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KOJELAUTA

1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet -
4 Connect Nav+ -järjestelmä - 5 Hansikaslokero - 6 Lämmityksen/ilmanvaihdon/ilmastoinnin säätimet - 7 Vaihdevipu - 8 Vakionopeudensääti-
men vipu - 9 Hallintanäppäimet.

MITTARISTO

A Nopeusmittari 

B Polttoainemittari

C Moottorin lämpömittari 

D Kierroslukumittari

E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

mc Varoitusvalot Multijet-mallien varus-
teena

t Varoitusvalo varusteena automaattivaih-
teisissa malleissa

Nopeus- kierroslukumittarin asteikko saattaa
vaihdella eri malliversioissa.



AVAIMET OVET

Lapsilukko (takaovissa)

a Ovi lukittu sisäpuolella.

b Ovi avattavissa sisäpuolelta.

Auton mukana toimitetaan kaksi avainta ja
CODE-kortti.

Ë Ovien ja takaluukun avaus sekä mur-
tohälyttimen kytkeminen pois päältä.

Á Ovien ja takaluukun lukitus sekä mur-
tohälyttimen kytkeminen toimintaan.

RTakaluukun kauko-ohjattu avaus.

Avaaminen ulkopuolelta

Paina avaimen näppäintä Ë ja vedä sitten oven
kahvasta.

Lukitseminen ulkopuolelta

Sulje ovi ja paina sitten avaimen näppäintä Á .

Matkustamosta ovien ollessa lukittuna

– Näppäin A lukitsee ovet.

– Näppäin B avaa ovien lukituksen.

Avaaminen hätätilanteessa

– Nosta kahvaa, aseta avaimen metalliosa C
lukkoon ja käännä sitä vastapäivään.

– Poista avaimen metalliosa ja laske vipu.

– Vedä kahvasta ja avaa ovi.

ISTUIMET

Ohjauspyörää voidaan säätää sekä syvyys- et-
tä korkeussuunnassa.

a Vapautettu (säädöt voidaan suorittaa).

b Lukittu.

Käsin säädettävät etuistuimet

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taaksepäin: nosta
vipua A ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin.

Korkeuden säätäminen: siirrä vipua C toistu-
vasti nuolien mukaisesti.

Selkänojan kulman säätäminen: käännä säädin-
tä E.

Ristiseläntuen säätäminen: käännä säädintä D.

Selkänojan kallistaminen: siirrä vipua B toistu-
vasti nuolien mukaisesti.

OHJAUSPYÖRÄ

Sähkösäätöiset etuistuimet

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taaksepäin: käytä
säädintä I.

Korkeuden säätäminen: käytä säädintä I.

Selkänojan kulman säätäminen: käytä säädintä
H.

Istuimen lämmittäminen: käytä säädintä F.

Tallennetun asennon hakeminen muistista: käytä
näppäimiä G.



PÄÄNTUET TURVAVYÖT TAUSTAPEILIT 

Edessä

Nostaminen: nosta pääntukea.

Laskeminen: paina painiketta A ja laske pään-
tukea.

Takana

Aseta pääntuet käyttöasentoon.

Kiinnittäminen: tartu kiinnikkeeseen A ja työn-
nä se solkeen B, kunnes kuuluu napsahtava lu-
kitusääni.

Avaaminen: paina näppäintä C.

Sisäpeili

Tavallinen ja häikäisemätön asento: käytä vipua
A.

Ovipeilit

B valitaksesi vasemman tai oikean peilin.

C säätääksesi valittua peiliä.

Takalasin pyyhkijä

Kiertyvä säädin G käännetty asentoon '.

Tuulilasin pesulaite

Vedä vipua ohjauspyörää kohti.

Vivun vetäminen ohjauspyörää kohti lähiva-
lojen ollessa päällä kytkee ajovalojen pesulait-
teet.

Takalasin pesulaite

Työnnä vipua kojelautaa kohti.
Tuulilasin pyyhkijät

A tuulilasin pyyhkijä pois päältä

B jaksottainen pyyhintä

C jatkuva, hidas pyyhintä

D jatkuva, nopea pyyhintä

E kertapyyhintä

F jaksottaisen pyyhinnän nopeuden valinta.

OHJAUSPYÖRÄN VIVUT

Ulkovalot

å valot pois päältä

6 seisontavalot

2 lähivalot

1 vedä vipua ohjauspyörää kohti kytkeäk-
sesi kaukovalot

2A päivävalon tunnistin (automaattinen lähi-
ja seisontavalojen kytkeytyminen
ulkoilman valoisuuden mukaan).

Suuntavilkut

a oikea suuntavilkku

b vasen suuntavilkku.



VAKIONOPEUDEN -
SÄÄDIN

Kiertyvä säädin A käännetty asentoon:

ON vakionopeudensäädin päällä

OFF vakionopeudensäädin pois päältä

RES tallennetun nopeuden nollaaminen.

Jokainen vivun liike ylös- tai alaspäin aiheut-
taa asetetun nopeuden lisääntymisen tai vä-
henemisen (noin 1 km/h).

Jos vipua pidetään ylhäällä tai alhaalla, nopeus
lisääntyy tai vähenee jatkuvasti.

Etusumuvalot päällä / pois päältä: paina koje-
laudan näppäintä A.

Takasumuvalot päällä / pois päältä: paina ko-
jelaudan näppäintä B.

ETUSUMUVALOT
TAKASUMUVALOT

HÄTÄVILKUT

On/off: paina kojelaudan näppäintä C.

SÄHKÖISET
IKKUNANNOSTIMET 

Hallintanäppäimet

A Vasemman etuikkunan avaaminen/sulke -
minen. 

B Oikean etuikkunan avaaminen/sulkeminen. 

C Vasemman takaikkunan avaaminen/sulke -
minen.

D Oikean takaikkunan avaaminen/sulke mi -
nen.

E Sähköisten takaikkunoiden käytön esto.

KAKSITASOINEN
KUORMAUSTILA

– paina kohdasta ”PUSH”.

– Nosta kuormaustasoa ja vedä sitä eteenpäin.

– Ohjaa kuormaustasoa sitä laskiessasi ja ase-
ta se pohjalle.

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

Bensiinimallit

– Vedä seisontajarruvivusta.

– Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot P tai N
automaattivaihteistoissa).

– Paina kytkinpoljin pohjaan (tai jarrupoljin au-
tomaattivaihteistoissa).

– Käännä virta-avain START-asentoon ja va-
pauta se, kun moottori käynnistyy.

Multijet-mallit

– Vedä seisontajarruvivusta.

– Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot P tai N
automaattivaihteistoissa).

– Käännä virta-avain ON-asentoon ja odota,
että varoitusvalot m ja Y sammuvat.

– Paina kytkinpoljin pohjaan (tai jarrupoljin au-
tomaattivaihteistoissa).

– Käännä virta-avain START-asentoon ja va-
pauta se, kun moottori käynnistyy.



ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä

Kytkeminen päälle: paina näppäintä √ A.

Säätääksesi lämpötilaa: kierrä säädintä B.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä

Kytkeminen päälle: paina näppäintä AUTO C.

Säätääksesi lämpötilaa: käännä säädintä D.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO
P pysäköinti (auto pysähtynyt)
R peruutus
N vapaa
D ajovaihde (automaattivaihteet eteen)

Vaihdevivun siirtäminen:

N6 R

N6 P painamalla painiketta A

R6 P

P6 mikä tahansa painamalla painiketta
A sekä jarrupoljinta

Sekventaalitila
Siirrä vaihdevipu vasemmalle:
+ vaihde vaihtuu suuremmalle
– vaihde vaihtuu pienemmälle

VAIHTEISTO 

KÄSIVALINTAINEN

Bensiinimallit

Kytkeäksesi peruutusvaihteen R vapaalta siir-
rä vaihdevipu ensin oikealle ja sitten taakse.

Multijet-mallit

Kytkeäksesi peruutusvaihteen R vapaalta nos-
ta nupin alla oleva turvarengas A ylös ja siir-
rä vipu ensin vasemmalle ja sitten eteen.

TANKKAAMINEN

Polttoainesäiliön korkin avaaminen

– Avaa kansi A.

– Kierrä korkki B auki.

– Aseta korkki kuvan mukaisesti tankkauksen
ajaksi.

Bensiinimallit

Tankkaa ainoastaan lyijyttömällä bensiinillä,
jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95 (EN
228 -luokitus).

Multijet-mallit

Tankkaa ainoastaan moottoriajoneuvoille tar-
koitetulla dieselpolttoaineella (EN 590 -luo-
kitus).



Avataksesi kannen A ovien ollessa lukossa pai-
na avausnäppäintä C.

CONNECT NAV+ -JÄRJESTELMÄ

Automaattinen virrankytkentä

Käännä virta-avain ON-asentoon.

Virrankytkentä käsin

Paina näppäintä B.

Määränpään syöttäminen

– Paina näppäintä NAV A.

– Käännä säädintä C selataksesi vaihtoehtoja
ja paina sitä tehdäksesi valinnan.

Tiedot syötetään seuraavassa järjestyksessä:
Osoite (Address), Paikkakunta (Place), Katu
(Street), Kadun numero (Street number), Las-
ke reitti (Calculate route). 

Connect Nav+ -järjestelmä laskee reitin ja oh-
jaa sinut syöttämääsi määränpäähän.
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Kaikki esitetyt säädöt on suoritettava ainoastaan, kun ajoneuvo on pysähtynyt.
Suosittelemme myös lukemaan huolellisesti käyttöohje- ja huoltokirjan ennen kuin aloitat ajamisen.

SUOMI


