. Jos urealiuos 
kristallisoituu, pyyhi se pois 
kylmBllB vedellB kostutetulla 
sienellB tai kankaalla. Jos lBikkynyt 
urealiuos on pitkBBn tekemisissB 
ilman kanssa, se kristallisoituu 
valkoiseksi aineeksi, joka 
vahingoittaa auton pintaa. 

• Urealiuos ei ole polttoaineen 
lisBaine. SitB ei siis pidB ruiskuttaa 
polttoainesBiliRRn. Se saattaa 
vahingoittaa moottoria. 

• Urealiuos on vesipohjainen 
liuos, joka on helposti syttyvBB, 
myrkytRntB, vBritRntB ja 
hajutonta. 

• SBilytB urealiuossBiliRtB vain 
hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Jos urealiuos on korkeassa 
lBmpRtilassa (n. 50 °C) pitkBBn 
(esim. suorassa auringonvalossa), 
saattaa tapahtua kemiallinen 
reaktio, jossa vapautuu 
ammoniakkihRyryB.
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Urealiuoksen scilyttcminen (jos 
varusteena)
• Urealiuosta ei voi sBilyttBB 

sBiliRssB, joka on valmistettu 
tarkoitukseen sopimattomasta 
materiaalista kuten 
alumiinista, kupariseoksesta, 
sekoittamattomasta terBksestB 
tai galvanoidusta terBksestB.
Urealiuos liuottaa metalleja 
ja vaurioittaa pakokaasujen 
puhdistusjBrjestelmBn 
korjauskelvottomaksi. 

• SBilytB urealiuosta vain 
seuraavista materiaaleista 
valmistetuissa sBiliRissB. 
- DIN EN 10 088-1-/-2-/-3- 
mukainen CR-Ni-terBs, Mo-
Cr-Ni-terBs, polypropeeni ja 
polyeteeni 

Urealiuoksen puhtaus 
• Seuraavat tilanteet 

saattavat vaurioittaa 
hiukkassuodatinjBrjestelmBB. 
- Polttoainetta tai muita ei-
hyvBksyttyjB nesteitB lisBtBBn 
urealiuossBiliRRn. 

- Urealiuokseen sekoitetaan 
lisBaineita. 

- Urealiuosta laimennetaan 
vedellB.

• KBytB vain ISO 22241- tai 
DIN70070-mBBritysten 
mukaista urealiuosta. Jos ei-
hyvBksyttyB urealiuosta lisBtBBn 
urealiuossBiliRRn, tarkastuta 
autosi ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-
jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin. 

• Jos kiellettyjB epBpuhtauksia 
pBBsee urealiuossBiliRRn, se 
saattaa aiheuttaa seuraavia 
ongelmia. 
- LisBBntyneet pBBstRt 
- HiukkassuodatinjBrjestelmBn 
toimintahBiriR 

- Moottoriviat 

'lB koskaan lisBB kBytettyB 
urealiuosta joka on tyhjennetty 
urealiuossBiliRstB esimerkiksi auton 
huollon aikana. Sen puhtautta 
ei voida taata. LisBB aina uutta 
urealiuosta.

Vakiourea-
liuoksen 
tiedot

SCR-jBrjestelmBssB ei koskaan 
tule kByttBB nesteitB kuten 
dieseliB, bensiiniB tai alkoholia. 
Kaikki muut nesteet suositeltua 
(ISO22241- tai DIN70070-
mBBritysten mukaista) 
urealiuosta lukuun ottamatta 
saattavat vaurioittaa SCR-
jBrjestelmBB ja lisBtB auton 
pBBstRjB.



Huolto
 

Pccstujen hallintajcrjestelmc 
 

8        146

VAROITUS
• Kun urealiuossBiliRn korkki 

avataan ulkolBmpRtilan 
ollessa korkea, saattaa 
vapautua ammoniakkihRyryjB. 
AmmoniakkihRyry on pistBvBn 
hajuista ja BrsyttBB etupBBssB: 
- ihoa 
- limakalvoja 
- silmiB 
SilmiB, nenBB ja kurkkua saattaa 
polttaa, sinua voi yskittBB ja 
silmBsi saattavat vettyB. 'lB 
hengitB ammoniakkihRyryjB. 'lB 
pBBstB urealiuosta ihollesi. Se 
on terveydelle vaarallista. Pese 
altistuneet alueet runsaalla 
puhtaalla vedellB. Ota tarvittaessa 
yhteyttB lBBkBriin. 

• Kun kBsittelet urealiuosta 
suljetussa tilassa, huolehdi 
hyvBstB ilmanvaihdosta. Kun 
urealiuossBiliR avataan, siitB 
saattaa vapautua pistBvBB hajua. 

• PidB urealiuos poissa lasten 
ulottuvilta. 

• Jos urealiuosta valuu auton 
pinnalle, pese pinta puhtaalla 
vedellB ruostumisen estBmiseksi. 

• Kun lisBBt urealiuosta, varo ettei 
se valu yli. 

• Jos auto on pitkBBn pysBkRitynB 
erittBin alhaisessa lBmpRtilassa 
(alle –11 celsiusasetta), urealiuos 
jBBtyy urealiuossBiliRRn. 
Kun urealiuos on jBBtynyt, 
urealiuossBiliRn sisBltBmBn 
liuoksen mBBrBB ei ehkB 
tunnisteta asianmukaisesti 
ennen kuin urealiuos sulatetaan 
lBmmittimellB. VBBrBnlainen 
urealiuos tai laimennettu urealiuos 
saattaa jBBtyB korkeammassa 
lBmpRtilassa, jolloin lBmmittimellB 
tehty sulatus ei tapahdu 
asianmukaisesti, sillB lBmmitin 
aktivoidaan vain tietyn lBmpRtilan 
alapuolella. TBmB voi aiheuttaa 
SCR-jBrjestelmBn toimintahBiriRn 
joka saattaa estBB moottorin 
uudelleenkBynnistyksen. 

• Urealiuoksen sulattamiseen 
tarvittava aika vaihtelee ajo-
olosuhteiden ja ulkolBmpRtilan 
mukaan.
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HUOMIO
• Jos kBytetBBn huonolaatuista 

urealiuosta tai ei-suositeltua 
nestettB, auton osat kuten 
pBBstRjB rajoittavat laitteet 
saattavat vaurioitua. Jos lisBtBBn 
huonolaatuista polttoainetta, 
SCR-katalysaattoriin kertyy 
vierasaineita, jolloin se tukkeutuu 
ja menee rikki. Jos olet lisBnnyt 
vBBrBB urealiuosta, kBy 
mahdollisimman pian valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB koskaan kBytB muita kuin 
suositeltuja nesteitB, kuten 
dieseliB, bensiiniB tai alkoholia. 
KBytB vain suositeltua urealiuosta, 
joka on ISO22241- tai DIN70070-
mBBritysten mukaista.
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 Moottori

Kohde
Bensiini 
1.0 T-GDI

Bensiini 
1.4 T-GDI

Bensiini 
1.4 MPI

Bensiini 
1.6 T-GDI

Bensiini 
1.6 MPI

Smart 
stream 
D 1.6

Iskutilavuus 
[cm3 (cu.in)]

998 (60,90)
1 353 
(82,57)

1 368 
(83,48)

1 591 
(97,08)

1 591 
(97,08)

1 598 
(97,51)

Sylinterin 
halkaisija x 
iskunpituus 
[mm (in)]

71 x 84 
(2,79 x 3,3)

71,6 x 84 
(2,82 x 3,31)

72 x 84 
(2,83 x 3,31)

77 x 85,44 
(3,03 x 
3,36)

77 x 85,44 
(3,03 x 
3,36)

77 x 85,8 
(3,03 x 
3,37)

SytytysjBrjestys 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
SylintereitB 3, rivissB 4, rivissB 4, rivissB 4, rivissB 4, rivissB 4, rivissB

 TEKNINEN ERITTELY, KULUTTAJATIEDOT JA 
 TURVALLISUUSPUUTTEIDEN RAPORTOINTI
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 Mitat

5-ovinen

Kohde mm
Kokonaispituus 4 310 (169,7)
Kokonaisleveys 1 800 (70,9)
Kokonaiskorkeus 1 447 (57,0)

Raideleveys edessB

195/65R15 1 573 (61,9)
205/55R16 1 565 (61,6)
225/45R17 1 559 (61,3)
225/40R18 1 555 (61,2)

Raideleveys takana

195/65R15 1 581 (62,2)
205/55R16 1 573 (61,9)
225/45R17 1 567 (61,7)
225/40R18 1 563 (61,5)

AkselivBli 2 650 (104,3)

Farmari

Kohde mm
Kokonaispituus 4 600 (181,1)
Kokonaisleveys 1 800 (70,9)
Kokonaiskorkeus 1 465 (57,7)

Raideleveys edessB

195/65R15 1 573 (61,9)
205/55R16 1 565 (61,6)
225/45R17 1 559 (61,3)
225/40R18 1 555 (61,2)

Raideleveys takana

195/65R15 1 581 (62,2)
205/55R16 1 573 (61,9)
225/45R17 1 567 (61,7)
225/40R18 1 563 (61,5)

AkselivBli 2 650 (104,3)
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ProCeed

Kohde mm
Kokonaispituus 4 605 (181,3)
Kokonaisleveys 1 800 (70,9)
Kokonaiskorkeus 1 422 (56,0)

Raideleveys edessB

195/65R15 1 573 (61,9)
205/55R16 1 565 (61,6)
225/45R17 1 559 (61,3)
225/40R18 1 555 (61,2)

Raideleveys takana

195/65R15 1 581 (62,2)
205/55R16 1 573 (61,9)
225/45R17 1 567 (61,7)
225/40R18 1 563 (61,5)

AkselivBli 2 650 (104,3)

XCeed

Kohde mm
Kokonaispituus 4 395 (173,0)
Kokonaisleveys 1 826 (71,9)

Kokonaiskorkeus
16”: 1 478 (58,2)
18”: 1 490 (58,7)

Raideleveys edessB
205/60R16 1 585 (62,4)
235/45R18 1 575 (62,0)

Raideleveys takana
205/60R16 1 583 (62,3)
235/45R18 1 573 (61,9)

AkselivBli 2 650 (104,3)
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  Polttimoiden tehot

Valo Teho (W)
Polttimo-
tyyppinen

EdessB

Ajovalot
Pieni

Vakiona H7 LL 55W
LisBvaruste * LED 60W

Suuri
Vakiona H7 LL 55W

LisBvaruste * LED 24,5W
PBivBvaloautomatiikka * P21W tai LED 21W tai LED
Seisontavalo * W5W tai LED 55W tai LED
Suuntavilkku PY21W tai LED 21W tai LED
Etusumuvalo * H8 LL 35W

Takana

Takavalo
SisBpuolella W5W tai LED 5W tai LED
Ulkopuolella P21/5W tai LED 5W tai LED

Jarruvalo
SisBpuolella LED LED
Ulkopuolella P21/5W tai LED 21W tai LED

Suuntavilkku
5-ovinen PY21W 21W
Farmari P21W tai LED 21W tai LED 
ProCeed LED LED

Peruutusvalo W16W tai LED 16W tai LED

Takasumuvalo *
5-ovinen H21W tai LED 21W tai LED
Farmari H21W 21W 
ProCeed LED LED 

LisBjarruvalo
5-ovinen LED 1,8W 
Farmari LED LED 
ProCeed LED LED

Rekisterikilven valo W5W 5W X 2EA

SisBtilat

Karttavalot * W10W tai LED
10W X 2EA tai 

LED

Matkustamon valo
FESTOON tai 

LED 
10W tai LED

Tavaratilan valo FESTOON 10W
Hansikaslokeron valo FESTOON 8W
Ehostuspeilien valot * FESTOON 5W

*: jos varusteena
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  Renkaat ja vanteet  (5-ovinen, farmari, ProCeed)

Kohde
Ren-

gaskoko

Van-
neko-
ko

Kanta-
vuus

Suurin 
nopeus

Rengaspaine [psi (kPa)]
Normaali-
kuorma*1

Suurin kuorma
Ajo suurella 
nopeudella

LI*2 kg SS*3 km/h EdessB Takana EdessB Takana EdessB Takana

Nor-
maa-
liko-

koinen 
rengas

195/
65R15

6.0J X 
15

91 615 H 210
2,2 
(32, 
220)

2,2 
(32, 
220)

2,35 
(34, 
235)

2,5 
(36, 
250)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

91 615 H 210
2,35 
(34, 
235)

2,35 
(34, 
235)

2,35 
(34, 
235)

2,5 
(36, 
250)

2,75*4 
(40, 
275)

2,75*5 
(40, 
275)

205/ 
55R16

6.5J X 
16

91 615 V 240
2,2 
(32, 
220)

2,2 
(32, 
220)

2,35 
(34, 
235)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

225/ 
45R17

7.0J X 
17

91 615 W 270
2,2 
(32, 
220)

2,2 
(32, 
220)

2,35 
(34, 
235)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

225/ 
40ZR18

7.5J X 
18

92 630 Y 300
2,4 
(35, 
240)

2,4 
(35, 
240)

2,5 
(36, 
250)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

2,75 
(40, 
275)

Pieni 
vara-
pyRrB

T125/ 
80D15

4.0T 
X 15

95 690 M 130
4,2 (60, 420) -

T125/ 
80D16

4.0T 
X 16

97 730 M 130

*1.  Normaalikuorma - enintBBn 3 henkilRB
*2.  Kantavuusindeksi
*3.  Nopeusluokka
*4.  Jos tarkoituksena on ajaa tBtB suuremmalla nopeudella (yli 160 km/h), mikBli se 

on lain mukaan sallittua, sBBdB rengaspaineet yllB olevan taulukon mukaisesti
*5.  VenBjBB lukuun ottamatta
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 Renkaat ja vanteet (XCeed)

Kohde
Ren-

gaskoko
Vanne-
koko

Kanta-
vuus

Suurin 
nopeus

Rengaspaine [psi (kPa)]
Normaali-
kuorma*1

Suurin kuorma
Ajo suurella 
nopeudella

LI*2 kg SS*3 km/h EdessB Takana EdessB Takana EdessB Takana

Nor-
maa-
liko-

koinen 
rengas

205/ 
60R16

6.5J X 
16

92 630 H 210
2,5 
(36, 
250)

2,5 
(36, 
250)

2,5 
(36, 
250)

2,7 (39, 
270)

2,5 
(36, 
250)

2,7 (39, 
270)

235/ 
45R18

7.5J X 
18

94 670 V 240
2,3 (33, 
230)

2,3 (33, 
230)

2,5 
(36, 
250)

2,7 (39, 
270)

2,5 
(36, 
250)

2,7 (39, 
270)

Pieni 
vara-
pyRrB

T125/ 
80D16

4.0T X 
16

97 730 M 130 4,2 (60, 420) -

*1.  Normaalikuorma - enintBBn 3 henkilRB
*2.  Kantavuusindeksi
*3.  Nopeusluokka

HUOMAUTUS
• Kun vaihdat renkaita, 

suosittelemme kByttBmBBn 
auton alkuperBisrenkaiden 
kokoa vastaavia renkaita. Jos 
nBin ei tehdB, se heikentBB 
suorituskykyB ja ajettavuutta.

• Kun ajetaan korkealla 
merenpinnasta, on luonnollista, 
ettB ilmanpaine laskee. Tarkista 
siis rengaspaineet ja lisBB ilmaa 
tarvittaessa. 
Ilmanpaineen lisBystarve per 
km merenpinnan ylBpuolella on: 
1,5 psi/km

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden 
on oltava samaa kokoa kuin auton 
alkuperBisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden kByttBminen 
voi vahingoittaa pyRriin liittyviB osia 
tai heikentBB niiden toimintaa.
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 Painot/Tilavuudet

5-ovinen

Kohde
Bensiini 1.0 T-GDI Bensiini 1.4 T-GDI Bensiini 1.4MPI

6-v man. 6-v man. 7-v DCT 6-v man.

Kokonaismassa 
kg (lbs.)

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

1 750 
(3 858)

1 800 
(3 968)

1 770 
(3 902)

1 820 
(4 012)

1 850 
(4 079)

1 720 
(3 792)

1 760 
(3 880)

Tava-
ratilan 
tilavuus l

MIN 395 (13,9)

MAX 1 291 (45,6)

Kohde
Bensiini 1.6MPI Bensiini 1.6 T-GDI Smart stream D 1.6

6-v man. 6AT 6-v man. 7-v DCT 6-v man. 7-v DCT

Kokonaismassa 
kg (lbs.)

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

Polttoaine-
taloudellinen 

paketti

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

1 780 
(3 924)

1 800 
(3 968)

1 840 
(4 057)

1 870 
(4 123)

1 830 
(4 034)

1 880 
(4 145)

1 900 
(4 189)

Tava-
ratilan 
tilavuus l

MIN 395 (13,9)

MAX 1 291 (45,6)

Farmari

Kohde
Bensiini 1.0 T-GDI Bensiini 1.4 T-GDI Bensiini 1.4MPI

6-v man. 6-v man. 7-v DCT 6-v man.

Kokonaismassa 
kg (lbs.)

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

Vakiopa-
ketti

Polttoai-
netalou-
dellinen 
paketti

Vakiopa-
ketti

1 790 
(3 946)

1 840 
(4 056)

1 800 
(3 968)

1 850 
(4 079)

1 880 
(4 145)

1 750 
(3 858)

1 800 
(3 968)

Tava-
ratilan 
tilavuus l

MIN 625 (22,1)

MAX 1 694 (59,8)
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Kohde
Bensiini 1.6MPI Smart stream D 1.6

6-v man. 6AT 6-v man. 7-v DCT

Kokonaismassa kg 
(lbs.)

Vakiopaketti Vakiopaketti
Polttoaine-
taloudellinen 

paketti
Vakiopaketti Vakiopaketti

1 820 (4 012) 1 850 (4 079) 1 870 (4 123) 1 920 (4 233) 1 940 (4 277)

Tavaratilan 
tilavuus l

MIN 625 (22,1)

MAX 1 694 (59,8)

ProCeed

Kohde
Bensiini 
1.0 T-GDI

Bensiini 1.4 T-GDI Bensiini 1.6 T-GDI Smart stream D 1.6

6-v man. 6-v man. 7-v DCT 6-v man. 7-v DCT 6-v man. 7-v DCT
Kokonaismassa 
kg (lbs.)

1 820 
(4 012)

1 840 
(4 056)

1 870 
(4 123)

1 870 
(4 123)

1 900 
(4 189)

1 900 
(4 189)

1 920 
(4 233)

Tava-
ratilan 
tilavuus l

MIN 594 (21,0)

MAX 1 545 (54,6)

XCeed

Kohde
Bensiini 
1.0 T-GDI

Bensiini 1.4 T-GDI Bensiini 1.6 T-GDI Smart stream D 1.6

6-v man. 6-v man. 7-v DCT 6-v man. 7-v DCT 6-v man. 7-v DCT
Kokonaismassa 
kg (lbs.)

1 820 
(4 012)

1 840 
(4 056)

1 860 
(4 100)

1 840 
(4 056)

1 870 
(4 123)

1 900 
(4 189)

1 920 
(4 233)

Tava-
ratilan 
tilavuus l

MIN 426 (15,0)

MAX 1 378 (48,7)
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 lmastointilaite

Ominaisuus Tilavuuspaino Luokitus

KylmBaine 500 ± 25 g
R-1234yf
R-134a

Kompressorivoiteluaine 110 ± 10g PAG 30

Ota yhteyttB ammattihuoltoon, jos haluat lisBtietoja.

Suosittelemme ottamaan yhteyttB valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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  Voiteluainesuositukset ja tcyttumccrct

Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn 
kByttBmBllB oikeanlaatuisia voiteluaineita.

Oikeat voiteluaineet parantavat myRs moottorin hyRtysuhdetta, jolloin 
polttoainetalous paranee.

Seuraavia voiteluaineita ja nesteitB suositellaan autollesi.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

MoottoriRljy*1*2 
(tyhjennys 
ja tByttR) 
Suositukset

Bensiini-
moottori

1.0 T-GDI 3,6 l
ACEA A5/B5

API SN, ACEA C2*3

1.4 T-GDI 4,2 l
ACEA A5/B5

API SN, ACEA C2

1.4 MPI 3,6 l

API service SM, ILSAC GF4 
tai korkeampi, ACEA A5/

B5*4

ACEA A5/B5
1.6 MPI 3,6 l API uusin (ILSAC uusin)

1.6 T-GDI 4,5 l ACEA A5/B5
Diesel-
moottori

Smart stream 
D 1.6

4,4 l ACEA C5 tai C2 tai C3

Manuaali-
vaihteistoRljy

Bensiini-
moottori

1.0 T-GDI 1,6 ~ 1,7 l 

API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W 
MTF

- GS MTF HD 70W

1.4 T-GDI 1,5 ~ 1,6 l 
1.4 MPI 1,6 ~ 1,7 l 
1.6 MPI 1,6 ~ 1,7 l 

1.6 T-GDI 1,5 ~ 1,6 l 
Diesel-
moottori

1.6L 1,5 ~ 1,6 l 

Kaksoiskytkin-
vaihteiston Rljy

Bensiini-
moottori

1.4 T-GDI

1,9 ~ 2,0 l 

API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN DCTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W 
DCTF

- GS DCTF HD 70W

1.6 T-GDI

Diesel-
moottori

1,6 L

Automaattivaih-
teistoRljy

Bensiini-
moottori

1.6 MPI 6,7 l

MICHANG ATF SP-IV, SK 
ATF SP-IV, NOCA ATF 

SP-IV, KIA alkuperBinen 
ATF SP-IV
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Voiteluaine Tilavuus Luokitus

JBBhdytysneste

Bensiini-
moottori

1.0 T-GDI MT 5,5 l

Pakkasnesteen ja 
tislatun veden seos 

(Etyleeniglykolipohjainen 
jBBhdytysneste 

jBBhdytyslaitteille)

1.4 T-GDI
MT

6,1 l
DCT

1.4 MPI MT 5,5 l

1.6 MPI
MT 5,5 l
AT 5,4 l

1.6 T-GDI
MT

5,8 l
DCT

Diesel-
moottori

Smart 
stream 
D 1.6

MT
7,8 l

DCT

Jarru-/kytkinneste Tarvittava mBBrB DOT-4

Urealiuos 12 l
ISO22241
DIN70070

Polttoaine 50 l -

*1.  Katso kohta Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus sivulla 9-13.
*2.  Saatavilla on myRs ns. ”Energy Conserving” -tyyppisiB moottoriRljyjB. Niiden 

kByttR sBBstBB polttoainetta, koska ne vBhentBvBt moottorin sisBisen kitkan 
kumoamiseen tarvittavaa polttoainemBBrBB. NBitB parannuksia on vaikea 
huomata jokapBivBisessB ajossa, mutta vuositasolla niistB seuraa merkittBviB 
kustannus- ja energiansBBstRjB.

*3.  EI KOSKE INTIAA, L'HI-IT'', IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, 
TUNISIAA, EGYPTI', KESKI- JA ETEL'-AMERIKKAA

*4.  KOSKEE INTIAA, L'HI-IT'', IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, 
TUNISIAA, EGYPTI', KESKI- JA ETEL'-AMERIKKAA
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 Suositeltu SAE-
viskositeettiluokitus

HUOMIO
Muista puhdistaa tByttRaukon, 
Rljypohjan tulpan ja mittatikun ym-
pBristR ennen Rljy-/voiteluainemBB-
rBn tarkistamista tai voiteluaineen 
lisBBmistB. TBmB on erityisen tBr-
keBB, kun autolla on ajettu pRlyB-
vBllB tienpinnalla tai pBBllystBmBt-
tRmBllB tiellB. Korkin ja mittatikun 
ympBristRn puhdistamisella este-
tBBn lian tai pRlyn kulkeutuminen 
moottoriin tai muihin vahingoittuviin 
mekanismeihin.

MoottoriRljyn viskositeetilla (pak-
suudella) on vaikutusta polttoaine-
talouteen ja toimintaan kylmBssB 
(moottorin kBynnistys ja moottori-
Rljyn juoksevuus). Alemman visko-
siteetin moottoriRljyt voivat tarjota 
parempaa polttoainetaloutta ja 
kylmBn sBBn toimivuutta, korkeam-
man viskositeetin moottoriRljyt 
ovat vaatimus riittBvBlle voitelulle 
kuumalla sBBllB.

Suosituksista poikkeavien Rljyjen 
kByttBminen saattaa aiheuttaa 
moottorivahinkoja.

Kun valitset RljyB, ota huomioon 
autosi kByttRympBristRn tulevat 
lBmpRtilan vaihtelut ennen seuraa-
vaa Rljynvaihtoa. Valitse suositeltu 
Rljyn viskositeetti taulukosta.
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Diesel 1.6

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava kByttRlBmpRtila-alue

LBmpRtila
°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40
(°F) -10 0 20 40 60 80 100

Smartstream D1.6

10W-30/40
5W-30/40

0W-30
0W-20

Kappa 1.0/1.4 T-GDI

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava kByttRlBmpRtila-alue

LBmpRtila
°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Kaikki maat 0W-30, 5W-30

Kappa 1.4 MPI

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava kByttRlBmpRtila-alue

LBmpRtila
°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Paitsi Eurooppa*1 
LBhi-itB*2

20W-50
15W-40
10W-30

5W-20, 5W-30

Eurooppa*3 
LBhi-itB

20W-50
15W-40
10W-30

5W-20, 5W-30

*1.  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa kByttBB 
RljyB, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20. Jos tBllaista RljyB ei ole saatavana 
maassasi, valitse sopiva moottoriRljy

*2.  LBhi-itBBn kuuluu Marokko, Sudan ja Egypti. IRAN, INTIA, LIBYA, ALGERIA, TUNISIA
*3.  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa kByttBB 

RljyB, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30. Jos kyseistB moottoriRljyB ei 
kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriRljy noudattamalla 
moottoriRljyn viskositeettitaulukkoa.
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Bensiini 1.6l MPI

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava kByttRlBmpRtila-alue

LBmpR-
tila

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Bensiini 
1.6l MPI

Euroo-
passa

0W-40, 5W-20*1

5W-30,*2 5W-40

Paitsi 
Eu-

rooppa, 
LBhi-itB 

*3

20W-50
15W-40
10W-30

0W-20, 5W-20,
5W-30

LBhi-
idBssB

20W-50
15W-40
10W-30

5W-30, 5W-40

*1.  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa kByttBB 
RljyB, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20 (paitsi LBhi-itB,) tai 5W-30 (LBhi-
itB). Jos kyseistB moottoriRljyB ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse 
soveltuva moottoriRljy noudattamalla moottoriRljyn viskositeettitaulukkoa.

*2.  Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa kByttBB 
RljyB, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30 (ACEA A5/B5).

*3.  LBhi-itBBn kuuluvat Libya, Algeria, Marokko, Tunisia, Sudan, Egypti ja Iran.

Bensiini 1.6L T-GDI

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava kByttRlBmpRtila-alue

LBmpR-
tila

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Bensiini 1.6L 
T-GDI

20W-50
15W-40
10W-30

5W-30, 5W-40
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  Valmistenumero (VIN)
Tyyppi A

OCDW089001

Auton valmistenumeroa (VIN) 
kBytetBBn autoa rekisterRitBessB ja 
mm. omistajuuteen liittyvien asioi-
den selvittBmisessB.

Numero on stanssattu lattiaan 
matkustajan istuimen alle. Tarkas-
taaksesi numeron poista kansi (1).

Valmistenumerokilpi
Tyyppi B (mikBli varusteena)

OCDW089002

VIN-numero lRytyy myRs kilvestB, 
joka on kiinnitetty kojelaudan pBBlle. 
KilvessB oleva numero voidaan lukea 
helposti ulkopuolelta tuulilasin kautta.

 Auton tyyppikilpi 
(jos varusteena)

OUB081003

Ajoneuvon hyvBksyntBkilpi 
on kiinnitetty kuljettajan 
(tai etumatkustajan) puolen 
keskipilariin ja se sisBltBB ajoneuvon 
valmistenumeron (VIN).
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  Renkaiden tiedot ja 
rengaspainetaulukko 

OUB071018

Uudessa autossa olevat renkaat on 
valittu normaaliajoon vaikuttavien 
ominaisuuksien perusteella.

Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan 
puoleisessa keskipilarissa 
sisBltBen autoosi suositeltujen 
rengaspaineiden taulukon.

 Moottorinumero
Bensiinimoottori (1.4 MPI)

OCD088004

Bensiinimoottori (1.4 T-GDI)

OCD088005

Bensiinimoottori (1.0 T-GDI)

OCD088006
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Bensiinimoottori (1.6 MPI)

OCD088007

Bensiinimoottori (1.6 T-GDI)

OBD088004L

Smart stream D 1.6

OCDW089003

Moottorinumero on stanssattu 
sylinteriryhmBBn kuvan mukaisesti.

 Ilmastoinnin kompressoritarra

OYB086004

Kompressoritarrasta ilmenevBt 
auton kompressorin tiedot, kuten 
malli, toimittajan osanumero, 
valmistenumero, kylmBaine (1) sekB 
kylmBaineen Rljy (2).
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   Kylmcainetarra (jos varusteena)

OCDW049077

KylmBainetarran sijainti:
• Tyyppi A: Konepellin alapuolella
• Tyyppi B: Moottoritilan etuosassa.

 Vaatimusten-
mukaisuusvakuutus 

CE0678

Auton radiotaajuuskomponentit 
tByttBvBt 1995/5/EY-direktiivin 
vaatimukset.

LisBtietoja ja valmistajan 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on saatavilla Kian verkkosivustolta 
osoitteesta:

http://www.kia-hotline.com
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 Polttoainetarra (jos varusteena)

Bensiinimoottori

Polttoainetarra on kiinnitetty 
polttoainesBiliRn luukkuun.

OTM048455L

• A.  LyijyttRmBn bensiinin 
oktaaniluku

1. RON/ROZ: Research Octane 
Number

2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
• B.  Bensiinityyppisten 

polttoaineiden tunnisteet
*  TBmB symboli tarkoittaa 
kBytettBvissB olevaa 
polttoainetta. 'lB kBytB mitBBn 
muuta polttoainetta. 

• C.  Katso lisBtietoja 
kohdasta ”Polttoaineen 
laatuvaatimukset” sivulla 1-8.

Dieselmoottori

Polttoainetarra on kiinnitetty 
polttoainesBiliRn luukkuun.

OTM048456L

• A.  Polttoaine: Diesel
• B.  RasvahappometyyliestereitB 

(FAME) sisBltBvien 
dieselpolttoaineiden tunnisteet

*  TBmB symboli tarkoittaa 
kBytettBvissB olevaa 
polttoainetta. 'lB kBytB mitBBn 
muuta polttoainetta.

• C.  Katso lisBtietoja 
kohdasta ”Polttoaineen 
laatuvaatimukset” sivulla 1-8.
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LYHENTEET

ABS

Lukkiutumaton jarrujBrjestelmB

ACC

LisBvaruste

AVN

Audiovisuaalinen 
navigointijBrjestelmB

BCW

Kuolleen kulman tRrmBysvaroitin

CC

VakionopeudensBBdin

CRS

Lasten turvaistuimet

DAW

Kuljettajan vireystilan valvonta

DCT

Kaksoiskytkinvaihteisto

DPF

Dieselhiukkassuodatin

DRL

PBivBajovalot

EBD

Elektronisen jarruvoiman 
jakojBrjestelmBn

ECM

Elektrokromaattinen sisBpeili

EPB

SBhkRinen seisontajarru

EPS

SBhkRinen ohjaustehostin

ESC

AjonvakautusjBrjestelmB

ESS

HBtBjarrusignaali

FCA

TRrmBysvaroitin

GAW

Kokonaisakselimassa

GAWR

Suurin sallittu akselimassa

GPF

Bensiinihiukkassuodatin

GPS

SatelliittipaikannusjBrjestelmB

GVW

Auton kokonaismassa

GVWR

Suurin sallittu kokonaismassa

HAC

MBkilBhtRavustin

HID

Kaasupurkausvalot

ISG

Moottorin automaattinen 
sammutus- ja 
kBynnistysjBrjestelmB
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ISLW

'lykBs nopeusrajoitusvaroitus

LFA

Kaistan seuranta-avustin

LKA

Aktiivinen kaistavahti

MIL

ToimintahBiriRn merkkivalo

MPI

Monipisteruiskutus

ODO

Matkamittari

PDW

PysBkRinnin etBisyysvaroitin

RCCW

RisteBvBn liikenteen varoitus

RVM

Takakamera

SCC

Mukautuva vakionopeussBBdin

SCR-jcrjestelmc

Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistys

SRS

TurvatyynyjBrjestelmB

T-GDI

Turboahdin, bensiinin 
suorasuihkutus

TMK

Renkaanpaikkaussarja

TPMS

Rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmB

VIN, valmistenumero

Auton valmistenumero

VSM

AjonhallintajBrjestelmB
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HAKEMISTO

A
Ajaminen moottoritiellc 6-171
Ajaminen talvella 6-172
Ketjujen asentaminen 6-174
Lumiketjut 6-173
Talvirenkaat 6-173
Ajaminen tulvivalla alueella 6-171
Ajaminen yullc 6-170
Ajonestolaite 4-8
Ajonvakausjcrjestelmc (ESC) 6-59
Ajotietokoneen tilat 4-73
Ajovalojen asento 4-137
Ajovalojen esikytkentc 4-136
Ajovalojen korkeudenscctu 4-142
Ajovalojen saattotoiminto 4-135
Akku 8-54
Aktiivinen kaistavahti (LKA) 6-134
Aktiivisen kaistavahdin toiminta 6-135
Aktiivisen kaistavahdin 
toimintahBiriR 6-140
Aktiivisen kaistavahdin 
toimintojen muokkaus 6-141
Huomautus kuljettajalle 6-139
Varoitus 6-137
Aurinkolasipidike 4-181
Aurinkoverho 4-48
AUTO HOLD -mckipidctin 6-54
Automaattinen 
ilmastointijcrjestelmc 4-163
Automaattinen lBmmitys
ja ilmastointi 4-164
Ilmanoton sBBdin 4-167
Ilmastoinnin kylmBainetarra 4-172
Ilmastointilaite 4-169
Ilmastointilaitteen kylmBaineen
ja kompressorin voiteluaineen 
mBBrien tarkastaminen 4-173
Ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatin 4-171
JBrjestelmBn kByttBminen 4-169

KBsitoiminen lBmmitys ja 
ilmastointi 4-165
LBmpRtilan sBBtBminen 4-166
OFF-tila 4-169
Puhaltimen nopeuden sBBtR 4-168
Toimintatilan valitseminen 4-165
Automaattinen 
moottorin sammutus- ja 
kcynnistysjcrjestelmc 6-121
Automaattinen kBynnistys 6-123
Automaattinen sammutus 6-122
ISG-jBrjestelmBn kytkeminen 
pois pBBltB 6-124
ISG-jBrjestelmBn toimintahBiriR 6-125
Moottorin sammutus- ja 
kBynnistysjBrjestelmBn (ISG) 
toiminta 6-124
Automaattivaihteisto 6-25
Automaattivaihteiston toiminta 6-25
Vaihteistolukko 6-29
Automaattivaihteiston 
vaihdeilmaisin 
kcsivalintatilassa 4-69
Automaattivaihteiston 
vaihteenvalinnan osoitus 4-68
Auton heijaaminen 6-169
Auton hoitaminen 8-125
Korin hoito 8-125
Sisustuksen hoito 8-130
Auton muutostyut 1-6
Avaimet 4-7
Ajonestolaite 4-8
Taittuva avain 4-7
(lyavain 4-7
Avonaisen kattoluukun 
varoitus 4-52

D
Digitaalinen nopeusmittari 4-75
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E
Edellisen ajomatkan tiedot 4-75
Edessc olevan auton 
liikkeellelchtuvaroitus 6-120
JBrjestelmBn asetukset ja 
kByttRolosuhteet 6-120
Ehostuspeilin valo 4-150
Elektrokromaattinen 
peili (ECM) 4-57
Ennen ajamista 6-8
Erikoisajo-olosuhteet 6-168
Ajaminen moottoritiellB 6-171
Ajaminen tulvivalla alueella 6-171
Ajaminen yRllB 6-170
Auton heijaaminen 6-169
Kaarreajo 6-169
Maastoajo 6-171
Sateessa ajaminen 6-170
Vaaralliset ajo-olosuhteet 6-168
ESS 6-64
HBtBjarruvalo 6-64
Etuistuimen sccdut  
kcsiscctuinen istuin 3-7
Etuistuimen sccdut - 
schkuscctuinen istuin 3-8
Etusumuvalot 4-141

F
FCA-jcrjestelmcn vastaantulevan 
liikenteen vcistutoiminto 6-141
Rajoitukset 6-142
Toiminnon kByttR 6-141
Varoitusviesti ja toiminnon 
ohjaus 6-142

H
Hansikaslokero 4-180
Hansikaslokeron valo 4-151
Hinaaminen 7-39
Hinaaminen hBtBtilanteessa 7-41

Hinauspalvelu 7-39
Irrotettava hinaussilmukka 7-40
Hinauspalvelu 7-39
Huolto
Akku 8-54
Auton hoitaminen 8-125
Ilmansuodatin 8-48
Jarru-/kytkinneste 8-44
Lasinpesuneste 8-46
Moottorin jBBhdytysneste 8-40
MoottoriRljy (bensiini) 8-35
MoottoriRljy (diesel) 8-38
Polttimot 8-86
Polttoainesuodatin 
(dieselmoottorit) 8-47
PyyhkijBn sulat 8-51
PBBstRjen hallintajBrjestelmB 8-133
Raitisilmasuodatin 8-50
Renkaat ja vanteet 8-58
Seisontajarru 8-47
Huoltopalvelut 8-10
Omistajan huoltojen 
varotoimenpiteet 8-10
Omistajan vastuu 8-10
Huoltotila 4-78
Huoltotoimenpiteiden 
selitykset 8-30
AutomaattivaihteistoRljy 8-33
Huohotinputki (bensiinimoottorit)
ja polttoaineen tByttRaukon 
korkki 8-31
Ilmanpuhdistimen suodatin 8-32
Ilmastointilaitteen kylmBaine 8-34
Jarru-/kytkinneste 8-33
Jarruletkut ja kulutuspinnat 8-33
Jarrulevyt, -palat, -satulat
ja -navat 8-34
Jousituksen kiinnityspultit 8-34
JBBhdytysjBrjestelmB 8-32
JBBhdytysneste 8-32
Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihteistoRljy 8-33
Kampikammion ilmanvaihdon 
letkut 8-32
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KByttRhihnat 8-30
MoottoriRljy ja -suodatin 8-30
Ohjausvaihde, vivusto ja 
suojakumit/pallonivelet 8-34
Polttoaineensuodatin 
(bensiinimoottori) 8-31
Polttoaineletkut ja -liittimet 8-31
Polttoainesuodatin 
(dieselmoottorit) 8-30
Seisontajarru 8-33
Sytytystulpat
(bensiinimoottorit) 8-32
VenttiilinvBlys 8-32
Vetoakselit ja suojakumit 8-34
Hcikcisysuoja 4-185

I
Ikkunat 4-37
Ikkunoiden sulkeminen 
kauko-ohjauksella 4-41
SBhkRikkunat 4-38
Ilmansuodatin 8-48
Istuimen jcchdytys 4-187
Istuimet 3-3
etuistuimen sBBdRt – 
kBsisBBtRinen istuin 3-7
etuistuimen sBBdRt - 
sBhkRsBBtRinen istuin 3-8
kuljettajan istuimen asentomuisti 
(sBhkRsBBtRisessB istuimessa) 3-10
nahkaistuinten ominaisuudet 3-6
selkBnojan tasku 3-16
takaistuimen kaataminen 3-18
Istuinlcmmitin 4-185

J
Jarrujcrjestelmc 6-45
AjonvakausjBrjestelmB (ESC) 6-59
ESS: HBtBjarruvalo 6-64
Jarrujen hyvB kByttRtapa 6-65
Jarrutehostin 6-45
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) 6-57

MBkipidBtin (HAC) 6-63
SBhkRinen seisontajarru (EPB) 6-48
Seisontajarru – kBsikByttRinen 6-46
VSM-jBrjestelmB 6-63
Jarru-/kytkinneste 8-44
Jarrutehostin 6-45

K
Kaarreajo 6-169
Kaistanvaihtotoiminto 4-141
Kaksoiskytkinvaihteisto (DTC) 6-31
Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta 6-31
LCD-nByttR vaihteiston 
lBmpRtilaa ja varoitusviestejB 
varten 6-34
Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin 4-70
Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin 
Kartanlukuvalo 4-148
Kattokaiteet 4-200
Kattoluukun kallistaminen 4-49
Kattoluukun liu uttaminen 4-49
Kattoluukun sulkeminen 4-50
Kattoluukun toiminnan 
alustaminen 4-52
Kaukovaloavustin 4-138
Kaukovalojen kcyttcminen 4-138
Kauppakassipidike 4-195
Keskikonsolin scilytyslokero 4-179
Kierroslukumittari 4-65
Konepellin avaaminen 4-42
Konepellin sulkeminen 4-43
Konepelti 4-42
Konepellin avaaminen 4-42
Konepellin sulkeminen 4-43
Konepelti auki -varoitus 4-43
Konepelti auki -varoitus 4-43
Kuljettajan istuimen 
asentomuisti (schkuscctuisessc 
istuimessa) 3-10
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Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny 3-55
Kuljettajan vireystilan 
valvontajcrjestelmc (DAW) 6-162
JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi 6-162
JBrjestelmBn nollaus 6-163
JBrjestelmBn toimintahBiriR 6-164
JBrjestelmB pois kBytRstB 6-164
Kuolleen kulman 
varoitusjcrjestelmc (BCW) 6-143
Kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB (BCW) 6-144
RCCW (risteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB) 6-152
Kylmcainetarra 9-19
Kyyncrnoja 3-18
Kcsivalintatilassa 4-70
Kcsikcyttuinen takaluukku 4-24
Kcsiscctuinen ilmastointilaite 4-153
Ilmanoton sBBdin 4-156
Ilmastoinnin kylmBainetarra 4-161
Ilmastointilaite (A/C) 4-157
Ilmastointilaitteen kylmBaineen ja 
kompressorin voiteluaineen 
mBBrien tarkastaminen 4-161
Ilmastointilaitteen 
raitisilmasuodatin 4-160
JBrjestelmBn kByttBminen 4-158
LBmmitys ja ilmastointi 4-154
LBmpRtilan sBBtBminen 4-155
Puhaltimen nopeuden sBBtR 4-157
Puhaltimien kytkeminen 
pois pBBltB 4-157
Toimintatilan valitseminen 4-155
Kcsivaihteiston 
vaihteenvalinnan osoitus 4-69
Kcynnistcminen apuakulla 7-6

L
Lantio-/olkavyu 3-26
Lasinpesuneste 8-46

Lasten turvaistuimet 3-35
turvaistuimen asentaminen 3-38
tyypit 3-36
Lattiamattokoukut 4-193
LCD-ncytun sccdut 4-64
LCD-ncytut 4-71
Ajotietokoneen tilat 4-73
Huoltotila 4-78
LCD-tila 4-76
Matkatiedot 4-72
Mukautettavat asetukset 4-78
Polttoaineenkulutus 4-73
Toimintamatka 4-72
UreamBBrBn mittari 4-76
Vaihteiston lBmpRmittari 
(kaksoiskytkinvaihteisto) 4-76
LCD-tila 4-76
Liukuva kyyncrnoja 4-180
Lukituksen kauko-ohjaus 4-10
Lukkiutumattomat 
jarrut (ABS) 6-57
Lcmmitin 4-151
Lcmmitys ja ilmastointi 4-154

M
Maastoajo 6-171
Manuaalinen nopeudenrajoitin 6-94
KytkeBksesi nopeudenrajoittimen 
pois pBBltB, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistB 6-95
Nopeudenrajoittimen 
raja-arvon asettaminen 6-94
Manuaalivaihteisto 6-21
Manuaalivaihteiston toiminta 6-21
Massat 6-188
Matkamittari 4-68
Matkapuhelimen 
latausliitcntc 4-190
Matkatavaroiden 
kiinnityskiskojcrjestelmc 4-199
Matkatiedot 4-72
Matkustamon valo 4-149
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Merkkivalot 4-95
Mittaristo 4-61
Automaattivaihteiston
vaihdeilmaisin kBsivalintatilassa 4-69
Automaattivaihteiston 
vaihteenvalinnan osoitus 4-68
Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin 4-70
Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin kBsivalintatilassa 4-70
KBsivaihteiston 
vaihteenvalinnan osoitus 4-69
Kierroslukumittari 4-65
LCD-nBytRn sBBdRt 4-64
Matkamittari 4-68
Mittariston valaistuksen 
sBBtBminen 4-63
Mittarit 4-64
Moottorin lBmpRmittari 4-66
Nopeusmittari 4-64
Polttoainemittari 4-67
UlkolBmpRtilan mittari 4-68
Vaihdeasennon ja vaihteen 
osoitus 4-68
Mittarit 4-64
Kierroslukumittari 4-65
Matkamittari 4-68
Moottorin lBmpRmittari 4-66
Nopeusmittari 4-64
Polttoainemittari 4-67
UlkolBmpRtilan mittari 4-68
Moottorin jcchdytysneste 8-40
Moottorin kcynnistcminen 6-17
Moottorin lcmpumittari 4-66
Moottorin 
START/STOP-painike 6-14
Bensiinimoottorin/dieselmoottorin 
sammuttaminen (kBsivaihteisto) 6-21
Moottorin kBynnistBminen 6-17
Moottorin START/
STOP-painikkeen asennot 6-14
Moottoriuljy (bensiini) 8-35
Moottoriuljy (diesel) 8-38
Moottoritila 8-7

Mukautettavat asetukset 4-78
Mukautuva 
kaistallapitoavustin (LFA) 6-127
JBrjestelmBn rajoitukset 6-132
Mukautuvan 
kaistallapitoavustimen 
toimintahBiriR 6-131
Varoitus 6-130
Mukipidike 4-185
Murtohclytin 4-16
MurtohBlytystila 4-17
Viritetty tila 4-16
Viritys poistettu -tila 4-18
Mccrcaikaishuolto 8-13
Mckipidctin (HAC) 6-63

N
Nahkaistuinten ominaisuudet 3-6
Niskatuki
etuistuin 3-13
takaistuimen 3-16
Nopeusmittari 4-64

O
Ohjauspyurc 4-53
OhjauspyRrBn asento 4-54
OhjauspyRrBn lBmmitin 4-55
SBhkRinen ohjaustehostin (EPS) 4-53
(Bnimerkki 4-55
Ohjauspyurcn asento 4-54
Ohjauspyurcn lcmmitin 4-55
Omistajan huoltojen 
varotoimenpiteet 8-10
Omistajan vastuu 8-10
Ongelmatilanteessa 7-3
Hinaaminen 7-39
HBtBtilanne ajon aikana 7-4
HBtBvilkut 7-3
Jos moottori ei kBynnisty 7-5
Jos moottori sammuu ajon aikana 7-4
Jos moottori sammuu risteykseen 7-4
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Jos moottori ylikuumenee 7-8
Jos rengas tyhjenee ajon aikana 7-4
Jos rengas tyhjenee (autossa on 
varusteena vararengas) 7-21
Jos rengas tyhjenee
(jos autossa on varusteena 
paikkaussarja) 7-31
KBynnistBminen apuakulla 7-6
Liikenteen varoittaminen 7-3
Ovilukot 4-19
Auton sisBpuolelta 4-20
Auton ulkopuolelta 4-19
Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella 4-23
Ovilukkojen kByttBminen auton 
sisBpuolelta 4-20
Ovilukkojen kByttBminen auton 
ulkopuolelta 4-19
Takaovien lapsilukko 4-23
TRrmByksen tunnistava ovilukituksen 
avausjBrjestelmB 4-22
Ovipeilit 4-58

P
Panoraamakattoluukku 4-48
Aurinkoverho 4-48
Automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto 4-50
Avonaisen kattoluukun varoitus 4-52
Kattoluukun kallistaminen 4-49
Kattoluukun liu’uttaminen 4-49
Kattoluukun sulkeminen 4-50
Kattoluukun toiminnan 
alustaminen 4-52
Peilit 4-56
Elektrokromaattinen peili (ECM) 4-57
Ovipeilin taitto 4-59
Ovipeilit 4-58
SisBtaustapeili 4-56
SBBtRkytkin 4-59
SBhkRisen taustapeilin 
kByttBminen 4-58
Taustapelin pBivB-/yRasento 4-57

Peruutuskamera 4-134
Peruutustutka 4-100
Itsetestaus 4-102
Peruutustutkan toiminta 4-100
Peruutustutkan 
varotoimenpiteet 4-102
Tilanteet, joissa peruutustutka 
ei ole kBytettBvissB 4-101
Percvaunun vetcminen 
(Euroopassa) 6-177
Huolto perBvaunukBytRssB 6-184
Jos aiot vetBB perBvaunua 6-184
PerBvaunuaisan massa 6-187
PerBvaunun jarrut 6-180
PerBvaunun paino 6-187
PerBvaunun vetBminen 6-180
Turvavaijerit 6-180
Vetokoukut 6-179
Pistorasia 4-188
Polttimojen vaihtamiseen 
liittyvct varotoimet 8-86
Polttimon vaihtaminen 8-93
Polttimot 8-86
Polttimojen vaihtamiseen 
liittyvBt varotoimet 8-86
Polttimon vaihtaminen 8-93
Polttoaineenkulutus 4-73
Polttoainemittari 4-67
Polttoainesciliun luukku 4-45
Polttoainesuodatin 
(dieselmoottorit) 8-47
Polttoainetarra 9-20
Polttoainevaatimukset 1-2
Pysckuintiavustin 4-109
JBrjestelmBn 
toimintahBiriR 4-125, 4-133
JBrjestelmBn toiminta 
(poistumisavustin) 4-126
JBrjestelmBn toiminta 
(pysBkRintitila) 4-114
LisBohjeet (viestit) 4-124, 4-132
Olosuhteet, joissa jBrjestelmBB 
ei voida kByttBB 4-111
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Toiminnan edellytykset 4-110
Pysckuintitutka 4-103
Itsetestaus 4-108
PysBkRintitutkan toiminta 4-104
Tilanteet, joissa pysBkRintitutka ei ole 
kBytettBvissB 4-107
Pyscytettcessc 1-7
Pyyhkijcn sulat 8-51
Pyyhkijct ja pesulaitteet 4-143
Pesulaitteen suuttimien
lBmmitys 4-147
Takalasin pyyhkijBn ja
pesulaitteen kytkin 4-147
Tuulilasin pesulaite 4-145
Tuulilasin pyyhkijBt 4-144
Pccntuki  etuistuin 3-13
Pccstujen hallintajcrjestelmc 8-133

R
Raitisilmasuodatin 8-50
RCCW (ristecvcn liikenteen 
varoitusjcrjestelmc) 6-152
Ajaminen toisen ajoneuvon tai 
rakenteen lBheisyydessB 6-159
JBrjestelmBn rajoitukset 6-158
Olosuhteet, joissa jBrjestelmBB ei voida 
kByttBB 6-158
Toimintaedellytykset 6-152
Tunnistusanturi 6-155
Varoitustapa 6-153
Varoitusviesti 6-156
Rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (tyyppi A) 7-10
Rengaspaineiden 
valvontajcrjestelmc 
(TPMS) (tyyppi B) 7-16
Renkaat ja vanteet 8-58
Matalan profiilisuhteen rengas 8-68
PyRrBnkulmat ja renkaan
tasapainotus 8-61
Rengaspaineiden mittaaminen 8-60

Renkaan huolto 8-64
Renkaan pito 8-64
Renkaan sivupinnan merkinnBt 8-64
Renkaan vaihtaminen 8-62
Renkaiden huolenpito 8-58
Renkaiden kiertovaihto 8-61
Suositellut rengaspaineet 
kylminB 8-58
Vanteen vaihtaminen 8-64

S
Sateessa ajaminen 6-170
Seisontajarru 8-47
Seisontavalojen asento 4-137
Selkcnojan tasku 3-16
Sisctilan varusteet 4-184
HBikBisysuoja 4-185
Istuimen jBBhdytys 4-187
IstuinlBmmitin 4-185
Kauppakassipidike 4-195
Langaton Blypuhelimen lataus 4-191
Lattiamattokoukut 4-193
LBmpRtila-asetus 4-186
Matkapuhelimen latausliitBntB 4-190
Matkatavaroiden 
kiinnityskiskojBrjestelmB 4-199
Mukipidike 4-185
Pistorasia 4-188
Suojaverkko 4-195
Suojaverkon asentaminen 4-196
Tavaratilan nBkRsuoja 4-197
Tavaratilan peite 4-194
Tuhkakuppi 4-184
USB-laturi 4-189
Vaatekoukku 4-194
Siscvalo 4-148
Ehostuspeilin valo 4-150
Hansikaslokeron valo 4-151
Kartanlukuvalo 4-148
Matkustamon valo 4-149
Tavaratilan valo 4-150
Sivuturvatyyny 3-60
Sport-jcrjestelmc 6-126
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Stop & go -toiminnolla 
varustettu mukautuva 
vakionopeudensccdin 6-102
Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
asettaminen 6-109
JBrjestelmBn rajoitukset 6-115
Mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen 
herkkyyden sBBtBminen 6-114
Nopeuden asettaminen 6-104
Siirtyminen tavallisen 
vakionopeudensBBtimen 
toimintatilaan 6-114
Sulakkeet 8-69
Matkustamon sulakerasian 
sulakkeen vaihtaminen 8-72
Moottoritilan sulakkeen
vaihtaminen 8-73
Sulake-/relerasian kuvaus 8-75
Suojaverkko 4-195
Suuntavilkut 4-140
Schkuikkunat 4-38
Schkuinen 
ohjaustehostin (EPS) 4-53
Schkuinen 
seisontajarru (EPB) 6-48
Schkutoiminen takaluukku 4-28
Scilytyslokerot 4-179
Aurinkolasipidike 4-181
Hansikaslokero 4-180
Keskikonsolin sBilytyslokero 4-179
Liukuva kyynBrnoja 4-180
Tavaratilan jakaja 4-182
Tavaratilan lokerot 4-183
Tavaratilan sivukotelot 4-183
Tavaratilan suurentaminen 4-182
Tavaraverkon pidike 4-181

T
Takaistuimen kaataminen 3-18
Takaistuimen pccntuki 3-16

Takalasin pyyhkijcn ja 
pesulaitteen kytkin 4-147
Takaluukun automaattinen 
avaus clyavaimella 4-33
Takaovien lapsilukko 4-23
Takasumuvalo 4-142
Takaturvavuiden 
piilottaminen 3-29
Taloudellinen kcyttu 6-166
Taustapelin pcivc-/yuasento 4-57
Tavaratila 4-24
KBsikByttRinen takaluukku 4-24
SBhkRtoiminen takaluukku 4-28
Takaluukun avaaminen 
hBtBtilanteessa 4-27
Takaluukun sulkeminen 4-25
Tavaratilan jakaja 4-182
Tavaratilan lokerot 4-183
Tavaratilan nckusuoja 4-197
Tavaratilan peite 4-194
Tavaratilan sivukotelot 4-183
Tavaratilan suurentaminen 4-182
Tavaraverkon pidike 4-181
Tekninen erittely 9-2
Auton tyyppikilpi 9-16
Ilmastoinnin kompressoritarra 9-18
KylmBainetarra 9-19
lmastointilaite 9-10
Mitat 9-3
Moottori 9-2
Moottorinumero 9-17
Painot/Tilavuudet 9-8
Polttimoiden tehot 9-5
Renkaat ja vanteet 9-6
Renkaiden tiedot ja 
rengaspainetaulukko 9-17
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 9-19
Valmistenumero (VIN) 9-16
Voiteluainesuositukset ja 
tByttRmBBrBt 9-11
Tietoviihdejcrjestelmc 5-3
Asetukset 5-33
Bluetooth 5-23
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JBrjestelmBn tilakuvakkeet 5-35
Radio 5-13
Tavaramerkit 5-38
TietoviihdejBrjestelmBn tiedot 5-36
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 5-39
(BnentoistojBrjestelmB 5-3, 5-7
Toimintamatka 4-72
Turmcysvaroittimella varustettu 
hctcjarrutusjcrjestelmc (FCA) 
(kameratyyppinen) 6-66
FCA-jBrjestelmBn 
etukamera-anturi 6-70
FCA-jBrjestelmBn varoitusviesti
ja jBrjestelmBn hallinta 6-68
Jalankulkijan tunnistaminen 6-88
JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi 6-67
JBrjestelmBn rajoitukset 6-73
JBrjestelmBn toimintahBiriR 6-72
JarrujBrjestelmBn toiminta 6-70
Totutusajo 1-7
Tuhkakuppi 4-184
Turvatyynyjcrjestelmc 3-46
Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny 3-55
Sivuturvatyyny 3-60
SRS-jBrjestelmBn huolto 
ja yllBpito 3-70
Tilanteet, joissa turvatyyny 
ei laukea 3-68
TurvatyynyjBrjestelmBn 
osat ja niiden toiminta 3-52
TurvatyynyjBrjestelmBn 
tRrmBysanturit 3-64
Turvatyynyn laukeamistilanteet 3-67
Turvaverhot 3-62
Varoitustarra 3-73
Varoitusvalo 3-50
Turvatyynyjcrjestelmcn 
turmcysanturit 3-64
Turvaverhot 3-62
Turvavuiden hoito 3-34
Turvavuiden 
kiinnitysjcrjestelmc 3-22

Turvavyun esikiristin 3-29
Turvavyut 3-22
lantio-/olkavyR 3-26
takaturvavRiden piilottaminen 3-29
turvavRiden hoito 3-34
turvavRiden kiinnitysjBrjestelmB 3-22
turvavyRn esikiristin 3-29
varotoimenpiteet 3-32
Tuulilasin huurteenpoisto 4-175
Automaattinen 
ilmastointijBrjestelmB 4-176
Huurteenpoiston toimintalogiikka 4-177
KBsisBBtRinen ilmastointilaite 4-175
Tuulilasin pesulaite 4-145
Tuulilasin pyyhkijct 4-144

U
Ulkolcmputilan mittari 4-68
Ulkopuolen varusteet 4-200
Kattokaiteet 4-200
Ureamccrcn mittari 4-76
USB-laturi 4-189

V
Vaaralliset ajo-olosuhteet 6-168
Vaatekoukku 4-194
Vaihdeasennon ja vaihteen 
osoitus 4-68
Vaihteiston lcmpumittari 4-76
Vakionopeudensccdin 6-90
Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeudensBBdin on 
kBytRssB 6-92
Kytke vakionopeudensBBdin pois 
kBytRstB jommallakummalla 
seuraavista tavoista 6-93
Vakionopeuden asettaminen 6-91
Vakionopeuden kasvattaminen 6-92
Vakionopeuden ottaminen 
uudelleen kByttRRn yli 30 km/h 
ajonopeudella 6-93
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VakionopeudensBBtimen kytkin 6-91
VakionopeudensBBtimen 
poistaminen kBytRstB 6-92
Vakionopeuden vBhentBminen 6-92
Valaistu moottorin 
START/STOP-painike 6-14
Valmistenumero (VIN) 9-16
Valokytkimen Auto-asento 4-137
Valot 4-135
Ajovalojen asento 4-137
Ajovalojen esikytkentB 4-136
Ajovalojen korkeudensBBtR 4-142
Ajovalojen saattotoiminto 4-135
Akun sBBstRtoiminto 4-135
Etusumuvalot 4-141
Kaukovaloavustin 4-138
Kaukovalojen kByttBminen 4-138
PBivBajovalot 4-142
Seisontavalojen asento 4-137
Suuntavilkut ja 
kaistanvaihtotoiminto 4-140
Takasumuvalo 4-142
Valojen hallinta 4-136
Valokytkimen Auto-asento 4-137
Varoitusvalot 4-87
Virta-avaimen asennot 6-10
Bensiinimoottorin/dieselmoottorin 
sammuttaminen (kBsivaihteisto) 6-13
Moottorin kBynnistBminen 6-11
Virtalukon asento 6-10

Y
Yhdistettyjen ajotietojen ncyttutila 
4-74

C
Ccnentoistojcrjestelmc 5-3
HainevBantenni 5-3
Tikkuantenni 5-3
USB-liitBntB 5-4
Ccnimerkki 4-55
Clyavain 4-13

(lyavaimen toiminnot 4-13
VarotoimenpiteitB Blyavaimen 
kBytRssB 4-15
Clykcs 
nopeusrajoitusvaroitus 6-96
KByttR 6-98
Liikennemerkkien 
tunnistusjBrjestelmBn kytkeminen 
pBBlle / pois pBBltB 6-97
NByttR 6-98
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