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KOJELAUTA

1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalojen hallinta - 2 Mittaristo -
3 Ohjauspyörän oikea vipu:tuulilasin ja takalasin pyyhkijät, ajotietokoneen näppäimet 4 Auton radio -

5 Hansikaslokero/piilossa oleva asiakirjahylly 6 Lämmittimen/ilmanvaihdon/ilmastoinnin säätimet - 7 Vaihdevipu

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista.

MITTARISTO

A Nopeusmittari 

B Kierroslukumittari 

C Näyttö digitaalisella polttoainemittarilla
ja moottorin jäähdytysnesteen lämpö-
mittarilla.

Varoitusvalot m ja c ovat ainoastaan
Multijet-versioiden varusteina.



AVAIMET OVET

Avaaminen ulkopuolelta

Paina kauko-ohjaimella varustetun avaimen
näppäintä Ë ja avaa sitten ovi vetämällä kah-
vasta.

Lukitseminen ulkopuolelta

Sulje ovi ja paina sitten kauko-ohjaimella va-
rustetun avaimen näppäintä Á .

Lukitseminen matkustamosta ovien
ollessa suljettuna

Paina vipua A ovea kohti.

Kauko-ohjaimella varustettu avain:

Ë Avaa ovien ja takaluukun lukituksen. 

Á Lukitsee ovet ja takaluukun.

RAvaa ainoastaan takaluukun lukituksen.

Avainosa sopii seuraaviin lukkoihin:

– Virtalukko

 – Ovien lukot

– Polttoainesäiliön korkin lukko

Mekaaninen avain sopii seuraaviin lukkoihin:

– Virtalukko

 – Lukot oviin ja takaluukkuun (mikäli varus-
teena)

– Polttoainesäiliön korkin lukko

Avaimet toimitetaan yhdessä Code-kortin kanssa

ISTUIMET 

Selkänojan kallistaminen: kierrä säädintä C.

Säädöt

Pituussuuntainen: nosta vipua A ja siirrä istuin-
ta eteen- tai taaksepäin.

Pääsy takaistuimille

Käytä vipua vapauttaaksesi selkänojan lukituksen (a). Käännä selkänojaa eteenpäin, kunnes se lukittuu (b). Työnnä istuinta eteenpäin (c),
jolloin mahdollistetaan kulku takaistuimille. Liu’uta istuinta taaksepäin (d), kunnes se saavuttaa alkuperäisen asentonsa (mikäli varusteena).
Käytä vipua vapauttaaksesi selkänojan ja nosta se yläasentoon (e), kunnes kuulet napsahdusäänen, joka varmistaa selkänojan lukkiutumisen
paikoilleen (f).

Korkeussuuntainen: käytä kahvaa B.



PÄÄNTUET

Edessä

Säätääksesi ylöspäin: nosta pääntukea.

Säätääksesi alaspäin: paina näppäintä A ja las-
ke pääntukea.

OHJAUSPYÖRÄ 

Ohjauspyörää voidaan säätää korkeussuun-
nassa (mikäli varusteena).

a lukittu

b lukitus avattu (säätäminen on mahdollista)

Takana (mikäli varusteena)

Nosta pääntuet käytön ajaksi kokonaan ylä-
asentoon. 

Irrottaminen: paina samanaikaisesti näppäimiä
B ja C ja poista pääntuki. 

TURVAVYÖT TAUSTAPEILIT

Kiinnittäminen: tartu kiinnitysosasta A ja aseta
se solkeen B, kunnes kuulet napsahdusäänen.

Avaaminen: paina näppäintä C.

Käsisäätöinen sisäpeili

Normaali tai häikäisemätön asento: hallitaan
vivun A avulla.

Elektrokromaattinen sisäpeili

Peili on varustettu toiminnolla, joka estää au-
tomaattisesti häikäisyn. 

Kytkeäksesi toiminnon:

– Paina näppäintä, joka sijaitsee peilin ala-
osassa. 

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

  – Paina näppäintä uudelleen.

Ulkopeilit

B Oikean/vasemman peilin valitseminen.

C Valitun peilin säätäminen.



Tuulilasin pyyhkijät

A tuulilasin pyyhkijät pois päältä

B tihkutoiminto

C jatkuva hidas pyyhintä

D jatkuva nopea pyyhintä

E hetkellinen toiminta

Takalasin pyyhkijä

Käännä kiertyvä säädin asentoon '.

Tuulilasin pesijä

Vedä vipua ohjauspyörää kohti.

Takalasin pesijä

Työnnä vipua kojelautaa kohti.

OHJAUSPYÖRÄN VIVUT

Ulkovalot

„ Avaimen ollessa STOP-asennossa:
valot pois päältä.

Avaimen ollessa MAR-asennossa:
päivävalot ovat päällä (D.R.L. -jär-
jestelmä) (*)

2 Lähivalot päällä

1Työnnä vipua kojelautaa kohti, jolloin kau-
kovalot kytkeytyvät

Suuntavilkut

a oikea suuntavilkku

b vasen suuntavilkku

(*) Joissakin versioissa/joillakin markkina-alu-
eilla tunnus „ on korvattu tunnuksella O.

Malliversiot, jotka on varustettu
etusumuvaloilla

Kytkeminen päälle / pois päältä

Ensimmäinen painaminen: etusumuvalot pääl-
lä 

Toinen painaminen: takasumuvalot päällä 

Kolmas painaminen: pois päältä 

ETU-/TAKASUMUVALOT

Malliversiot, jotka eivät ole varustettu
etusumuvaloilla

Takasumuvalojen kytkeminen päälle / pois pääl-
tä

– Paina näppäintä A. ¯

HÄTÄVILKUT

Automaattinen kytkeytyminen päälle/ pois pääl-
tä: 

– Hätävilkut kytkeytyvät kovan jarrutuksen ai-
kana ja sammuvat kiihdytettäessä. 

– Kytkeminen käsin: paina kojelaudan näp-
päintä A.

SÄHKÖISET
IKKUNANNOSTIMET

Ikkunannostimien näppäimet
(mikäli varusteena)

A Vasemman etuikkunan avaaminen / sulke-
minen.

B Oikean etuikkunan avaaminen/sulkeminen.



Bensiinimallit

– Kytke käsijarru

– Kytke vaihdevipu vapaalle

– Paina kytkinpoljin pohjaan

– Käännä virta-avainta AVV-asentoon ja va-
pauta se heti moottorin käynnistyttyä.

Multijet-mallit

– Kytke käsijarru

– Kytke vaihdevipu vapaalle

– Käännä virta-avain MAR-asentoon ja odo-
ta, että varoitusvalot m ja Y sammuvat.

– Paina kytkinpoljin pohjaan

– Käännä virta-avainta AVV-asentoon ja va-
pauta se heti moottorin käynnistyttyä.

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

Ilmastointilaite
(käsisäätöinen)

Kytkeminen:
paina näppäintä A.

Lämpötilan säätäminen:
kierrä säädintä B.

Ilmastointilaite
(automaattinen)

Kytkeminen:
paina näppäintä AUTO
A.

Lämpötilan säätäminen:
näppäimien B avulla.

VAIHTEISTO 

Kytkeäksesi peruutusvaihteen R vapaalta, nos-
ta kytkin A vaihdenupin sisään ja siirrä vipu en-
sin oikealle ja sitten taakse.

TANKKAAMINEN

Polttoainesäiliön korkin avaaminen

– Avaa kansi A.

– Käännä virta-avainta vastapäivään korkin lu-
kossa ja kierrä korkki B auki.

– Korkin tulisi olla kiinnitettynä kuvan mukai-
sesti tankkauksen ajan.

Bensiinimallit

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jonka ok-
taaniluku on vähintään 95 R.O.N. (EN228-luo-
kitus).

Multijet-mallit

Käytä ainoastaan moottoriajoneuvoille tar-
koitettua dieselpolttoainetta (EN590-luokitus).



AUTON RADIO
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Toiminta

Paina näppäintä 

Paina näppäintä hetken aikaa 

Paina näppäintä +: äänenvoimakkuus kasvaa
Paina näppäintä –: äänenvoimakkuus vähenee

Paina näppäintä toistuvasti

Paina näppäintä toistuvasti

Paina näppäintä toistuvasti

Paina näppäintä lyhyesti

Valikon kytkeytyminen: paina näppäintä lyhyesti
Säätötyypin valinta: paina näppäintä � tai �
Asetuksen säätö: paina näppäintä ¯ tai ˙

Valikon kytkeytyminen: paina näppäintä lyhyesti
Säätötyypin valinta: paina näppäintä � tai �
Asetuksen säätö: paina näppäintä ¯ tai ˙

PÄÄTOIMINNOT

Kytkeminen päälle

Kytkeminen pois päältä

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Radion äänilähteen valinta: FM1, FM2, FM Autostore

Radion äänilähteen valinta: MW, LW

Äänilähteen Radio / CD valinta 

Äänenvoimakkuuden mykistys / tauko toistossa (Mute/Pause)

Audio-säädöt: matalat äänet (BASS), korkeat äänet (TREBLE),
vasemman / oikean puolen tasapaino (BALANCE),
etu- / takapään tasapaino (FADER)

Lisätoiminnot

Delta Motor Oy
Tekninen Palvelu

Heikkiläntie 3
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RADION TOIMINNOT

Radioaseman haku:
• Automaattinen haku
• Käsin haku

Nykyisen radioaseman tallentaminen 

Tallennetun radioaseman valitseminen

Toiminta

Automaattinen haku: paina näppäintä ¯ tai ˙
(pidä painettuna muutaman sekunnin kytkeäksesi pikakelauksen)
Käsin haku: paina näppäintä � tai �
(pidä painettuna muutaman sekunnin kytkeäksesi pikakelauksen)

Paina vastaavaa esivalintanäppäintä 1-6 muutaman sekunnin ajan

Paina lyhyesti vastaavaa esivalintanäppäintä 1-6

CD-SOITTIMEN TOIMINNOT

CD-levyn poistaminen

Edellisen/seuraavan kappaleen valinta

CD-levyn kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Edellisen / seuraavan hakemiston toisto (MP3-CD-levyillä)

Toiminta

Paina näppäintä lyhyesti

Paina lyhyesti näppäintä ¯ tai ˙

Paina näppäintä ¯ tai ˙ hetken aikaa

Paina lyhyesti näppäintä ¯ tai ˙



Kaikki kirjassa opastetut säädöt on tehtävä ainoastaan, kun auto on pysähtyneenä.
Suosittelemme myös lukemaan huolellisesti auton käyttöohje- ja huoltokirjan ennen ajoon lähtöä.

SUOMI


