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Huomaa, että tämä käsikirja sisäl-
tää kaikki mallisarjan autot eri va-
rusteluvaihtoehtoineen. Siksi op-
paassa saatetaan esitellä sellaisia 
varusteita, joita autossasi ei ole.

Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt 
tiedot olivat ajan tasalla painatuk-
sen ajankohtana. Valmistaja pidät-
tää kuitenkin itselleen oikeuden 
muutoksiin ilman ennakkoilmoitus-
ta, koska Suzukin valmistajan toi-
mintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva 
tuotekehittely.

Kuvissa esiintyvä auto saattaa poi-
keta autostasi varusteiden osalta.

Suzuki-autoihin on nykyään saata-
villa laaja valikoima sekä alkuperäi-
siä Suzukin varaosia ja -lisävarustei-
ta että jäljitelmävaraosia ja -lisäva-
rusteita. Jos jokin autoosi asenne-
tuista alkuperäisistä Suzuki-va-
raosista tai -lisävarusteista pitää 
vaihtaa, Suzuki suosittelee, että 
sen tilalle vaihdetaan alkuperäinen 
Suzuki-varaosa tai -lisävaruste. 
Myös muita vastaavanlaatuisia va-
raosia tai lisävarusteita voidaan 
käyttää. Suzuki ei vastaa jäljitelmä-
varaosien tai -lisävarusteiden luo-
tettavuudesta tai takuusta, eikä 
myöskään niiden vaihdosta tai 

asennuksesta. Myöskään vauriot 
tai toimintahäiriöt, jotka ovat seura-
usta jäljitelmävaraosien tai -lisäva-
rusteiden käytöstä, eivät kuulu 
Suzukin takuun piiriin.

Radioaaltolähettimen asentaminen 
autoon voi vaikuttaa elektronisiin 
järjestelmiin kuten:

 Elektroninen monipistesuihku-
tusjärjestelmä

 Safety Sense

 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

 SRS-turvatyynyjärjestelmä

 Turvavyön kiristinjärjestelmä

Varmista SUZUKI-jälleenmyyjältäsi 
tai ammattitaitoiselta korjaamolta, 
mitä varotoimenpiteitä tai erityisoh-
jeita radioaaltolähettimen asennuk-
sessa tulee noudattaa.

Lisätietoa lähetystaajuuksista, te-
hotasoista, antennin sijoittamisesta 
ja muista huomioitavista seikoista 
asennukseen liittyen saat SUZUKI-
jälleenmyyjältäsi tai ammattitaitoi-
selta korjaamolta.

Hybridiauton korkeajänniteosat ja 
kaapelit lähettävät sähkömagneetti-
sia aaltoja suunnilleen saman mää-
rän kuin tavanomainen bensiini-
käyttöinen polttomoottoriauto tai 
kodin sähkölaitteet niiden sähkö-
magneettisesta suojauksesta huoli-
matta.

Tiedoksi

Pääasiallinen käsikirja

Lisävarusteet, varaosat ja 
muutostyöt

Radioaaltolähettimen 
asennus
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Radioaaltolähettimestä (RF-lähetti-
mestä) voi kuulua häiritsevää ään-
tä.

Auto on varustettu hienostuneilla 
tietokoneilla, jotka tallentavat tietty-
jä tietoja, kuten:
• Moottorin käyntinopeus / Sähkö-

moottorin käyntinopeus (ajo-
moottorin käyntinopeus)

• Kaasupolkimen tila
• Jarrun tila
• Auton nopeus
• Ajamista avustavien järjestelmi-

en toimintatila
• Kameroiden välittämät kuvat

Autosi on varustettu kameroilla. Ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon saadaksesi 
tietoa nauhoittavien kameroiden sijain-
nista.

Tallennettava tieto vaihtelee riippu-
en auton varustetasosta, valinnai-
sista varusteista sekä kohdemaas-
ta.

Nämä tietokoneet eivät tallenna 
keskusteluja tai ääntä, ne tallenta-
vat vain kuvia auton ulkopuolelta 
tietyissä tilanteissa.

 Tiedon käyttö

Suzuki voi käyttää tähän tietokonee-
seen tallennettua tietoa toimintahäiriöi-
den diagnosointiin, tutkimus- ja kehitys-
työhön sekä laadun parantamiseen.

Suzuki ei paljasta tallennettua tietoa 
kolmannelle osapuolelle paitsi:

• Auton omistajan luvalla tai jos auto 
on vuokrattu, auton vuokraajan luval-
la

• Poliisin, tuomioistuimen tai valtion vi-
raston virallisesta pyynnöstä

• Suzukin käyttöön oikeustapauksissa

• Sellaisiin tutkimustarkoituksiin, joissa 
tieto ei ole sidoksissa tiettyyn autoon 
tai sen omistajaan

 Tallennettu kuvatieto voidaan 
poistaa SUZUKI-jälleenmyyjällä 
tai ammattitaitoisella korjaamol-
la.

Kuvien tallennustoiminto voidaan pois-
taa käytöstä. Jos toiminto on poistettu 
käytöstä, tiedot järjestelmän toiminnas-
ta eivät ole käytettävissä.

Autossasi oleva SRS-turvatyynyjär-
jestelmä ja turvavöiden kiristinjär-
jestelmä sisältää räjähtäviä kemi-
kaaleja. Jos auto romutetaan ilman, 
että siitä poistetaan turvatyynyt ja 
turvavöiden kiristimet, seuraukse-
na saattaa olla onnettomuus kuten 
esimerkiksi tulipalo. Varmistu, että 
autostasi poistetaan ennen romu-
tusta SRS-turvatyynyt ja turvavyön-
kiristimet joko asiansa osaavalla 
korjaamolla tai SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai -korjaamon tai muun ammat-
titaitoisen ja hyvin varustetun 
korjaamon toimesta.

Ajoneuvon tietojen tallennus

Auton romuttaminen
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VAROITUS

nYleiset varotoimenpiteet autoa 
ajettaessa

Ajaminen päihteiden vaikutuksen alai-
sena: Älä koskaan aja autollasi alko-
holin tai huumeiden vaikutuksen alai-
sena, sillä päihdeaineet heikentävät 
ajokykyäsi. Alkoholi ja eräät muut 
päihteet pidentävät reaktioaikaa, hei-
kentävät päättelykykyä ja huononta-
vat koordinaatiota, mikä saattaa joh-
taa onnettomuuteen jossa sinä, mat-
kustajat tai ulkopuoliset voivat louk-
kaantua tai saada surmansa.

Ennakoiva ajotapa: Aja aina ennakoi-
vasti. Pyri ennakoimaan muiden kul-
jettajien tai jalankulkijoiden mahdolli-
sesti tekemät virheet ja ole valmis 
välttämään onnettomuuksia.

Kuljettajan häirintä: Keskity aina aja-
miseen. Kaikki mikä häiritsee kuljetta-
jaa, esim. säätimien käyttö ajon aika-
na, matkapuhelimessa puhuminen tai 
lukeminen voivat johtaa onnettomuu-
teen, jonka seurauksena sinä, mat-
kustajat tai ulkopuoliset saattavat 
loukkaantua tai saada surmansa.

nYleiset varotoimenpiteet lasten 
turvallisuuteen liittyen

Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman 
valvontaa, äläkä koskaan anna lasten 
käyttää avainta.

Lapset voivat saada auton käyntiin tai 
vaihteiston vapaalle. Vaarana on 
myös, että lapset saattavat loukkaan-
tua, jos he leikkivät ikkunoilla tai 
auton muilla laitteilla. Lisäksi auton si-
sätiloissa oleva kuumuus tai kylmyys 
voi olla lapsille kohtalokasta.
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Tämän oppaan 
lukeminen

Selittää tässä käsikirjassa 
käytetyt symbolit.

Tässä käsikirjassa esiintyvät 
symbolit

Symbolit Merkitys

VAROITUS:

Ilmaisee jotakin sellais-
ta, että jos sitä ei nou-
dateta, seurauksena 
voi olla kuolema tai va-
kavat henkilövahingot 
ihmisille.

HUOMAA:

Ilmaisee jotakin sellais-
ta, että jos sitä ei nou-
dateta, seurauksena 
voi olla auton tai sen 
laitteiden vaurioitumi-
nen tai toimintahäiriöt.

Ilmaisee toimintaa tai 
työjärjestystä. Seuraa 
vaiheita numerojärjes-
tyksessä.

Kuvien symbolit

Symbolit Merkitys

Osoittaa toimintaa (pai-
namista, kääntämistä 
jne.), jossa käytetään 
katkaisimia ja muita 
laitteita.

Osoittaa toiminnan tu-
losta (esim. kansi auke-
aa).

Symbolit Merkitys

Osoittaa selitettävää 
komponenttia tai sijain-
tia.

Tarkoittaa Älä, Älä tee 
tätä tai Älä anna 
tämän tapahtua.
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n Haku nimen avulla

 Aakkosellinen hakemisto: 
S. 517

n Haku sijainnin avulla

 Kuvallinen hakemisto: S. 12

n Etsintä oireen tai äänen perus-
teella

 Mitä tehdä, jos... (Vianetsintä): 
S. 514

n Haku otsikon avulla

 Sisällysluettelo: S. 2
Kuinka haetaan
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Varoitusviestit ................................................................................. S. 120

Takaluukku ................................................................................... S. 121

Lukitseminen / lukituksen avaaminen ............................................ S. 122

Varoitusviestit ................................................................................. S. 123

Ulkopuoliset taustapeilit ............................................................. S. 181

Peilin kulman säätö........................................................................ S. 181

Peilien taittaminen.......................................................................... S. 182

Peilien huurteenpoisto ................................................................... S. 358

Tuulilasinpyyhkimet..................................................................... S. 221

Varotoimenpiteet talven varalle ...................................................... S. 351

Varotoimenpiteet autopesuun liittyen ............................................. S. 385

Jäätymisen ehkäiseminen (tuulilasinpyyhkimien lämmitin) ............ S. 360
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Polttoainesäiliön täyttöaukon kansi........................................... S. 225

Tankkaaminen................................................................................ S. 226

Polttoaineen laatu / polttoainesäiliön tilavuus ................................ S. 496

Renkaat ......................................................................................... S. 402

Rengaskoko/rengaspaineet ........................................................... S. 500

Talvirenkaat/lumiketjut.................................................................... S. 351
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Toiminta puhjenneen renkaan kanssa ................................... S. 455, 471

Konepelti....................................................................................... S. 394

Avaaminen ..................................................................................... S. 394

Moottoriöljy..................................................................................... S. 496

Toiminta ylikuumenemisen kanssa ................................................ S. 488
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Takavalo........................................................................................ S. 215
Takasumuvalo*3............................................................................ S. 221
Peruutusvalo*2

Vaihteenvalitsimen siirtäminen R-asentoon ................................... S. 207
*1: Joissakin malleissa
*2: Oikealta ohjattavat autot
*3: Vasemmalta ohjattavat autot

Ajovalojen polttimot
(Korvausmenetelmät: S. 430, wattimäärä: S. 500)
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Varoitusvalot/merkkivalot ................................................................. S. 92

Jos varoitusvalo syttyy ................................................................... S. 444
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1-1.Ohjeita turvalliseen käyttöön

Käytä vain lattiamattoja, jotka on 
erityisesti suunniteltu sinun auto-
malliasi ja sen vuosimallia varten. 
Kiinnitä ne huolellisesti paikoilleen 
kokolattiamaton päälle.

1 Aseta kiinnityskoukut (kiinnik-
keet) lattiamatossa oleviin kiinni-
tysreikiin.

2 Käännä kunkin kiinnityskoukun 
(kiinnikkeen) nuppia varmistaak-
sesi lattiamattojen paikoillaan py-
symisen.

Kohdista aina -merkit .

Kiinnityskoukkujen (kiinnikkeiden) 
muoto saattaa poiketa kuvassa näky-
vistä.

Ennen ajamaan 
lähtemistä

Ajoturvallisuuden varmistami-
seksi huomioi seuraavat asiat 
ennen kuin lähdet autolla liik-
keelle.

Lattiamatto

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Varotoimenpiteiden huomiotta jättämi-
nen voi johtaa kuljettajan maton luis-
tamiseen, jolloin matto saattaa haitata 
polkimien käyttöä ajon aikana. Nope-
us voi yllättäen nousta suureksi tai 
auton pysäyttäminen voi vaikeutua. 
Tämä saattaa johtaa onnettomuu-
teen, josta seurauksena on kuolema 
tai vakavat henkilövahingot.

n Kun asennat kuljettajan lat-
tiamattoa

lÄlä käytä lattiamattoja, jotka on 
suunniteltu toisiin malleihin tai toi-
sen vuosimallin autoihin, vaikka ne 
olisivat alkuperäisiä Suzukin lat-
tiamattoja.

lKäytä vain kuljettajan paikalle suun-
niteltuja mattoja.

lKiinnitä lattiamatto aina turvallisesti 
paikoilleen käyttäen apunasi kiinni-
tyskoukkuja (kiinnikkeitä).

lÄlä käytä kahta tai useampaa mat-
toa päällekkäin.

lÄlä aseta mattoa alapuoli ylöspäin 
tai yläpuoli alaspäin.
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Säädä selkänojan kulma siten, 
että istut suorassa ja niin, ettei 
sinun tarvitse nojata eteenpäin 
ylettyäksesi ohjaamaan. 
(S. 174)

Säädä istuin siten, että pystyt 
kunnolla painamaan polkimia ja 
että käsivartesi ovat hieman tai-
puneina kyynärpäistä, kun tar-
tut ohjauspyörään. (S. 174)

Säädä ja lukitse pääntuki niin, 
että pääntuen keskiosa on kor-
viesi yläosan tasalla. (S. 177)

Käytä turvavöitä oikein. 
(S. 33)

VAROITUS

nEnnen ajamaan lähtemistä

lTarkasta, että lattiamatto on kiinni-
tetty turvallisesti ja oikealle paikal-
leen kaikilla toimitetuilla kiinnitys-
koukuilla (kiinnikkeillä). Muista 
tehdä tämä tarkastus erityisesti sen 
jälkeen, kun olet puhdistanut lattiaa.

lHybridijärjestelmän ollessa sammu-
tettuna ja vaihteenvalitsimen olles-
sa P-vaihdeasennossa, paina jokai-
nen poljin lattiaan varmistuaksesi 
ettei lattiamatto häiritse polkimen 
toimintaa.

Ohjeita turvalliseen 
ajoon

Turvallisen ajamisen varmista-
miseksi, säädä istuin ja ulko-
puoliset taustapeilit itsellesi 
sopivaan asentoon ennen aja-
maan lähtemistä.

Oikea ajoasento
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Tarkista, että kaikki matkustajat 
käyttävät turvavöitä ennen kuin läh-
det liikkeelle. (S. 33)
Käytä lapselle sopivaa turvalaitetta 
niin kauan, kunnes lapsi on tar-
peeksi suuri käyttämään auton tur-
vavöitä. (S. 48)

Varmistu, että voit esteettä nähdä 
taaksepäin säätämällä sisä- ja ulko-
puoliset taustapeilit sopivaan asen-
toon. (S. 180, 181)

VAROITUS

nOhjeita turvalliseen ajoon

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

lÄlä säädä kuljettajan istuimen 
asentoa ajon aikana.
Kuljettaja voi menettää auton hallin-
nan.

lÄlä aseta tyynyä kuljettajan tai etu-
matkustajan selän taakse.
Tyyny voi vaikeuttaa oikean ajo-
asennon löytämistä ja estää turva-
vyön ja pääntuen tehokkaan toimin-
nan.

lÄlä aseta mitään etuistuinten alle.
Etuistuinten alle laitetut esineet 
saattavat estää istuimen lukittumi-
sen paikoilleen. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen ja säätömekanismi 
saattaa myös vaurioitua.

lNoudata aina nopeusrajoituksia 
ajaessasi yleisillä teillä.

lAjaessasi pitkiä matkoja pidä sään-
nöllisiä taukoja ennen kuin alat tun-
tea itsesi väsyneeksi.
Jos tunnet itsesi väsyneeksi tai uni-
seksi ajon aikana, älä pakota itseäsi 
jatkamaan ajamista, vaan pidä 
tauko välittömästi.

Turvavöiden oikea käyttö

Peilien säätäminen
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Turvavyöt

Tarkista, että kaikki matkusta-
jat käyttävät turvavöitä ennen 
kuin lähdet liikkeelle.

VAROITUS

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
vähentääksesi henkilövahinkojen 
mahdollisuutta äkkijarrutus-, väistö- 
tai kolaritilanteessa.
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla kuolema tai vakavat henkilö-
vahingot.

nTurvavyön käyttö

lTarkista, että kaikki matkustajat 
käyttävät turvavöitä.

lKäytä turvavyötä aina oikein.

lTurvavyö on tarkoitettu vain yhden 
matkustajan suojaksi. Älä koskaan 
käytä turvavyötä useamman kuin 
yhden henkilön suojaksi, ei myös-
kään lapsilla.

lSuzuki suosittelee, että lapset ase-
tetaan istumaan takaistuimelle tur-
vavöillä ja/tai sopivalla lasten turva-
laitteella kiinnitettyinä.

lJotta istuma-asentosi olisi hyvä, älä 
kallista istuinta liikaa taaksepäin. 
Turvavyöt antavat parhaan mahdol-
lisen suojan, kun istuimella istu-
taan selkä suorana ja selkä kunnol-
la selkänojaa vasten.

lÄlä aseta olkavyötä kulkemaan kä-
sivarren alapuolelta.

lAseta turvavyö aina alas lanteiden 
päälle vartalonmyötäisesti.

n Raskaana olevat naiset

Noudata lääkärin neuvoja ja käytä tur-
vavyötä oikealla tavalla. (S. 34)

Raskaana olevien naisten tulee aset-
taa lannevyö mahdollisimman alas 
lanteiden päälle samoin kuin muiden-
kin matkustajien ja vetää olkavyö kul-
kemaan täysin olan yli välttäen vyötä 
asettumasta pyöristynee vatsana-
lueen päälle.

Jos turvavyötä ei käytetä oikein, ei 
vain raskaana oleva nainen vaan 
myös sikiö voi kuolla tai loukkaantua 
vakavasti äkkijarrutuksen tai kolarin 
seurauksena.

n Sairauksista kärsivät ihmiset

Noudata lääkärin neuvoja ja käytä tur-
vavyötä oikealla tavalla. (S. 34)

n Kun autossa on lapsia

S. 59

n Turvavöiden vauriot ja kuluminen

lVältä turvavöiden vaurioituminen 
estämällä vyötä tai solkea jäämästä 
oven väliin.
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 Vedä turvavyö ulos ja aseta se 
kulkemaan olkapään yli niin, ettei 
se asetu kaulan päälle, eikä 
pääse liukumaan olkapään yli.

 Aseta lannevyö niin alas kuin 
mahdollista lanteen päälle.

 Säädä istuimen selkänojan 
asento. Istu suorana ja selkä is-
tuimen selkänojaa vasten.

 Älä anna turvavyön mennä kier-
teelle.

n Turvavöiden soveltuvuus lapselle

Autosi turvavyöt on suunniteltu ja mitoi-
tettu aikuisen kokoisille ihmisille.

lKäytä aina lapselle sopivaa turvalai-
tetta, kunnes lapsi on tarpeeksi suuri 
kooltaan käyttämään auton turvavöitä. 
(S. 48)

lKun lapsi on tarpeeksi suuri kooltaan 
käyttämään auton turvavöitä, nouda-
ta turvavyön käytöstä annettuja ohjei-
ta. (S. 33)

n Turvavyömääräykset

Jos asuinmaassasi on turvavöihin liitty-
viä määräyksiä, ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon turvavyön vaihtamiseksi tai 
asentamiseksi.

1 Kun haluat kiinnittää turvavyön, 
paina solki lukituslaitteeseen, 
kunnes kuuluu napsahdus.

2 Irrota turvavyö painamalla va-

pautuspainiketta .

VAROITUS

lTarkasta vöiden kunto säännöllises-
ti. Kiinnitä huomio leikkautumiin, ku-
lumiin ja löysiin osiin. Älä käytä vau-
rioitunutta vyötä, ennen kuin se on 
vaihdettu. Vaurioitunut turvavyö ei 
voi suojata matkustajaa kuolemalta 
tai vakavalta loukkaantumiselta.

lVarmista, että solki on lukkiutunut ja 
ettei turvavyö ole kiertyneenä.
Jos turvavyö ei toimi kunnolla, ota 
välittömästi yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

lVaihdata istuimen kiinnityslaitteet 
mukaan lukien turvavyöt, jos autosi 
on ollut osallisena vakavassa on-
nettomuudessa, vaikka ilmeisiä 
vaurioita ei näkyisi.

lÄlä yritä itse asentaa, poistaa, 
muuttaa, purkaa tai poistaa turva-
vöitä. Anna SUZUKI-jälleenmyyjän 
tai ammattitaitoisen korjaamon huo-
lehtia korjaustöistä. Epäasiallinen 
käsittely saattaa johtaa virheelli-
seen toimintaan.

Turvavöiden oikea käyttö

Turvavyön kiinnittäminen ja 
vapauttaminen
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n ELR-turvavyö

Turvavyö lukittuu äkkinäisen pysähdyk-
sen tai törmäyksen vaikutuksesta. Vyö 
voi myös lukittua nopeasti eteenpäin ku-
marruttaessa. Hitaat ja rauhalliset liik-
keet sallivat vyön pidentymisen, jolloin 
vapaa liikkuminen on mahdollista.

n Kun takaistuimen keskiturvavyötä 
on käytetty

Aseta turvavyön lukituslaite säilytyspaik-
kaan.

1 Paina turvavyön yläkiinnikepis-
tettä alas samalla, kun painat 

vapautuspainiketta .

2 Työnnä turvavyön yläkiinnike-
pistettä ylös.

Siirrä kiinnikepistettä ylös- tai alaspäin 
kunnes kuulet napsahduksen.

Turvavyönkiristimet kiristävät turva-
vyöt nopeasti rajoittaen istujien lii-
kettä, jos auto joutuu tietynlaiseen 
edestäpäin tai sivultapäin suuntau-
tuvaan vakavaan kolariin.

Kiristimet eivät aktivoidu, jos edestä-
päin tai sivultapäin suuntautuva tör-
mäys on vähäinen tai jos törmäys koh-
distuu autoon takaa tai jos auto pyöräh-
tää ympäri.

Turvavyön 
yläkiinnikepisteen 
korkeuden säätäminen 
(etuistuimet)

VAROITUS

n Yläkiinnikepisteen korkeuden-
säätö

Säädä yläkiinnike niin, että olkavyö 
kulkee hartian yli. Vyö tulee pitää 
poissa kaulan päältä, mutta se ei 
myöskään saa pudota olkapään ala-
puolelle. Väärin asetettuna vyö ei 
anna tarvittavaa tukea onnettomuu-
den sattuessa ja seurauksena voi olla 
kuolema tai vakavat henkilövahingot 
äkkijarrutus-, väistö- tai kolaritilan-
teessa.

Turvavyönkiristimet 
(etuistuimet ja reunimmaiset 
takaistuimet)

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 35  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



36 1-1. Ohjeita turvalliseen käyttöön

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

n Turvavyön vaihto turvavyönkiristi-
men aktivoiduttua

Jos auto on osallisena useisiin törmäyk-
siin, kiristimet reagoivat ensimmäiseen 
törmäykseen, mutta eivät enää toiseen 
tai muihin perättäisiin törmäyksiin.

VAROITUS

nTurvavöiden kiristimet

Jos turvavyönkiristin on aktivoitunut, 
SRS-varoitusvalo syttyy. Tällaisessa 
tilanteessa turvavyötä ei voi enää 
käyttää ja se on vaihdettava SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisella 
korjaamolla.
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n SRS-turvatyynyjen sijainti

 SRS-etuturvatyynyt

Kuljettajan/etumatkustajan SRS-turvatyynyt

Estävät kuljettajaa ja etumatkustajaa lyömästä päätä ja rintakehää auton sisäosiin

SRS-polviturvatyyny

Antaa lisäsuojan kuljettajalle

 SRS-sivu- ja -ikkunaturvatyynyt

Etuistuinten SRS-sivuturvatyynyt

Suojaavat kuljettajan ja etumatkustajan vartaloa

SRS-ikkunaturvatyynyt

Suojaavat ensisijaisesti ulommilla istuimilla istuvien päätä

SRS-turvatyynyt

SRS-turvatyynyt täyttyvät, jos autoon kohdistuu tietynlainen voima-
kas törmäys, joka voisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa matkustajil-
le. Ne toimivat yhdessä turvavöiden kanssa ja pienentävät kuoleman 
tai vakavan loukkaantumisen riskiä.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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n SRS-turvatyynyjärjestelmän osat

Turvavöiden kiristimet ja voimanrajoittimet

Sivutörmäystunnistimet (edessä)

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin

Etumatkustajan turvatyyny

Turvatyynyt sivuilla

Ikkunaturvatyynyt

Sivutörmäystunnistimet (takana)

SRS-varoitusvalo

Sivutörmäystunnistimet (etuovi)

Kuljettajan turvatyyny

Kuljettajan polviturvatyyny

AIR BAG ON- ja AIR BAG OFF -merkkivalot

Etutörmäystunnistimet

Turvatyynyjen ohjausyksikkö

SRS-turvatyynyjärjestelmän pääkomponentit on kuvattu ohessa. SRS-tur-
vatyynyjärjestelmän toimintaa ohjaa turvatyynyjen ohjausyksikkö. Kun tur-
vatyynyt laukeavat, täyttöjärjestelmän kemiallinen reaktio täyttää hetkelli-
sesti turvatyynyt myrkyttömällä kaasulla rajoittaen matkustajien liikettä.
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n Jos SRS-turvatyynyt laukeavat 
(täyttyvät)

lKuumien kaasujen aikaansaamasta 
erittäin suurella nopeudella tapahtu-
vasta SRS-turvatyynyjen laukeami-
sesta (täyttymisestä) saattaa aiheutua 
lieviä hiertymiä, palovammoja, mustel-
mia yms.

lTurvatyynyn täyttyessä kuuluu kova 
ääni ja valkoista jauhetta purkautuu 
ulos.

lTurvatyynyn osat (ohjauspyörän kes-
kiosa, turvatyynyn suojus ja täyttöjär-
jestelmä) kuten myös etuistuimet ja 
osat etu- ja takapilareista ja katon ylä-
reunasta saattavat olla kuumia usean 
minuutin ajan. Myös itse turvatyyny 
saattaa olla kuuma.

lTuulilasi saattaa haljeta.

lHybridijärjestelmä sammutetaan ja 
polttoaineen syöttö moottorille kat-
kaistaan. (S. 78)

lJarruja ja jarruvaloja ohjataan auto-
maattisesti. (S. 345)

lSisävalot syttyvät automaattisesti. 
(S. 365)

lHätävilkut kytkeytyvät automaattisesti 
päälle. (S. 436)

leCall-järjestelmällä varustetut autot: 
Seuraavissa tilanteissa järjestelmä on 
suunniteltu lähettämään hätäpuhe-
lun* eCall-valvontakeskukseen ja il-
moittamaan ajoneuvon sijainnin (il-
man, että SOS-painiketta tarvitsee 
painaa), jonka jälkeen hätäkeskuksen 
henkilökunta yrittää keskustella mat-
kustajien kanssa selvittääkseen on-
nettomuuden vakavuuden sekä tarvit-
tavan avun. Mikäli matkustajat eivät 
kykene kommunikoimaan, hätäkeskus 
katsoo automaattisesti kyseessä ole-
van hätätilanne ja auttaa tarvittavan 
avun lähettämisessä paikalle. 
(S. 62)

• SRS-turvatyyny laukeaa.
• Turvavyönkiristin aktivoituu.
• Auto joutuu osalliseksi vakavaan taka-

päähän kohdistuvaan kolariin.

*: Tietyissä tapauksissa puhelua ei 
voida soittaa. (S. 63)

n SRS-turvatyynyn toimintaolosuh-
teet (SRS-etuturvatyynyt)

lSRS-etuturvatyynyt täyttyvät, kun tör-
mäyksen voimakkuus ylittää raja-
arvon (raja-arvon, joka on verrannolli-
nen noin 20 - 30 km/h nopeudella 
suoraan päin kiinteää, muotoaan 
muuttamatonta estettä ajettuun kola-
riin).

Tämä järjestelmän aktivoitumisen raja-
arvonopeus voi kuitenkin olla merkittä-
västi korkeampi seuraavissa tilanteissa:
• Jos auto osuu sellaiseen kohteeseen, 

kuten pysäköityyn autoon tai liikenne-
merkkiin, joka voi siirtyä tai muuttaa 
muotoaan törmäyksen voimasta

• Jos auto on osallisena alleajokolaris-
sa tai sellaisessa kolarissa, jossa 
auton keula painuu kuorma-auton 
lavan alle

n SRS-turvatyynyjen täyttymisolo-
suhteet (SRS-sivu- ja ikkunaturva-
tyynyt)

lSRS-sivuturvatyynyt ja SRS-ikkuna-
turvatyynyt täyttyvät, kun törmäyksen 
voimakkuus ylittää raja-arvon (raja-ar-
von, joka vastaa sitä, kun suuruudel-
taan noin 1 500 kg painoinen ajoneu-
vo törmää auton ohjaamoon noin       
20 - 30 km/h nopeudella kohtisuoraan 
auton kulkusuuntaan).

lMolemmat SRS-ikkunaturvatyynyt 
saattavat täyttyä vakavan sivusta päin 
suuntautuvan kolarin yhteydessä.

lMolemmat SRS-ikkunaturvatyynyt 
saattavat myös täyttyä vakavan edes-
täpäin suuntautuvan kolarin yhteydes-
sä.

n Muita tilanteita kuin kolaritilanteita, 
joissa SRS-turvatyynyt voivat laue-
ta (täyttyä)

SRS-etuturvatyynyt, SRS-sivuturvatyy-
nyt ja SRS-ikkunaturvatyynyt saattavat 
myös täyttyä auton saadessa kovan 
iskun alustaan. Kuvissa on esitetty joi-
tain esimerkkitilanteita.
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lAuto törmää jalkakäytävän reunaan 
tai muuhun kovaan esteeseen

lAuto putoaa syvään kuoppaan tai 
hyppää sen yli

lAuto putoaa alas

n Kolaritilanteita, joissa SRS-etutur-
vatyynyt eivät välttämättä laukea

SRS-etuturvatyynyt eivät välttämättä 
täyty, jos autoon kohdistuu törmäys si-
vulta tai takaa tai auto pyörähtää katol-
leen tai joutuu edestäpäin kohdistuvaan 
törmäykseen alhaisella nopeudella. Tör-
mäystavasta riippumatta etuturvatyynyt 
saattavat kuitenkin laueta, jos törmäys 
aiheuttaa riittävän hidastumisen.

lTörmäys sivulta

lTörmäys takaa

lKatolleen kaatuva auto

n Kolaritilanteita, joissa SRS-turva-
tyynyt eivät välttämättä laukea 
(SRS-sivu- ja -ikkunaturvatyynyt)

SRS-sivuturvatyynyt ja SRS-ikkunatur-
vatyynyt eivät ehkä laukea, mikäli tör-
mäys kohdistuu vinottain auton kylkeen 
tai törmäys kohdistuu muualle kuin mat-
kustamo-osaan.

lTörmäys sivulta auton koriin muualle 
kuin matkustamo-osaan

lTörmäys sivulta tietyssä kulmassa

SRS-sivuturvatyynyt eivät yleensä täy-
ty, jos autoon kohdistuu törmäys edestä 
tai takaa tai jos auto pyörähtää katolleen 
tai joutuu alhaisella nopeudella sivusta 
päin sattuvaan törmäykseen.

lTörmäys edestä

lTörmäys takaa

lKatolleen kaatuva auto

SRS-ikkunaturvatyynyjä ei ole suunnitel-
tu toimimaan, jos autoon kohdistuu tör-
mäys takaa tai auto pyörähtää katolleen 
tai joutuu sivulta tai edestä päin kohdis-
tuvaan törmäykseen alhaisella nopeu-
della.

lTörmäys takaa

lKatolleen kaatuva auto
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n Milloin tulee ottaa yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon

Seuraavissa tapauksissa auto on tar-
kastuksen ja/tai korjauksen tarpeessa. 
Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon mahdolli-
simman pian.

lJos jokin SRS-turvatyynyistä on täyt-
tynyt.

lAuton etuosa on vaurioitunut tai muut-
tanut muotoaan tai on ollut osallisena 
niin lievässä kolarissa, että SRS-etu-
turvatyynyt eivät ole täyttyneet.

lOsa auton ovesta tai oven ympäris-
töstä vaurioituu tai muuttaa muotoaan 
tai siihen tulee reikä, tai auto joutuu 
onnettomuuteen, joka ei kuitenkaan 
ole niin vakava, että se johtaisi SRS-
sivuturvatyynyjen ja SRS-ikkunaturva-
tyynyjen täyttymisen.

lJos ohjauspyörän keskiö, kojetaulu 
etumatkustajan turvatyynyn kohdalla 
tai kojetaulun alaosa naarmuuntuu, 
halkeaa tai muulla tavoin vahingoittuu.

lJos SRS-sivuturvatyynyillä varustettu-
jen istuimien pinta naarmuuntuu, hal-
keaa tai muulla tavoin vaurioituu.

lJos etupilarin, takapilarin tai katon si-
vuosien pinta kohdasta mihin SRS-ik-
kunaturvatyyny on sijoitettu naar-
muuntuu, halkeaa tai muulla tavoin 
vaurioituu.

VAROITUS

n SRS-turvatyynyjen varoitukset

Huomioi seuraavat SRS-turvatyynyi-
hin liittyvät varotoimenpiteet.
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla kuolema tai vakavat henkilö-
vahingot.

lKuljettajan ja kaikkien matkustajien 
tulee käyttää turvavöitä oikein.
SRS-turvatyynyt on suunniteltu an-
tamaan lisäsuojaa ensisijaisen suo-
jan antavien turvavöiden täyden-
nykseksi.
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VAROITUS

lKuljettajan turvatyynyn voimallinen 
avautuminen voi aiheuttaa kuole-
man tai vakavan loukkaantumisen, 
jos kuljettaja on liian lähellä turva-
tyynyä.

Kuljettajan turvatyynyn vaarallinen 
alue on noin 50 - 75 mm etäisyydellä 
tyynyn avautumiskohdasta. Asettues-
sasi istumaan vähintään 250 mm 
päähän turvatyynystä saat riittävän 
turvaetäisyyden. Etäisyys mitataan 
ohjauspyörän keskipisteestä rintake-
hään. Jos istut lähempänä kuin 250 
millimetrin etäisyydellä, voit muuttaa 
ajoasentoasi usealla eri tavalla:

• Siirrä istuinta taaksepäin niin 
kauas, että vielä pystyt mukavasti 
yltämään polkimille.

• Kallista hieman istuimen selkän-
ojaa.
Vaikka autojen rakenteet eroavat 
toisistaan, useimmat kuljettajat voi-
vat siirtää istuimen eteenpäin ääria-
sentoonsa silti säilyttäen 250 milli-
metrin turvaetäisyyden yksinkertai-
sesti kallistamalla hieman selkän-
ojaa taaksepäin. Jos selkänojan 
kallistaminen taaksepäin vaikeut-
taa tien näkemistä, aseta korok-
keeksi tukeva luistamaton tyyny tai 
nosta istuimen istuinosaa, jos au-
tossasi on sellainen ominaisuus.

• Jos ohjauspyörä on säädettävissä, 
laske sitä alaspäin. Tällöin turvatyy-
ny suuntautuu kohden rintakehääsi, 
eikä päätä tai kaulaa kohti.

Istuin tulee säätää edellä neuvotulla 
tavalla, mutta kuitenkin siten, että voit 
hyvin käyttää polkimia ja ohjauspyö-
rää sekä nähdä mittariston ja kojetau-
lun.

lEtumatkustajan turvatyynyn voimal-
linen avautuminen voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavan loukkaantu-
misen, jos etumatkustaja on liian lä-
hellä turvatyynyä. Etumatkustajan 
istuin tulee säätää mahdollisimman 
kauas turvatyynystä siten, että etu-
matkustaja istuu pystyasennossa.

lVäärin tai puutteellisesti istuimelle 
asetettu ja/tai turvalaitteeseen kiin-
nitetty vauva tai lapsi voi saada sur-
mansa tai loukkaantua vakavasti 
täyttyvän turvatyynyn voimasta. 
Vauva tai pieni lapsi, joka on liian 
pieni käyttämään turvavöitä, tulee 
asettaa lasten turvalaitteeseen. 
Suzuki suosittelee vahvasti, että 
vauva tai pieni lapsi kiinnitetään 
aina lasten turvalaitteeseen auton 
takaistuimelle. Takaistuin on turval-
lisempi paikka vauvoille ja lapsille 
kuin etuistuin. (S. 48)

lÄlä istu istuimen reunalla tai nojaa 
vasten kojetaulua.

lÄlä anna lapsen seistä etumatkus-
tajan SRS-turvatyyny-yksikön edes-
sä tai istua etumatkustajan polvien 
päällä.

lÄlä anna etumatkustajan pitää esi-
neitä polvien päällä.
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VAROITUS

lÄlä nojaa ovea, katon sivuosia, etu-, 
sivu- tai takapilaria vasten.

lÄlä anna kenenkään olla polvillaan 
matkustajan istuimella ovea kohden 
tai pistää käsiään tai päätään auton 
ulkopuolelle.

lÄlä kiinnitä mitään tai laita mitään 
esineitä nojaamaan vasten sellaisia 
alueita kuten kojetaulu, ohjauspyö-
rän keskiosa tai kojetaulun alaosa.
Nämä esineet voivat lentää suurella 
nopeudella kuljettajan ja etumat-
kustajan turvatyynyn tai polviturva-
tyynyn täyttyessä.

lÄlä kiinnitä mitään sellaisille alueille 
kuin ovi, tuulilasi, sivuovien ikkunat, 
etu- tai takapilarit, katon sivuosien 
rakenteet ja tartuntakahvat. (Lu-
kuun ottamatta nopeusrajoitustar-
raa S. 457)

lÄlä aseta vaatekoukkuihin vaateri-
pustimia tai muita kovia tai teräviä 
esineitä. Kaikki nämä esineet voivat 
lentää suurella nopeudella ja saat-
tavat siten aiheuttaa vakavia louk-
kaantumisia tai johtaa kuolemaan 
ikkunaturvatyynyjen avautuessa.

lJos kuljettajan SRS-polviturvatyy-
nyn avautumiskohdan päälle on 
kiinnitetty muovisuojus, poista se.

lÄlä käytä istuinten yhteydessä sel-
laisia lisäosia, jotka voisivat peittää 
kohdat, joista SRS-sivuturvatyyny 
avautuu, koska ne voivat vaikeuttaa 
turvatyynyn avautumista. Sellaiset 
lisäosat voivat estää sivuturvatyy-
nyjä toimimasta oikein, tehdä järjes-
telmän toimintakyvyttömäksi tai ai-
heuttaa sivuturvatyynyjen tahatto-
man laukeamisen, mikä voi aiheut-
taa kuoleman tai vakavan louk-
kaantumisen.

lÄlä iske tai kohdista merkittävää 
voimaa alueeseen, missä SRS-tur-
vatyynyn osat sijaitsevat tai etuo-
viin.
Tämä voi johtaa SRS-turvatyyny-
jen toimintahäiriöihin.

lÄlä koske mihinkään turvatyynyjär-
jestelmän osiin välittömästi SRS-
turvatyynyn laukeamisen (täyttymi-
sen) jälkeen, koska ne voivat olla 
kuumia.
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VAROITUS

lJos hengittäminen tuntuu vaikealta 
turvatyynyjen täyttymisen jälkeen, 
avaa ovi tai ikkuna ja päästä raitista 
ilmaa autoon tai poistu autosta, jos 
se on turvallista. Pese iholle joutu-
neet aineet mahdollisimman no-
peasti välttyäksesi ihoärsytykseltä.

lJos SRS-turvatyynyjen alueet, kuten 
ohjauspyörän keskiosa ja etu- ja ta-
kapilareiden verhoillut alueet, ovat 
vaurioituneet tai haljenneet, vaihdata 
ne SUZUKI-jälleenmyyjällä tai am-
mattitaitoisessa korjaamossa.

nSRS-turvatyynyjärjestelmän 
muutostyöt ja sen osien hävittä-
minen

Älä anna autoasi romutettavaksi tai 
suorita mitään seuraavista muutos-
töistä neuvottelematta ensin valtuute-
tun SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon kanssa. SRS-
turvatyynyt saattavat laueta (täyttyä) 
vahingossa aiheuttaen kuoleman tai 
vakavan loukkaantumisen.

lTurvatyynyjen asennus, poistami-
nen ja purkaminen

lOhjauspyörän, mittariston, kojetau-
lun, istuinten tai istuinpäällisten, 
etu-, sivu- ja takapilareiden, katon 
sivuosien, etuovien paneeleiden, 
etuovien verhouksien tai etuovien 
kaiutinten korjaukset, muutostyöt, 
irrotus tai vaihtaminen

lEtuovien paneeleiden muutostyöt 
(kuten reiän tekeminen niihin)

lEtulokasuojan, etupuskurin tai mat-
kustamon sivuosan korjaukset tai 
muutostyöt

lLumiauran, vinssin (ʺkarjapusku-
rinʺ tms.) asentaminen auton 
etuosaan

lJousitusjärjestelmän muutostyöt

lSellaisten elektronisten laitteiden 
asentaminen autoon kuten radiopu-
helin, radiolähetin tai cd-soitin
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Varoitus pakokaasuista

Sisäänhengitettynä pakokaa-
su sisältää ihmiskeholle haital-
lisia aineita.

VAROITUS

Pakokaasut sisältävät haitallista hiili-
monoksidia (CO), joka on väritöntä ja 
hajutonta. Ota seuraavat varotoimen-
piteet huomioon.
Muussa tapauksessa pakokaasut voi-
vat päästä auton sisätiloihin ja aiheut-
taa onnettomuuden tiedottomuuden 
seurauksena tai johtaa kuolemaan tai 
vakavaan terveyshaittaan.

nTärkeitä ajossa huomioitavia 
seikkoja

lPidä takaluukku suljettuna.

lJos haistat pakokaasun hajua au-
tossa, vaikka auton takaluukku on 
suljettu, avaa ikkunat ja tarkastuta 
auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisessa korjaamossa 
mahdollisimman pian.

nPysäköitäessä

lJos auto on huonosti tuuletetussa 
tilassa tai suljetussa tilassa, kuten 
autotallissa, sammuta hybridijärjes-
telmä.

lÄlä jätä hybridijärjestelmää päälle 
pitkiksi ajoiksi.
Jos tämä ei ole vältettävissä, pysä-
köi auto avoimeen tilaan ja tarkista, 
että pakokaasut eivät pääse kul-
keutumaan auton sisätiloihin.

lÄlä jätä hybridijärjestelmää päälle, 
jos auton ympärillä on paljon lunta, 
tai paikassa, johon on odotettavissa 
runsaasti lunta. Jos lumikinoksia 
muodostuu auton ympärille hybridi-
järjestelmän ollessa päällä, pako-
kaasut saattavat tunkeutua auton 
sisätiloihin.

n Pakoputki

Pakojärjestelmä on tarkastettava 
ajoittain. Jos havaitset syöpymisestä 
aiheutuneen reiän tai halkeaman, lii-
toksen vaurion tai epänormaaleja ää-
niä, anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai 
ammattitaitoisen korjaamon tarkas-
taa ja korjata auto.
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1-2.Lasten turvallisuus

PASSENGER AIR BAG -merkki-
valo

PASSENGER AIR BAG- ja ON-merkki-
valo syttyvät, kun turvatyynyjärjestel-
mä on kytkettynä päälle ja ne sammu-
vat noin 60 sekunnin kuluttua. (vain sil-
loin kun ON-virtatila on valittu.)

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin

Aseta mekaaninen avain lukkosy-
linteriin ja kierrä avain OFF-asen-
toon.

OFF-merkkivalo syttyy (vain silloin kun 
käynnistyspainikkeesta on valittuna 
ON-toimintatila).

n PASSENGER AIR BAG -merkkiva-
loon liittyvät tiedot

Jos havaitset seuraavaa, on mahdollis-
ta, että järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

lOFF-merkkivalo ei pala, kun turvatyy-
nyn ON-OFF-katkaisin on asetettu 
OFF-asentoon.

lMerkkivalo ei vaihdu, kun turvatyynyn 
ON-OFF-katkaisin käännetään joko 
ON- tai OFF-asentoon.

Turvatyynyn 
poiskytkentäjärjestelmä

Tämä järjestelmä poistaa toi-
minnasta etumatkustajan tur-
vatyynyn.
Poista turvatyyny toiminnasta 
vain silloin, kun kiinnität lap-
sen turvalaitteen etumatkusta-
jan istuimelle.

Järjestelmän osat

Etumatkustajan turvatyynyn 
poistaminen toiminnasta
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VAROITUS

nKun asennat lasten turvalaitetta

Turvallisuussyistä lasten turvalaite tu-
lisi asentaa takaistuimelle. Jos turva-
laitetta ei kuitenkaan voida kiinnittää 
takaistuimelle, voidaan se kiinnittää 
etuistuimelle kun turvatyynyn ON-
OFF-katkaisin on asetettu OFF-asen-
toon.
Jos turvatyynyn ON-OFF-järjestelmä 
on jätetty ON-asentoon, turvatyynyn 
laukeamisesta (täyttymisestä) aiheu-
tuva voimakas isku voi aiheuttaa va-
kavat vammat tai jopa kuoleman.

nKun lasten turvalaitetta ei ole 
asennettu etuistuimelle

Varmistu, että turvatyynyn ON-OFF-
katkaisin on tällöin käännetty ON-
asentoon.
Jos turvatyynyn ON-OFF-katkaisin on 
jätetty OFF-asentoon, turvatyyny ei 
aukea onnettomuustilanteessa, mistä 
voi olla seurauksena vakava louk-
kaantuminen tai jopa kuolema.

Matkustaminen lasten 
kanssa

Huomioi seuraavat varotoi-
menpiteet, kun autossa on lap-
sia.
Käytä aina lapselle sopivaa tur-
valaitetta, kunnes lapsi on tar-
peeksi suuri kooltaan käyttä-
mään auton turvavöitä.

 On suositeltavaa, että lapset 
istuvat takaistuimilla, jotta väl-
tytään tahattomasti kosketta-
masta vaihteenvalitsinta, pyyh-
kimen katkaisinta jne.

 Käytä takaovien lapsilukkoja 
tai ikkunoiden lukituskatkaisin-
ta estääksesi lapsia avaamas-
ta ovea ajon aikana tai käyttä-
mästä sähkötoimisia ikkunoita 
vahingossa. (S. 120, 185)

 Älä anna pienten lasten käyt-
tää laitteita, joiden väliin voi 
jäädä kehon osia puristuksiin, 
kuten sähkötoimisia ikkunoita, 
konepeltiä, takaluukkua, istui-
mia jne.

VAROITUS

n Kun autossa on lapsia

Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman 
valvontaa, äläkä koskaan anna lasten 
käyttää avainta.

Lapset voivat saada auton käyntiin tai 
vaihteiston vapaalle. Vaarana on 
myös, että lapset saattavat loukkaan-
tua, jos he leikkivät ikkunoilla tai 
auton muilla laitteilla. Lisäksi auton si-
sätiloissa oleva kuumuus tai kylmyys 
voi olla lapsille kohtalokasta.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 47  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



48 1-2. Lasten turvallisuus

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Muistettavia seikkoja: S. 48

Kun käytät lasten turvalaitetta: 
S. 49

Eri istuinpaikoille soveltuvat lasten 
turvalaitteet: S. 52

Lasten turvalaitteiden asennustapa: 
S. 57
• Kiinnitys turvavöillä: S. 58
• Kiinnitys ISOFIX-kiinnityksellä: 

S. 59
• Ylähihnan käyttö: S. 60

 Huomioi ja aseta etusijalle lasten 
turvalaitteita koskevat varoituk-
set, lait ja säädökset.

 Käytä aina lasten turvalaitetta, 
kunnes lapsi on tarpeeksi suuri 
kooltaan käyttämään auton tur-
vavyötä oikealla tavalla.

 Valitse lapsen turvalaite huomioi-
den lapsen ikä ja koko.

 Huomaa, että kaikki lasten turva-
laitteet eivät ole sopivia kaikkiin 
autoihin.
Ennen kuin käytät lasten turva-
laitetta tai hankit sellaisen, tar-
kasta turvalaitteen sopivuus eri 
istuinpaikoille. (S. 52)

Lasten turvalaitteet

Ennen kuin asennat lasten tur-
valaitetta autoon, huomioi 
tässä käsikirjassa esitetyt va-
rotoimenpiteet, joita tulee nou-
dattaa, sekä erityyppiset turva-
laitteet ja kiinnitysmenetelmät 
yms.

 Käytä lasten turvalaitetta, kun 
autossa on matkustajana pieni 
lapsi, joka ei kunnolla pysty 
käyttämään turvavyötä. Lap-
sen turvallisuuden vuoksi las-
ten turvalaite tulee asentaa ta-
kaistuimelle. Noudata lasten 
turvalaitteen mukana toimite-
tun ohjekirjan mukaista kiinni-
tysmenetelmää.

 Suzukin alkuperäistä lasten 
turvalaitetta suositellaan käy-
tettäväksi, koska sen käyttö on 
turvallisempaa tässä autossa. 
Suzukin alkuperäiset lasten 
turvalaitteet on valmistettu eri-
tyisesti Suzuki-autoja varten. 
Ne ovat ostettavissa valtuute-
tuilta Suzuki-jälleenmyyjiltä.

Sisällysluettelo

Muistettavia seikkoja

VAROITUS

n Kun autossa on lapsi matkustaja-
na

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
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n Jos lasten turvalaite kiinnite-
tään etumatkustajan istuimelle

Lapsen turvallisuuden vuoksi lasten 
turvalaite tulee asentaa takaistui-
melle. Jos joudut asentamaan las-
ten turvalaitteen etuistuimelle, 
säädä istuin seuraavalla tavalla ja 
asenna lasten turvalaite:

 Siirrä etuistuin taakse ääriasen-
toon.

 Säädä istuin ylimpään asentoon.

 Säädä istuimen selkänojan 
kulma pystyimpään asentoon.

Jos turvalaitteen ja selkänojan välissä 
on rako, säädä selkänojaa, kunnes se 
on hyvin kosketuksissa selkänojan 
kanssa.

VAROITUS

lSaadakseen tehokkaan suojan ko-
lari- tai äkkijarrutustilanteessa, lap-
sen tulee autossa matkustaessaan 
olla aina kunnolla kiinnitettynä tur-
vavyöllä tai oikein asennetulla las-
ten turvalaitteella. Katso kiinnitys-
ohjeiden yksityiskohdat lasten tur-
valaitteen mukana toimitettavasta 
ohjekirjasta. Tästä ohjekirjasta löy-
dät yleisiä asennukseen liittyviä oh-
jeita.

lSuzuki suosittelee vahvasti lapsen 
painoon ja kokoon nähden sopivan 
turvalaitteen asentamista takaistui-
melle. Onnettomuustilastojen pe-
rusteella voidaan todeta, että lap-
sen on turvallisempaa istua oikein 
kiinnitettynä takaistuimella kuin 
etuistuimella.

lLapsen sylissä pitäminen ei korvaa 
turvalaitetta. Kolarissa lapsi voi pu-
ristua tuulilasia vasten tai jäädä pu-
ristuksiin etumatkustajan ja auton 
sisäosien väliin.

nLasten turvalaitteen käsittely

Jos turvalaite ei ole oikein kiinnitetty 
paikoilleen, lapsi tai muut matkustajat 
voivat loukkaantua vakavasti tai jopa 
kuolla äkkijarrutus-, väistö- tai kolariti-
lanteessa.

lJos auto on ollut osallisena voimak-
kaassa törmäyksessä onnettomuu-
den tms. yhteydessä, on mahdollis-
ta, että lasten turvalaitteessa on 
vaurioita, jotka eivät ole näkyvissä. 
Tällaisessa tapauksessa lasten tur-
valaitetta ei tule enää käyttää.

lRiippuen lasten turvalaitteesta 
asennus voi olla vaikeaa tai mahdo-
tonta. Tällaisissa tapauksissa tar-
kasta onko lasten turvalaite kiinni-
tettävissä tähän autoon. (S. 52) 
Asenna turvalaite noudattaen käyt-
töohjeita luettuasi ensin huolellises-
ti lasten turvalaitteen kiinnitysmene-
telmästä tästä käsikirjasta. Noudata 
myös lasten turvalaitteen mukana 
toimitettavan ohjeen mukaista kiin-
nitysmenetelmää.

lJätä lasten turvalaite paikoilleen is-
tuimeen kiinnitettynä, vaikka se ei 
ole käytössä. Älä säilytä turvalaitet-
ta irrallaan matkustamossa.

lJos lasten turvalaite täytyy irrottaa, 
säilytä se muualla kuin autossa, tai 
kiinnitä se turvallisesti tavaratilaan.

Kun käytät lasten 
turvalaitetta
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 Jos lasten turvalaite joutuu kos-
ketuksiin pääntuen kanssa ja 
pääntuki on poistettavissa, pois-
ta se.

Muussa tapauksessa aseta pääntuki 
ylimpään asentoon.

VAROITUS

nKun käytät lasten turvalaitetta

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

lÄlä koskaan kiinnitä etuistuimelle 
lasten turvalaitetta selkä ajosuun-
taan päin turvatyynyjen ollessa 
päälle kytkettyinä turvatyynyn ON-
OFF-katkaisimesta. (S. 46) Voi-
malla täyttyvä etuturvatyyny voi ai-
heuttaa lapsen kuoleman tai vaka-
van loukkaantumisen onnettomuus-
tilanteessa.

lEtumatkustajan puoleisessa häikäi-
sysuojassa on tarra(t), joka ilmoit-
taa, että selkä ajosuuntaan päin 
asetetun turvalaitteen asentaminen 
etumatkustajan istuimelle on kiellet-
ty.
Yksityiskohtaiset tiedot tarroista on 
esitetty alla olevissa kuvissa.
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VAROITUS

VAROITUS

lJos mahdollista, vältä lasten turva-
laitteen kiinnittämistä etuistuimelle 
kasvot ajosuuntaan päin. Jos kiinni-
tät lasten turvalaitteen etuistuimelle 
kasvot ajosuuntaan päin, siirrä is-
tuin taakse ääriasentoonsa. Muuten 
seurauksena voi olla kuolema tai 
vakava loukkaantuminen turvatyy-
nyjen täyttyessä.

lÄlä anna lapsen nojata päällään tai 
millään kehon osallaan oveen, istui-
meen, etu- tai takapilareihin tai nii-
hin katon sivuosiin, joista SRS-sivu-
turvatyynyt ja SRS-ikkunaturvatyy-
nyt avautuvat, vaikka lapsi olisi kiin-
nitetty turvalaitteeseen. On vaaral-
lista, jos SRS-sivuturvatyynyt ja 
SRS-ikkunaturvatyynyt avautuvat, 
sillä siitä aiheutuva isku voi aiheut-
taa lapsen kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen.

lKun kiinnität lapsen koroketyynyyn 
turvavyöllä varmista, että olkavyö 
kulkee lapsen hartian keskiosan yli. 
Vyö ei saa kulkea läheltä kaulaa, 
eikä se saa pudota olkapään yli.
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n Eri istuinpaikoille soveltuvat 
lasten turvalaitteet

Kunkin istuinpaikan soveltuvuus 
lasten turvalaitteelle (S. 53) näyt-
tää symbolien avulla minkä tyyppis-
tä lasten turvalaitetta voidaan käyt-
tää sekä käytettävissä olevat istuin-
paikat.
Tarkasta valittu lasten turvalaite yh-
dessä seuraavan kanssa [Ennen 
kuin varmistat kunkin istuinpaikan 
soveltuvuuden lasten turvalaitteel-
le].

n Ennen kuin varmistat kunkin 
istuinpaikan soveltuvuuden 
lasten turvalaitteelle

1 Lasten turvalaitteiden standardi-
en tarkastaminen.
Käytä lasten turvalaitetta, joka 

täyttää säännön UN(ECE) R44*1 

tai UN(ECE) R129*1, 2 vaatimuk-
set.
Vaatimukset täyttävistä lasten 
turvalaitteista löytyy seuraavan-
lainen hyväksymismerkintä.
Tarkasta lasten turvalaitteeseen 
kiinnitetty hyväksymismerkintä.

Esimerkki esitetystä sääntelynumerosta

UN(ECE) R44 -hyväksymismer-

kintä*3

Lapsen painon sallittu vaihtelu-
väli UN(ECE) R44 -hyväksymis-
merkinnällä varustetulle turva-
laitteelle.

VAROITUS

lKäytä lasten turvalaitetta, joka so-
veltuu lapsen ikään ja kokoon ja 
asenna se takaistuimelle.

lJos turvalaitteen kiinnittäminen 
estää kuljettajan istuimen paikoil-
leen lukittumisen, aseta turvalaite 
etumatkustajan puoleiselle takais-
tuimelle. (S. 55)

Eri istuinpaikoille soveltuvat 
lasten turvalaitteet
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UN(ECE) R129 -hyväksymismer-

kintä*3

Lapsen pituuden sallittu vaihte-
luväli ja samoin myös painoluok-
ka UN(ECE) R129 -hyväksymis-
merkinnällä varustetulle lasten 
turvalaitteelle.

2 Lasten turvalaitteiden kokoluo-
kan tarkastaminen.
Tarkista lasten turvalaitteen hy-
väksymismerkinnästä, mihin 
seuraavista luokista lasten tur-
valaite on soveltuva.
Jos olet epävarma, tarkista asia 
lasten turvalaitteen ohjekirjasta 
tai ota yhteyttä lasten turvalait-
teen myyjään.

• ʺuniversalʺ yleismallinen
• ʺsemi-universalʺ automallikohtai-

nen
• ʺrestrictedʺ automalli- ja istuin-

kohtainen
• ʺvehicle specificʺ autotyyppikoh-

tainen

*1: UN(ECE) R44 ja UN(ECE) R129 
ovat YK:n lasten turvalaitteita koske-
via E-sääntöjä.

*2: Taulukossa mainittuja lasten turva-
laitteita ei mahdollisesti ole saatavilla 
EU-alueen ulkopuolella.

*3: Kuvattu merkki saattaa olla eri näköi-
nen tuotteesta riippuen.

n Kunkin istuinpaikan soveltu-
vuus lasten turvalaitteelle

 Vasemmalta ohjattavat autot

 Oikealta ohjattavat autot

*1, 2, 3
*4

*3
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*1: Siirrä etuistuin taakse ääriasentoon. 
Jos matkustajan istuimen korkeus 
on säädettävissä, säädä se ylim-
pään asentoon.

*2: Säädä istuimen selkänojan kulma 
pystyimpään asentoon. Jos turvalait-
teen ja selkänojan väliin jää rako, 
kun asennat lasten turvalaitetta kas-
vot ajosuuntaan päin, säädä selkän-
ojaa, kunnes se on hyvin kosketuk-
sissa turvalaitteen kanssa.

*3: Jos lasten turvalaite joutuu koske-
tuksiin pääntuen kanssa ja pääntuki 
on poistettavissa, poista se.
Muussa tapauksessa aseta pääntu-
ki ylimpään asentoon.

*4: Käytä kasvot ajosuuntaan päin 
asennettavaa lasten turvalaitetta 
vain silloin, kun turvatyynyn ON-
OFF-katkaisin on ON-asennossa.

*5: Ei sovellu tukijalalla varustetulle las-
ten turvalaitteelle.

*3, 5

*3

Soveltuu auton turvavöillä kiin-
nitettävälle yleismalliselle las-
ten turvalaitteelle.

Soveltuu käytettäväksi i-Size ja 
lasten ISOFIX-turvalaitteille.

Sisältää ylähihnan kiinnityspis-
teen.

Älä koskaan kiinnitä etuistui-
melle lasten turvalaitetta selkä 
ajosuuntaan päin turvatyynyjen 
ollessa päälle kytkettyinä turva-
tyynyn ON-OFF-katkaisimesta.
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n Yksityiskohtaista tietoa lasten turvalaitteiden asentamisesta

Lasten ISOFIX-turvalaitteet on jaettu luokkiin ʺkiinnitysmenetelmänʺ perus-
teella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka yllä olevas-
sa taulukossa mainitaan ʺkiinnitysmenetelmänʺ merkinnällä. Vahvista seu-
raavasta taulukosta ʺkiinnitysmenetelmäʺ.
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole ʺkiinnitysmenetelmäʺ-merkintää (tai jos et 
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen ʺajoneuvo-
luetteloʺ saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalait-
teen myyjältä.

Istuinpaikat

Istuinpaikan numero
Turvatyynyn ON-

OFF-katkaisin

ON 
(Päällä)

OFF 
(Pois 

päältä)

Turvavöillä kiinnitettävä 
istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Kyllä

Vain kas-
vot 

ajosuun-
taan päin

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

i-Size istuinpaikka (Kyllä/Ei) Ei Ei Kyllä Ei Kyllä

Istuinpaikka sivuttain 
asennukseen (L1/L2/Ei)

Ei Ei Ei Ei Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan 
päin kiinnitykseen 

Kiinnitysmenetelmä 
(R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei Ei
R1, R2X, 

R2
Ei

R1, R2X, 
R2

Soveltuu kasvot ajosuuntaan 
päin kiinnitykseen, 
kiinnitysmenetelmä 

(F2X/F2/F3/Ei)

Ei Ei
F2X, F2, 

F3
Ei

F2X, F2, 
F3

Soveltuu lasten 
koroketyynyn kiinnitykseen, 

kiinnitysmenetelmä 
(B2/B3/Ei)

Ei Ei B2, B3 Ei B2, B3
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Käytettäessä tietyn tyyppisiä lasten 
turvalaitteita takaistuimella turva-
vyön oikeanlainen käyttö turvaistui-
men viereisillä paikoilla saattaa olla 
mahdotonta ilman, että se häiritsee 
turvavyön käyttöä tai vaikuttaa sen 
tehokkuuteen. Varmistu, että turva-
vyösi asettuu tyköistuvasti olka-
pään yli ja alas lantiolle. Jos se ei 
asetu tai jos se on kosketuksissa 
lasten turvalaitteen kanssa, siirry 
toiselle istuinpaikalle. Näiden ohjei-
den noudattamatta jättäminen voi 
johtaa kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen.

 Kun asennat lasten turvalaitteen 
takaistuimille, säädä etumatkus-
tajan istuin siten, ettei se ole kos-
ketuksissa lapsen tai lasten tur-
valaitteen kanssa.

 Jos lasten turvalaite koskettaa 
selkänojaa asentaessasi sitä tu-
kialustan kanssa ja kiinnittäessä-
si sitä tukialustaan, säädä selkä-

nojaa taaksepäin, kunnes turva-
laite ei enää kosketa selkänojaa.

 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on 
lapsen turvavyön ohjaimen etu-
puolella, siirrä istuintyynyä 
eteenpäin.

 Jos lapsi on turvalaitteessa hyvin 
pystysuorassa asennossa asen-
taessasi lasten koroketyynyä, 
säädä selkänoja mukavampaan 
asentoon. Ja jos turvavyön ylä-
kiinnikepiste on lapsen turvavyön 
ohjaimen etupuolella, siirrä is-
tuintyynyä eteenpäin.

Kiinnitys Kuvaus

F3 Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2 Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3
Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalait-
teet

R2
Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turva-
laitteet

R2X
Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turva-
laitteet

R1 Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1 Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2 Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2 Lapsen koroketyyny

B3 Lapsen koroketyyny
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Varmista lasten turvalaitteen mukana toimitettavasta ohjekirjasta miten tur-
valaite asennetaan.

Lasten turvalaitteen asennusmenetelmä

Asennusmenetelmä Sivu

Asennus turvavyöllä S. 58

Asennus ISOFIX-kiinni-
tysmenetelmällä

S. 59

Kiinnitys ylähihnalla S. 60
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n Lasten turvalaitteen kiinnittä-
minen turvavyöllä

Asenna lasten turvalaite noudatta-
malla turvalaitteen mukana toimite-
tussa asennusohjeessa neuvottua 
kiinnitysmenetelmää.
Jos käsillä oleva lasten turvalaite ei 
kuulu yleismalliseen luokkaan (tai 
tarvittava tieto ei löydy taulukosta), 
katso lasten turvalaitteen valmista-
jan toimittama ʺajoneuvoluetteloʺ, 
jossa esitetään useita mahdollisia 
lasten turvalaitteiden asennuspaik-
koja, tai tarkasta soveltuvuus kysy-
mällä asiaa lasten turvalaitteen 
myyjältä. (S. 52, 53)

1 Jos lasten turvalaitteen asenta-
mista etuistuimelle ei voida vält-
tää, katso ohjeita S. 49 turvalait-
teen etuistuimelle kiinnittämi-
sestä.

2 Jos lasten turvalaite joutuu kos-
ketuksiin pääntuen kanssa ja 
pääntuki on poistettavissa, pois-
ta se.
Muussa tapauksessa aseta 
pääntuki ylimpään asentoon. 
(S. 177)

3 Aseta turvavyö kulkemaan tur-
vaistuimen läpi ja kiinnitä solki 
lukkoon. Varmista, ettei turvavyö 
ole kiertyneenä. Kiinnitä turva-
vyö turvallisesti lasten turvalait-
teeseen turvalaitteen mukana 
toimitettavien ohjeiden mukai-
sesti.

4 Jos lasten turvalaite ei ole va-
rustettu turvavyön lukitusmeka-
nismilla, varmista turvalaitteen 
kiinnitys lukitussoljella.

5 Kiinnitettyäsi lasten turvalaitteen 
heiluta sitä eteen- ja taaksepäin 
varmistuaksesi sen kunnollises-
ta kiinnittymisestä. (S. 59)

n Turvavyöllä kiinnitetyn lasten 
turvalaitteen irrottaminen

Paina lukituslaitteen vapautuspaini-
ketta ja anna vyön kelautua täysin 
sisään.

Kun vapautat lukituslaitteen, lasten tur-
valaite saattaa ponnahtaa ylös istuin-
tyynyn jousituksen voimasta. Vapauta 
lukituslaite samalla painaen lasten tur-
valaitetta alaspäin.

Koska turvavyö kelautuu automaatti-
sesti sisään, palauta se hitaasti säily-
tysasentoonsa.

Turvavyöllä kiinnitetty 
lasten turvalaite
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n Kun asennat lasten turvalaitetta

Saatat tarvita lukitussoljen turvalaitteen 
kiinnittämiseen. Noudata kaikkia valmis-
tajan antamia asennusohjeita. Jos turva-
laitteen mukana ei toimiteta lukitussol-
kea, voit hankkia sen valtuutetulta 
SUZUKI-jälleenmyyjältä tai ammattitai-
toiselta korjaamolta: Lukitussoljen tuote-
numero on
T7311 - 92 201 - 000

n ISOFIX-kiinnitys (lasten ISO-
FIX-turvalaite)

Takaistuimen reunimmaisilla istuin-
paikoilla on alakiinnityspisteet. 
(Kiinnityslenkkien paikat on merkitty 
istuimiin.)

n Turvalaitteen asennus ISOFIX-
kiinnityspisteisiin (lasten ISO-
FIX-turvalaite)

Asenna lasten turvalaite noudatta-
malla turvalaitteen mukana toimite-
tussa asennusohjeessa neuvottua 
kiinnitysmenetelmää.
Jos käsillä oleva lasten turvalaite ei 
kuulu yleismalliseen luokkaan (tai 
tarvittava tieto ei löydy taulukosta), 
katso lasten turvalaitteen valmista-
jan toimittama ʺajoneuvoluetteloʺ, 
jossa esitetään useita mahdollisia 
lasten turvalaitteiden asennuspaik-
koja, tai tarkasta soveltuvuus kysy-
mällä asiaa lasten turvalaitteen 
myyjältä. (S. 52, 53)

VAROITUS

nKun asennat lasten turvalaitetta

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

lÄlä anna lasten leikkiä turvavyöllä. 
Jos turvavyö kietoutuu lapsen kau-
lan ympärille saattaa se johtaa lap-
sen kuristumiseen tai muihin vaka-
viin mahdollisesti kuolemaan johta-
viin henkilövahinkoihin. Tällaisessa 
tilanteessa jos lukituslaitettakaan ei 
saada vapautettua, leikkaa turva-
vyö poikki saksilla.

lVarmista, että turvavyö ja solki ovat 
kunnolla lukittuneet ja että turvavyö 
ei ole kiertynyt.

lHeiluta lapsen turvalaitetta vasem-
malle ja oikealle sekä eteen- ja 
taaksepäin varmistuaksesi sen kun-
nollisesta kiinnittymisestä.

lÄlä säädä istuimen asentoa lasten 
turvalaitteen kiinnittämisen jälkeen.

lKun kiinnität lapsen koroketyynyyn 
turvavyöllä varmista, että olkavyö 
kulkee lapsen hartian keskiosan yli. 
Vyö ei saa kulkea läheltä kaulaa, 
eikä se saa pudota olkapään yli.

lAsenna lasten turvalaite aina sen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lasten turvalaitteen 
kiinnittäminen ISOFIX-
kiinnityksellä
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1 Jos lasten turvalaite joutuu kos-
ketuksiin pääntuen kanssa ja 
pääntuki on poistettavissa, pois-
ta se.
Muussa tapauksessa aseta 
pääntuki ylimpään asentoon. 
(S. 177)

2 Poista kiinnityslenkkien suojuk-
set ja kiinnitä lasten turvalaite is-
tuimeen.

Kiinnityslenkit on asennettu suojusten 
taakse.

3 Kiinnitettyäsi lasten turvalaitteen 
heiluta sitä eteen- ja taaksepäin 
varmistuaksesi sen kunnollises-
ta kiinnittymisestä. (S. 59)

n Ylähihnan kiinnityspisteet

Takaistuimen reunimmaisilla istuin-
paikoilla on ylähihnan kiinnityspis-
teet.

Käytä kiinnityspisteitä, kun kiinnität 
ylähihnaa.

Ylähihnan kiinnityspisteet

Ylähihna

n Ylähihnan kiinnittäminen ylä-
hihnan kiinnityspisteisiin

Asenna lasten turvalaite noudatta-
malla turvalaitteen mukana toimite-
tussa asennusohjeessa neuvottua 
kiinnitysmenetelmää.

1 Säädä pääntuki ylimpään asen-
toon.

VAROITUS

nKun asennat lasten turvalaitetta

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

lÄlä säädä istuimen asentoa lasten 
turvalaitteen kiinnittämisen jälkeen.

lKun kiinnität turvalaitteen sen omil-
la kiinnitysvälineillä, varmistu, ettei 
kiinnityspisteiden ympärillä ole mi-
tään vieraita esineitä ja ettei turva-
vyö jää turvalaitteen taakse puris-
tuksiin.

lAsenna lasten turvalaite aina sen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ylähihnan kiinnityspisteen 
käyttö
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Jos lasten turvalaite joutuu kosketuksiin 
pääntuen tai ylähihnan kanssa ja pään-
tuki on poistettavissa, poista se. 
(S. 177)

2 Kiinnitä koukku kiinnityspistee-
seen ja kiristä ylähihna.

Varmistu, että ylähihna on kunnolla 
kiinnittynyt.  (S. 59)
Kun asennat lasten turvalaitetta pään-
tuen ollessa ylös nostettuna, varmistu 
siitä, että ylähihna kulkee pääntuen ala-
puolelta.

Koukku

Ylähihna

VAROITUS

nKun asennat lasten turvalaitetta

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

lKiinnitä ylähihna tiukasti ja varmis-
tu, että vyö ei ole kiertyneenä.

lÄlä kiinnitä ylähihnaa mihinkään 
muuhun kuin ylähihnan kiinnityspis-
teeseen.

lÄlä säädä istuimen asentoa lasten 
turvalaitteen kiinnittämisen jälkeen.

lAsenna lasten turvalaite aina sen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

lKun asennat lasten turvalaitetta 
pääntuen ollessa ylös nostettuna. 
Älä laske pääntukea alas sen jäl-
keen, kun pääntuki on nostettu ylös 
ja ylähihna on kiinnitetty kiinnitys-
pisteeseen.
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1-3.Apu hätätilanteessa

*: Toimii eCall-peittoalueella. Järjestel-
mästä on käytössä eri nimiä maasta 
riippuen.

Mikrofoni

SOS-painike*

Merkkivalot

Kaiutin

*: Tämä painike on tarkoitettu yhteyden-
pitoon eCall-hätäpuhelujärjestelmän 
operaattorin kanssa.
Muut mahdolliset SOS-painikkeet ajo-
neuvon muissa järjestelmissä eivät liity 
tähän järjestelmään, eikä niitä ole tar-
koitus käyttää yhteydenpitoon eCall-
järjestelmän operaattorin kanssa.

n Automaattiset hätäpuhelut

Jos jokin turvatyynyistä laukeaa, 
järjestelmä soittaa automaattisesti 

eCall-valvontakeskukseen.* Hätä-
puhelun vastaanottaja saa ajoneu-
von sijaintitiedot tapahtuman ajalta 
ja auton valmistenumeron (VIN) ja 
yrittää puhua auton matkustajien 
kanssa selvittääkseen hätätilanteen 
tason. Jos matkustajat eivät kykene 
kommunikoimaan, hätäpuhelun 
vastaanottaja suhtautuu puheluun 
automaattisesti hätätilanteen vaati-
malla tavalla, ottaa yhteyttä lähim-
pään pelastusyksikköön (esim. 112-
järjestelmä) selittääkseen tilanteen 
ja pyytää lähettämään apua kolari-
paikalle.
*: Tietyissä tapauksissa puhelua ei 

voida soittaa. (S. 63)

n Käsikäyttöiset hätäpuhelut

Hätätilanteessa paina SOS-paini-
ketta soittaaksesi eCall-valvonta-

keskukseen.*Hätäpuhelun vastaan-
ottaja toteaa ajoneuvosi sijainnin, 
arvioi tilanteen ja toimittaa tarvitta-
van avun.

eCall*

eCall on telemaattinen palvelu, 
joka käyttää Global Navigation 
Satellite System (GNSS) -tietoa 
ja sisäänrakennettua matkapu-
helinteknologiaa mahdollistaen 
seuraavanlaisten hätäpuhelui-
den soittamisen: Automaattiset 
hätäpuhelut (automaattinen il-
moitus kolarista) ja käsikäyttöi-
sesti soitettavat hätäpuhelut 
(painamalla SOS-painiketta). 
Palvelu on Euroopan unionin 
vaatimusten mukainen.

Järjestelmän osat

Hätäilmoituspalvelut
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Varmistu, että avaat suojuksen 
ennen kuin painat SOS-painiketta.

Jos painat SOS-painiketta vahingossa, 
kerro hätäpuhelun vastaanottajalle, että 
kyseessä ei ole hätätilanne.
*: Tietyissä tapauksissa puhelua ei 

voida soittaa. (S. 63)

Kun käynnistyspainike painetaan 
ON-virtatilaan, punainen merkkiva-
lo syttyy 10 sekunniksi. Sen jälkeen 
vihreä merkkivalo syttyy 2 sekun-
niksi ja jää palamaan, jos järjestel-
mä toimii moitteettomasti. Merkki-
valot ilmaisevat seuraavaa:

 Jos vihreä merkkivalo syttyy ja 
jää palamaan, järjestelmä on toi-
minnassa.

 Jos vihreä merkkivalo vilkkuu 
kaksi kertaa sekunnin aikana on 
se merkki siitä, että automaattis-
ta tai käsikäyttöistä hätäpuhelua 
ollaan soittamassa.

 Jos punainen merkkivalo palaa 
milloin tahansa muulloin kuin 
juuri ON-virtatilan valitsemisen 
jälkeen, järjestelmässä saattaa 
olla toimintahäiriö tai järjestel-
mää varmistava paristo saattaa 
olla loppuun kulunut.

 Jos punainen merkkivalo vilkkuu 
noin 30 sekunnin ajan hätäpuhe-
lun aikana on se merkki siitä, 
että puhelu on katkennut tai mat-
kapuhelimen verkkoyhteys on 
heikko.

Järjestelmää varmistavan pariston käyt-
töikä on alle 3 vuotta.

n Tietoa vapaasta ja avoimen lähde-
koodin ohjelmistosta

Tämä tuote sisältää vapaata ja vapaan 
lähdekoodin ohjelmistoa (FOSS).

FOSS lisenssitietoa ja/tai lähdekoodi 
löytyy seuraavasta URL:sta.

http://www.opensourceautomotive.com/
dcm/toyota/

Merkkivalot VAROITUS

n Tilanteita, joissa hätäpuhelua ei 
ehkä voida soittaa

lSeuraavissa tilanteissa hätäpuhe-
lua ei mahdollisesti voida soittaa. 
Jos näin käy, ilmoita hätäkeskuk-
seen (esim. 112-järjestelmä) toisel-
la tavalla, esimerkiksi soittamalla 
yleisöpuhelimesta.

• Vaikka ajoneuvo on matkapuheli-
men palvelualueella, saattaa yhtey-
denotto eCall-valvontakeskukseen 
olla vaikeaa, jos vastaanoton taso 
on heikko tai linja on varattu. Tällai-
sissa tilanteissa, vaikka järjestelmä 
yrittää ottaa yhteyttä eCall-valvon-
takeskukseen, saattaa olla, että et 
saa yhteyttä eCall-valvontakeskuk-
seen tehdäksesi hätäilmoituksen ja 
ottaaksesi yhteyttä hätäpalveluihin.

• Jos ajoneuvo on matkapuhelimen 
palvelualueen ulkopuolella, hätäpu-
heluita ei voi soittaa.
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VAROITUS

• Jos jossakin järjestelmän laitteista 
(kuten SOS-painike tai sen ympä-
ristö, merkkivalot, mikrofoni, kaiutin, 
DCM, antenni tai laitteiden kytken-
täkaapelit) on toimintahäiriö tai laite 
on vahingoittunut tai rikki, hätäpu-
helua ei voi soittaa.

• Hätäpuhelun aikana järjestelmä 
tekee toistuvia yrityksiä ottaakseen 
yhteyttä eCall-valvontakeskuk-
seen. Jos järjestelmä ei saa yhteyt-
tä eCall-valvontakeskukseen johtu-
en heikosta radioaaltojen vastaan-
otosta, järjestelmä ei ehkä saa yh-
teyttä matkapuhelinverkkoon. Täl-
löin puhelu saattaa katketa eikä 
yhteyttä saada. Punainen merkki-
valo vilkkuu 30 sekunnin ajan mer-
kiksi siitä, että yhteys on katkaistu.

lJos 12 V -akun jännite laskee tai 
akku on irti virtapiiristä, järjestelmä 
ei ehkä saa yhteyttä eCall-valvonta-
keskukseen.

nJos hätäpuhelujärjestelmä korva-
taan uudella.

Hätäpuhelujärjestelmä tulee rekiste-
röidä. Ota yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.

nTurvallisuutesi vuoksi

lAja turvallisesti.
Tämän järjestelmän tarkoitus on 
auttaa sinua soittamaan hätäkes-
kukseen onnettomuuden sattuessa, 
esimerkiksi liikenneonnettomuuk-
sissa tai äkillisissä sairaustapauk-
sissa. Järjestelmä ei suojaa kuljet-
tajaa tai matkustajia millään taval-
la. Aja turvallisesti ja kiinnitä aina 
turvavyöt.

lOnnettomuuden sattuessa ihmis-
henkien pelastaminen on aina etu-
sijalla.

lJos tunnet palaneen hajua tai muita 
poikkeavia hajuja, poistu autosta ja 
siirrä myös auton matkustajat tur-
vaan välittömästi.

lJos turvatyynyt laukeavat järjestel-
män toimiessa normaalisti, järjes-
telmä soittaa hätäpuhelun. Vaikka 
turvatyynyt eivät laukeaisi, järjestel-
mä soittaa hätäpuhelun, jos autoon 
törmätään takaa tai se pyörähtää 
ympäri.

lTurvallisuuden vuoksi älä soita hä-
täpuhelua ajon aikana.
Puheluiden soittaminen ajon aikana 
saattaa johtaa siihen, että ohjaus-
pyörää käytetään väärin, mistä voi 
olla seurauksena onnettomuus.
Ennen kuin soitat hätäpuhelun, py-
säytä auto ja varmista, että alue on 
turvallinen.

lKäytä määrityksen mukaisia sulak-
keita, kun vaihdat sulakkeita. Mui-
den sulakkeiden käyttö saattaa ai-
heuttaa syttymisen tai savun muo-
dostusta virtapiirissä ja aiheuttaa 
tulipalon.

lJärjestelmän käyttäminen silloin, 
kun esiintyy savua tai epätavallisia 
hajuja, saattaa aiheuttaa tulipalon. 
Lopeta järjestelmän käyttäminen 
välittömästi ja ota yhteys SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.

HUOMAA

n Estääksesi vahingoittumisen

Älä kaada nesteitä SOS-painiketaulun 
päälle, äläkä kohdista siihen iskuja.

n Jos SOS-painiketauluun, kaiutti-
meen tai mikrofoniin tulee toi-
mintahäiriö hätäpuhelun tai ma-
nuaalisen huoltotarkistuksen ai-
kana

Hätäpuhelua ei mahdollisesti voida soit-
taa. Tarkasta järjestelmän tila tai ota yh-
teyttä eCall-valvontakeskukseen. Jos 
jokin yllä mainituista laitteista on rikkou-
tunut, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.
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Soveltamisasetus

Soveltamisasetus Liite1 OSA3 Tietoa käyttäjälle
Vaatimusten-
mukaisuus

1. KUVAUS AJONEUVON ECALL-JÄRJESTELMÄSTÄ

1.1.
Yleiskuvaus ajoneuvossa olevasta, 112-hätäpu-
heluihin perustuvan eCall-järjestelmän käytöstä 
ja toiminnoista.

O

1.2.
112-hätäpuheluihin perustuva yleishyödyllinen 
eCall-palvelu on ilmainen julkinen palvelu.

O

1.3.

Ajoneuvon 112-hätäpuheluihin perustuva eCall-
järjestelmä aktivoituu oletusarvoisesti. Järjestel-
mä aktivoituu automaattisesti autossa sijaitse-
vien tunnistimien avulla vakavan onnettomuuden 
sattuessa. Järjestelmä laukeaa myös automaatti-
sesti, jos auto on varustettu TPS-järjestelmällä, 
joka ei toimi vakavan onnettomuuden sattuessa.

O

1.4.
112-hätäpuheluihin perustuva eCall-järjestelmä 
voidaan tarpeen vaatiessa myös laukaista käsin. 
Ohjeet järjestelmän aktivoimiseksi käsin

O

1.5.

Jos järjestelmässä tapahtuu vakava toimintahäi-
riö, joka estää 112-hätäpuheluihin perustuvan 
eCall-järjestelmän toiminnan, autossa matkusta-
ville annetaan seuraava varoitus

O

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 65  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



66 1-3. Apu hätätilanteessa

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

2. TIETOA TIETOJENKÄSITTELYSTÄ

2.1.

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn 112-hätäpu-
heluihin perustuvan eCall-järjestelmän kautta 
tulee noudattaa tietosuojadirektiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY vaatimuksia ja tulee erityisesti pe-
rustua yksilön etujen suojaamiseen direktiivin 
95/46/EY 7(d) artiklan mukaisesti.

O

2.2.
Tällaisten tietojen käsittely on sallittu ainoastaan 
eCall-hätäpuhelun käsittelemiseen eurooppalai-
seen yhteiseen hätänumeroon 112.

O

2.3. Tietojen tyypit ja vastaanottajat

2.3.1.

112-puheluihin perustuva e-Call-järjestelmä voi 
kerätä ja käsitellä ainoastaan seuraavanlaista 
tietoa: Ajoneuvon valmistusnumero, ajoneuvon 
tyyppi (henkilöajoneuvo tai kevyt hyötyajoneuvo), 
ajoneuvon käyttövoiman varastoinnin tyyppi 
(bensiini/diesel/maakaasu/nestekaasu/sähkö/ve-
ty), ajoneuvon kolme viimeisintä sijaintia ja kulku-
suuntaa, järjestelmän automaattisen aktivoinnin 
ja sen aikaleiman lokitiedosto

O

2.3.2.

Hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon 
asennettavan eCall-järjestelmän käsittelemien 
tietojen vastaanottajia ovat asianomaiset hätä-
keskukset, jotka sen maan viranomaiset, joiden 
alueella hätäkeskukset sijaitsevat, ovat nimen-
neet vastaanottamaan ja käsittelemään Euroo-
pan yleiseen hätänumeroon 112 tehtäviä eCall-
puheluja.

O

Soveltamisasetus Liite1 OSA3 Tietoa käyttäjälle
Vaatimusten-
mukaisuus
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2.4. Tietojenkäsittelyä koskevat järjestelyt

2.4.1.

112-hätäpuheluihin perustuva eCall-järjestelmä 
on suunniteltu siten, että sen muistin sisältämät 
tiedot eivät ole käytettävissä auton ulkopuolella 
ennen eCall-puhelun laukaisemista.

O

2.4.2.

112-hätäpuheluihin perustuva eCall-järjestelmä 
on suunniteltu siten, että sitä ei voi jäljittää eikä 
sen jatkuva seuranta normaalissa toimintatilassa 
ole mahdollista.

O

2.4.3.

112-hätäpuheluihin perustuva eCall-järjestelmä 
on suunniteltu siten, että sen sisäisen muistin si-
sältämä tieto automaattisesti ja jatkuvasti poiste-
taan.

O

2.4.3.1.

Ajoneuvon sijaintitiedot järjestelmän sisäisessä 
muistissa korvataan jatkuvasti uusilla tiedoilla 
niin, että korkeintaan kolme viimeistä ajankoh-
taista sijaintia säilyy järjestelmän normaalin toi-
minnan ylläpitämiseksi.

O

2.4.3.2.

112-hätäpuheluihin perustuvan eCall-järjestel-
män toimintatietojen lokidataa ei säilytetä 
kauemmin kuin eCall-hätäpuhelin käsittelyyn tar-
vitaan, eikä missään tapauksessa 13 tuntia pi-
dempään eCall-hätäpuhelun soittamisesta.

O

Soveltamisasetus Liite1 OSA3 Tietoa käyttäjälle
Vaatimusten-
mukaisuus
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2.5. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten rekisteröidyt henkilöt voivat harjoittaa 
oikeuksiaan

2.5.1.

Rekisteröidyllä henkilöllä (ajoneuvon omistaja) 
on oikeus saada käyttöönsä häntä koskevat tie-
dot ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisemista, 
poistamista tai sulkemista, jos niiden käsittely ei 
vastaa direktiivin 95/46/EY vaatimuksia. Kolman-
sille osapuolille, joille tiedot on paljastettu, on il-
moitettava tällaisesta oikaisusta, poistamisesta 
tai sulkemisesta tämän direktiivin mukaisesti 
muutoin kuin tilanteessa, jossa tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai siitä aiheutuisi kohtuutonta 
vaivaa.

O

2.5.2.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus valittaa toimi-
valtaiselle tietosuojaviranomaisille, jos tämä kat-
soo, että hänen oikeuksiaan on loukattu henkilö-
tietojensa käsittelyssä.

O

2.5.3.

Palvelu, joka käsittelee pääsypyynnöt (jos esiin-
tyy):

S. 69

O

Soveltamisasetus Liite1 OSA3 Tietoa käyttäjälle
Vaatimusten-
mukaisuus
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n Tiedonsaantipyyntöjen käsittelystä vastaava yhteyspalvelu

Katso ʺYhteystiedotʺ. (S. 530)

3. TIETOA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUISTA JA MUISTA LISÄARVO-
PALVELUISTA (JOS ASENNETTU)

3.1.
TPS-järjestelmän/lisäarvopalvelun toimintojen 
kuvaus ja käyttö (TPS=Third Party Services= kol-
mansien osapuolten palvelut)

N/A

3.2.

Henkilötietojen käsittelyn kolmannen osapuolen 
palvelujen tukeman järjestelmän ja/tai muun lisä-
arvopalvelun kautta on tapahduttava direktiiveis-
sä 95/46/EY ja 2002/58/EY vahvistettujen henki-
lötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaises-
ti.

N/A

3.2.1.
Oikeusperusta TPS-järjestelmän ja/tai lisäarvo-
palvelujen käytölle ja tietojenkäsittelylle niiden 
kautta

N/A

3.3.

TPS-järjestelmä ja/tai lisäarvopalvelut saavat kä-
sitellä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyn 
henkilön (ajoneuvon omistaja tai omistajat) ni-
menomaisella suostumuksella.

N/A

3.4.

Menettelyt TPS-järjestelmän ja/tai lisäarvopalve-
lujen kautta tapahtuvaa tietojenkäsittelyä varten, 
mukaan lukien mikä tahansa lisätieto liittyen hen-
kilötietojen jäljitettävyyteen, seurantaan ja käsit-
telyyn

N/A

3.5.

Auton omistajalla, jonka autossa on 112-hätäpu-
heluihin perustuvan eCall-järjestelmän lisäksi 
TPS eCall-järjestelmä ja/tai muu lisäarvopalvelu, 
on oikeus valita 112-hätäpuheluihin perustuva 
eCall-järjestelmä TPS eCall-järjestelmän ja/tai 
muu lisäarvopalvelun edelle.

N/A

3.5.1.
Yhteystiedot taholle, joka käsittelee pyynnöt 
poistaa TPS eCall -järjestelmä käytöstä

N/A

Soveltamisasetus Liite1 OSA3 Tietoa käyttäjälle
Vaatimusten-
mukaisuus
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n eCall-hätäpuhelujärjestelmän sertifiointi
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1-4.Hybridijärjestelmä

n Järjestelmän osat

Tämä kuva on esimerkki ja saattaa poiketa todellisesta tilanteesta.

Bensiinimoottori

Sähkömoottori (ajomoottori)

n Auton ollessa pysäytettynä ja 
liikkeelle lähdettäessä

Bensiinimoottori sammuu,* kun 
auto pysäytetään. Liikkeelle lähdet-
täessä sähkömoottori (ajomoottori) 
kuljettaa autoa. Alhaisilla nopeuk-
silla ja ajettaessa loivaa alamäkeä 
bensiinimoottori on sammutettu* ja 
sähkömoottori (ajomoottori) on toi-
minnassa.

Jos vaihteenvalitsin on N-asennos-
sa, hybridiakku (ajoakku) ei latau-
du.
*: Kun hybridiakku (ajoakku) tarvitsee 

latausta tai kun moottori lämpiää jne., 
bensiinimoottori ei pysähdy auto-
maattisesti. (S. 73)

Hybridijärjestelmän ominaisuudet

Autosi on hybridiauto. Sen ominaisuudet poikkeavat tavallisesta autos-
ta. Tutustu autosi ominaisuuksiin huolella ja käsittele autoa varovaises-
ti.

Hybridijärjestelmässä bensiinimoottoria ja sähkömoottoria (ajomootto-
ri) käytetään yhdessä ajo-olosuhteiden mukaan. Näin saavutetaan pie-
nempi polttoaineenkulutus ja pienemmät pakokaasupäästöt.

Järjestelmän osat
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n Normaalin ajon aikana

Bensiinimoottori on enimmäkseen 
käytössä. Sähkömoottori (ajomoot-
tori) lataa hybridiakkua (ajoakku) 
tarpeen mukaan.

n Nopeissa kiihdytyksissä

Kun kaasupoljinta painetaan voi-
makkaasti, hybridiakun (ajoakun) 
teho lisätään bensiinimoottorin an-
tamaan tehoon sähkömoottorin 
(ajomoottorin) välityksellä.

n Jarrutettaessa (jarrutusenergi-
an talteenotto)

Pyörät käyttävät sähkömoottoria 
(ajomoottori) generaattorina, ja 
hybridiakku (ajoakku) latautuu.

n Jarrutusenergian talteenotto

lSeuraavissa tilanteissa liike-energia 
muunnetaan sähköenergiaksi ja saa-
daan aikaan hidastusvoima yhdessä 
hybridiakun (ajoakku) latautumisen 
kanssa.

• Kaasupoljin vapautetaan ajon aikana 
vaihteenvalitsimen D- tai B-asennon 
ollessa valittuna.

• Jarrupoljinta painetaan ajon aikana 
vaihteenvalitsimen D- tai B-asennon 
ollessa valittuna.

lGPF-järjestelmällä varustetut autot: 
Kun GPF-järjestelmä (S. 343) rege-
neroi pakokaasujen hiukkassuodatin-
ta, hybridiakku (ajoakku) ei välttämät-
tä lataudu.

n EV-merkkivalo

EV-merkkivalo syttyy ajettaessa pelkäs-
tään sähkömoottorin (ajomoottori) voi-
malla tai bensiinimoottorin ollessa sam-
mutettuna.

n Tilanteet, joissa bensiinimoottori ei 
välttämättä sammu

Bensiinimoottori käynnistyy ja sammuu 
automaattisesti. Seuraavissa tilanteissa 
saattaa kuitenkin olla, että moottori ei 
sammu automaattisesti:

lBensiinimoottorin lämmityskäytön ai-
kana

lHybridiakun latauksen aikana

lKun hybridiakun (ajoakku) lämpötila 
on korkea tai alhainen

lKun lämmitin on kytkettynä päälle

Tilanteesta riippuen bensiinimoottori ei 
välttämättä myöskään sammu auto-
maattisesti muissa tilanteissa.

n Hybridiakkua (ajoakku) ladattaessa

Koska bensiinimoottori lataa hybridiak-
kua (ajoakkua), ei akkua tarvitse ladata 
erillisellä ulkopuolisella virtalähteellä. 
Jos auto pysäköidään pitkäksi aikaa, 
hybridiakun (ajoakku) varaus purkautuu 
kuitenkin vähitellen. Tästä syystä, aja 
autolla vähintään kerran joka toinen 
kuukausi noin 30 minuutin ajan tai 
16 km. Jos hybridiakun (ajoakun) vara-
us on purkautunut kokonaan, etkä on-
nistu käynnistämään hybridijärjestel-
mää, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

n 12 V -akun lataaminen

S. 487
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n 12 V -akun varauksen purkautumi-
sen jälkeen tai kun akkukengät on 
irrotettu ja uudelleen kiinnitetty esi-
merkiksi akkua vaihdettaessa.

Bensiinimoottori ei välttämättä sammu, 
vaikka autoa ajetaan hybridiakun voi-
malla (ajoakku). Jos tämä jatkuu muuta-
mia päiviä, ota yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.

n Hybridiautolle tyypilliset äänet ja 
värinät

Moottorin ääntä tai värinöitä ei välttä-
mättä esiinny, vaikka auto on valmis läh-
temään liikkeelle READY-merkkivalon 
palaessa. Turvallisuuden vuoksi, kytke 
seisontajarru ja aseta vaihteenvalitsin P-
asentoon aina, kun auto on pysäköitynä.

Saatat havaita seuraavia ääniä ja väräh-
telyitä hybridijärjestelmän toimiessa. Ne 
eivät kuitenkaan ole merkkejä toiminta-
häiriöistä:

lMoottorin ääniä saattaa kuulua moot-
toritilasta.

lÄäntä saattaa kuulua takaistuinten 
alla sijaitsevasta hybridiakusta, kun 
hybridijärjestelmä käynnistyy tai sam-
muu.

lReleiden toimintaääniä, napsahduksia 
tai vaimeita kalahduksia saattaa kuu-
lua takaistuimen takana sijaitsevasta 
hybridiakusta, kun hybridijärjestelmä 
käynnistetään tai sammutetaan.

lÄäniä saattaa kuulua hybridijärjestel-
mästä, kun takaluukku on avoinna.

lÄäntä voi kuulua vaihteistosta, kun 
bensiinimoottori käynnistyy tai sam-
muu, kun ajetaan alhaisilla nopeuksil-
la tai joutokäynnin aikana.

lMoottorin ääntä saattaa kuulua no-
peissa kiihdytyksissä.

lÄäniä saattaa kuulua jarrutusenergian 
talteenoton aikana, kun jarrupoljinta 
painetaan tai kaasupoljin vapaute-
taan.

lSaatat tuntea värähtelyjä bensiini-
moottorin käynnistyessä tai sam-
muessa.

lSaatat kuulla jäähdytystuulettimien 
ääntä ilman sisäänottoaukosta oikeal-
ta puolelta takaistuimen alaosasta.

n Huollot, korjaukset, kierrätys ja hä-
vittäminen

Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon huol-
toon, korjauksiin, kierrätykseen ja hävit-
tämiseen liittyvissä kysymyksissä. Älä 
romuta autoa itse.

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

Kun ajetaan bensiinimoottori py-
sähtyneenä, autosta kuuluu ääni, 
joka muuttuu ajonopeuden mu-
kaan ja varoittaa lähellä olevia ihmi-
siä auton lähestymisestä. Ääni lak-
kaa kuulumasta, kun auto ylittää 
noin 25 km/h nopeuden.

n Ajoneuvon lähestymisilmaisinjär-
jestelmä

Seuraavissa tilanteissa ajoneuvon lä-
hestymisilmaisinjärjestelmän ääni saat-
taa kuulua huonosti auton ympärillä ole-
ville ihmisille.

lErittäin meluisilla alueilla

lTuulessa tai sateessa

Koska ajoneuvon lähestymisilmaisinjär-
jestelmä on asennettu auton etuosaan, 
sen tuottamaa ääntä voi olla vaikeam-
paa kuulla auton takaa kuin auton edes-
tä.

Ajoneuvon 
lähestymisilmaisinjärjestelmä
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Tämä kuva on esimerkki ja saattaa poiketa todellisesta tilanteesta.

Varoitustarra

Huoltopistoke

Hybridiakku (ajoakku)

Korkeajännitekaapelit (oranssi)

Sähkömoottori (ajomoottori)

Ilmastointilaitteen kompressori

Tehonsäätöyksikkö

n Jos polttoaine loppuu

Jos polttoaine loppuu ja hybridijärjestel-
mä ei käynnisty, tankaa polttoainetta vä-
hintään niin paljon, että alhaisen poltto-
ainemäärän varoitusvalo (S. 447) 
sammuu. Jos polttoainetta on liian vä-
hän, hybridijärjestelmä ei välttämättä 

käynnisty. (Vakiomäärä polttoainetta on 
noin 7,6 L auton ollessa tasaisella alus-
talla. Määrä saattaa vaihdella, jos auto 
on pysäköitynä mäessä. Lisää enem-
män polttoainetta, jos auto on pysäköity-
nä mäessä.)

Hybridijärjestelmää koskevat varoitukset

Ole varovainen käsitellessäsi hybridijärjestelmää, sillä se on korkea-
jännitejärjestelmä (jännite jopa 600 V), jonka osien lämpötila nousee 
erittäin korkeaksi hybridijärjestelmän ollessa toiminnassa. Noudata 
autoon kiinnitettyjen varoitustarrojen ohjeita.

Järjestelmän osat
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n Sähkömagneettiset aallot

lHybridiauton korkeajänniteosissa ja 
-kaapeleissa on sähkömagneettinen 
suojaus ja siksi ne lähettävät sähkö-
magneettisia aaltoja suunnilleen 
saman määrän kuin tavanomainen 
bensiinikäyttöinen polttomoottoriauto 
tai kodin sähkölaitteet.

lAutosi saattaa aiheuttaa häiriöitä jois-
sain kolmannen osapuolen valmista-
missa radiolaitteen osissa.

n Hybridiakku (ajoakku)

Hybridiakun (ajoakun) käyttöikä on rajoi-
tettu. Korkeajänniteakun (ajoakku) käyt-
töikä riippuu ajotavasta ja ajo-olosuh-
teista.

n Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä malli noudattaa vetypäästöjen 
osalta E-sääntöä nro 100 (Yhdenmukai-
set vaatimukset, jotka koskevat ajoneu-
vojen hyväksyntää sähköiseen voima-
järjestelmään sovellettavien erityisvaati-
musten osalta).

VAROITUS

nKorkeajännitejärjestelmän varo-
toimenpiteet

Autossa on korkeajännitteinen tasa-
virta- ja vaihtovirtajärjestelmä sekä 
12 V -järjestelmä. Korkeajännitteinen 
tasavirta ja vaihtovirta on erittäin vaa-
rallista ja saattaa aiheuttaa vakavia 
palovammoja ja sähköiskuja, jotka 
voivat johtaa kuolemaan tai vakaviin 
henkilövahinkoihin.

lÄlä koske, pura, irrota tai vaihda 
korkeajännitejärjestelmän osia, joh-
toja tai niiden liittimiä.

lKoska hybridijärjestelmä toimii kor-
keajännitteellä, se kuumenee käyn-
nistyttyään. Varo sekä korkeaa jän-
nitettä että korkeaa lämpötilaa ja 
noudata aina autoon kiinnitettyjen 
varoitustarrojen ohjeita.

lÄlä koskaan yritä avata oikeanpuo-
leisen takaistuimen alla sijaitsevaa 
huoltopistokkeen suojusta. Huolto-
pistoketta käytetään ainoastaan 
autoa huollettaessa ja sen sisällä 
on korkeajännite.

n Varoitukset liikenneonnettomuu-
den varalta

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
kuolemantapausten ja vakavien vam-
mojen estämiseksi:

lAja auto tien sivuun, kytke seison-
tajarru, siirrä vaihteenvalitsin P-
asentoon ja sammuta hybridijärjes-
telmä.

lÄlä kosketa korkeajänniteosia, kaa-
peleita tai liittimiä.

lJos sähköjohtoja on esillä auton si-
sätiloissa tai ulkopuolella, ne saat-
tavat aiheuttaa sähköiskun. Älä 
kosketa esiin tulleita sähköjohtoja.

lJos auton sisällä syttyy tulipalo, 
poistu autosta välittömästi. Älä kos-
kaan käytä muita kuin sähköpaloja 
varten tarkoitettuja sammuttimia. Jo 
pienien vesimäärien käyttö saattaa 
olla vaarallista.

lJos autoasi on hinattava, etupyöri-
en on oltava irti maasta. Jos sähkö-
moottoriin (ajomoottori) kytketyt 
pyörät ovat maassa hinauksen ai-
kana, moottori saattaa jatkaa säh-
kön tuottamista. Tämä voi aiheuttaa 
tulipalon. (S. 439)
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VAROITUS

lTarkista maa auton alla huolellises-
ti. Jos auton alla näkyy nestevuoto-
ja, polttoainejärjestelmä saattaa 
olla vahingoittunut. Poistu auton 
luota välittömästi.

lÄlä koske akkua, jos nestettä vuo-
taa ulos tai kertyy sen pinnalle. Jos 
hybridiakun (ajoakun) elektrolyyttiä 
(hiilipohjaista orgaanista akkunes-
tettä) joutuu kosketuksiin silmien tai 
ihon kanssa, se voi aiheuttaa so-
keutta tai ihovaurioita. Siinä epäto-
dennäköisessä tilanteessa, että ak-
kuneste joutuu kosketuksiin silmien 
tai ihon kanssa, pese se pois välit-
tömästi suurella määrällä vettä ja 
hakeudu lääkärin vastaanotolle.

lJos akkunestettä valuu hybridiakus-
ta (ajoakusta) ulos, älä lähesty au-
toa. Siinä epätodennäköisessä ti-
lanteessa, että hybridiakku (ajoak-
ku) olisi vaurioitunut, akun sisära-
kenne pitää huolen siitä, että suuria 
määriä akkunestettä ei pääse valu-
maan ulos. Kuitenkin sekin akku-
neste, joka ei valu ulos, päästää 
höyryä ilmaan. Höyry ärsyttää ihoa 
ja silmiä ja voi aiheuttaa akuutin 
myrkytyksen hengitettynä.

lÄlä tuo palavia tai kuumia esineitä 
akkunesteen lähelle. Akkuneste voi 
syttyä ja aiheuttaa tulipalon.

nHybridiakku (ajoakku)

lAutossa on suljettu litiumioniakku.

lÄlä koskaan myy, luovuta eteen-
päin tai muuntele hybridiakkua. On-
nettomuuksien estämiseksi romu-
tettavista autoista poistetut hybri-
diakut kerätään talteen valtuutetun 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon toimesta. Älä 
itse hävitä akkua.

Mikäli akkua ei kierrätetä asianmukai-
sesti, saattaa seuraavaa tapahtua, 
mistä voi olla seurauksena kuolema 
tai vakavat vammat:

• Hybridiakku saatetaan hävittää lait-
tomasti tai heittää luontoon, ja se 
on ympäristölle vaarallinen tai joku 
saattaa koskea korkeajänniteosia ja 
saada sähköiskun.

• Hybridiakku on tarkoitettu käytettä-
väksi vain ja ainoastaan sinun 
hybridiautossasi. Jos hybridiakkua 
käytetään autostasi poistettuna tai 
sitä muunnellaan jollain tavalla, 
seurauksena voi olla sähköisku, 
lämmön muodostusta, savun muo-
dostusta, räjähdys ja akkunesteen 
vuotamista akusta.

Jos myyt autosi tai luovutat sen mui-
den käyttöön, onnettomuusriski on 
erittäin suuri, sillä auton uusi käyttäjä 
ei välttämättä ole tietoinen näistä vaa-
roista.

lJos autosi romutetaan ilman, että 
siitä poistetaan hybridiakku, on vaa-
rana, että korkeajänniteosiin kuten 
kaapeleihin ja liittimiin koskettaessa 
saadaan vaarallinen sähköisku. 
Kun autosi romutus tulee ajankoh-
taiseksi, hybridiakku tulee hävittää 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon toimesta. Jos 
hybridijärjestelmän hybridiakkua ei 
hävitetä asianmukaisella tavalla, se 
voi aiheuttaa sähköiskun, jonka 
seurauksena voi olla kuolema tai 
vakava loukkaantuminen.
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Oikean takaistuimen sivussa on il-
manottoaukko, josta virtaa ilmaa 
hybridiakun viilentämiseen. Jos il-
manottoaukko tukkeutuu, hybridiak-
ku (ajoakku) saattaa ylikuumentua, 
hybridiakun (ajoakku) latautuminen 
/ varauksen purkautuminen saat-
taa rajoittua.

Törmäystunnistimien havaitessa 
tietyn asteisen törmäyksen, hätä-
sulkujärjestelmä katkaisee korkea-
jännitevirran ja pysäyttää polttoai-
nepumpun minimoidakseen säh-
köiskun ja polttoainevuodon mah-
dollisuuden. Jos hätäsulkujärjestel-
mä aktivoituu, auto ei enää 
käynnisty. Ota yhteys SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon hybridijärjestelmän 
käynnistämiseksi uudelleen.

Näyttöön ilmestyy automaattisesti 
viesti, jos hybridijärjestelmään tulee 
toimintahäiriö tai jos kuljettaja yrit-
tää käyttää järjestelmää väärällä ta-
valla.

Jos monitoiminäyttöön ilmestyy va-
roitusviesti, lue viesti ja toimi ohjei-
den mukaisesti.

HUOMAA

nHybridiakun (ajoakku) ilmanot-
toaukko

Älä kuljeta suuria vesiastioita autos-
sa. Jos vettä läikkyy hybridiakun pääl-
le, akku saattaa vahingoittua. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa auto.

Hybridiakun (ajoakku)
ilmanottoaukko

HUOMAA

nHybridiakun (ajoakku) ilmanot-
toaukko

lVarmistu, ettei ilmanottoaukko peity 
millään sellaisella, kuten istuinpääl-
lisellä, muovisuojuksella tai matka-
tavaroilla. Jos ilmanottoaukko on 
tukkeutunut, hybridiakun (ajoakku) 
latautuminen / varauksen purkautu-
minen saattaa rajoittua ja johtaa toi-
mintahäiriöön.

lPuhdista ilmanottoaukko säännölli-
sesti estääksesi hybridiakkua 
(ajoakku) ylikuumenemasta.

lÄlä kastele ilmanottoaukkoa tai 
päästä siihen vieraita esineitä, sillä 
ne voivat aiheuttaa oikosulun ja 
vaurioittaa hybridiakkua (ajoakku).

l Ilmanottoaukkoon on asennettu 
suodatin. Jos suodatin jää huomat-
tavan likaiseksi puhdistuksen jäl-
keen, suositellaan suodattimen 
puhdistusta tai vaihtoa. Katso koh-
dasta S. 422 lisätietoja suodatti-
mien puhdistuksesta.

Hätäsulkujärjestelmä

Hybridijärjestelmän 
varoitusviesti
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n Jos varoitusvalo syttyy tai jos va-
roitusviesti ilmestyy, tai jos 12 V 
-akku kytketään irti virtapiiristä

Hybridijärjestelmä ei välttämättä käyn-
nisty. Tässä tilanteessa, yritä käynnistää 
järjestelmä uudestaan. Jos READY-
merkkivalo ei syty, ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.
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1-5.Varkaudenestojärjestelmä

Merkkivalo alkaa vilkkua ajonesto-
laitteen toiminnan merkiksi, kun 
käynnistyspainikkeesta on valittu 
OFF-toimintatila.

Merkkivalon vilkkuminen loppuu 
osoittaakseen järjestelmän olevan 
kytketty pois päältä sen jälkeen, 
kun virtatilaksi on valittu ACC tai 
ON.

n Järjestelmän ylläpito

Ajonestolaite on huoltovapaa.

n Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa jär-
jestelmän toimintahäiriöitä

lJos avaimenperä on kosketuksissa 
metallisen esineen kanssa

lJos avain on lähellä tai kosketuksissa 
toiseen toisen auton avaimeen, jossa 
on lähetinsiru

Ajonestolaite

Auton avaimenperässä on si-
säänrakennettuna lähetinsiru, 
joka estää hybridijärjestelmän 
käynnistymisen, mikäli avainta 
ei ole aikaisemmin rekisteröity 
auton tietokoneelle.

Älä koskaan jätä avaimia au-
toon poistuessasi autosta.

Järjestelmä on suunniteltu es-
tämään auton varastaminen, 
mutta se ei takaa täydellistä 
suojaa kaikkia varastamisyri-
tyksiä vastaan.

Järjestelmän käyttö
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n Ajonestolaitteen sertifioinnit
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HUOMAA

nJärjestelmän oikeanlaisen toi-
minnan varmistaminen

Älä tee muutoksia järjestelmään tai 
poista sitä käytöstä. Jos järjestelmään 
tehdään muutoksia tai se poistetaan 
käytöstä, toimintaa ei voida taata.
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*: Joissakin malleissa

n Virittäminen

Valitse OFF-virtatila, pyydä kaikki 
matkustajat autosta ulos ja varmis-
ta, että kaikki ovet sulkeutuvat kun-
nolla.

Avaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla (joissakin malleissa): Kos-
keta tunnistealuetta ulkopuolisessa 
ovenkahvassa kaksi kertaa 5 se-
kunnin aikana.

Lukituksen kauko-ohjausta käyttä-

mällä: Paina  näppäintä kaksi 

kertaa 5 sekunnin aikana.

n Toiminnon kytkeminen pois 
päältä

Avaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla (joissakin malleissa): Tartu 
ulkopuoliseen ovenkahvaan.

Lukituksen kauko-ohjausta käyttä-

mällä: Paina .

Kaksoislukitus-
järjestelmä*

Luvaton tunkeutuminen au-
toon on estetty tekemällä oven 
lukituksen avaustoiminta toi-
mettomaksi sekä auton sisältä 
että ulkoa käsin.

Tällä järjestelmällä varustetuis-
sa autoissa on tarrat molem-
pien etuovien ikkunoissa.

Kaksoislukitusjärjestelmän 
virittäminen ja kytkeminen 
pois päältä

VAROITUS

n Kaksoislukitusjärjestelmän varo-
toimenpiteet

Älä koskaan kytke kaksoislukitusjär-
jestelmää silloin, kun autossa on ihmi-
siä, koska ovia ei tällöin voi avata si-
säpuolelta.
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*: Joissakin malleissa

n Seikat, jotka tulee tarkastaa 
ennen auton lukitsemista

Estääksesi hälytyksen tahattoman 
toiminnan ja auton varastamisen, 
varmista että:

 Autossa ei ole ketään.

 Ikkunat ovat suljetut ennen häly-
tyksen virittämistä.

 Arvoesineitä tai muita tavaroita ei 
jää autoon.

n Virittäminen

Sulje ovi ja konepelti ja lukitse kaik-
ki ovet avaimettoman avaus- ja lu-
kitustoiminnon (joissakin malleis-
sa) avulla tai lukituksen kauko-oh-
jaimella. Järjestelmä kytkeytyy au-
tomaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Merkkivalon palaminen vaihtuu vilkku-
miseksi, kun järjestelmä kytkeytyy pääl-
le.

n Hälytyksen kytkeminen pois 
päältä tai hälytyksen katkaise-
minen

Hälyttimen poiskytkeminen tai häly-
tyksen katkaiseminen voidaan suo-
rittaa seuraavalla tavalla:

 Avaa ovien lukitus avaimettoman 
avaus- ja lukitustoiminnon (jois-
sakin malleissa) avulla tai luki-
tuksen kauko-ohjaimella.

 Hybridijärjestelmän käynnistämi-
nen. (Hälytys kytkeytyy pois 
päältä tai hälytys katkeaa muuta-
man sekunnin kuluttua.)

Hälytin*

Hälytin käyttää valoa ja ääntä 
antaessaan hälytyksen, kun si-
sääntunkeutuminen havaitaan. 
Hälytys laukeaa seuraavissa ti-
lanteissa, kun hälytysjärjestel-
mä on viritettynä:

 Lukittu ovi avataan tai oven lu-
kitus avataan muulla tavalla 
kuin avaimettomalla avaus- ja 
lukitustoiminnolla (joissakin 
malleissa) tai lukituksen 
kauko-ohjaimella. (Ovet mene-
vät uudelleen lukkoon auto-
maattisesti.)

 Konepelti avataan.

 Liiketunnistin havaitsee liikettä 
auton sisällä. (Esimerkiksi: 
joku rikkoo ikkunan ja tunkeu-
tuu autoon.)

 Takasivuikkuna tai takaikkuna 
on rikkoontunut.

Hälytysjärjestelmän 
virittäminen ja 
poiskytkeminen sekä 
hälytyksen katkaiseminen
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n Järjestelmän ylläpito

Hälytysjärjestelmä on huoltovapaa.

n Hälytyksen laukeaminen

Hälytys saattaa laueta seuraavissa tilan-
teissa: 
(Hälytyksen katkaiseminen kytkee häly-
tysjärjestelmän pois toiminnasta.)

lOvien lukitus avataan mekaanisella 
avaimella.

lAuton sisällä oleva henkilö avaa oven 
tai konepellin tai avaa auton lukituk-
sen.

l12 V -akku ladataan tai vaihdetaan 
toiseen auton ovien ollessa lukittuina. 
(S. 487)

n Hälytysjärjestelmän lukitustoiminto

Seuraavissa tapauksissa, tilanteesta 
riippuen, ovi saattaa automaattisesti lu-
kittua, millä estetään luvaton pääsy au-
toon:

lJos autoon jäänyt henkilö avaa oven 
lukituksen hälyttimen ollessa aktivoitu-
na.

lHälytyksen ollessa viritettynä autoon 
jäänyt henkilö avaa oven lukituksen.

lKun lataat tai vaihdat 12 V -akun

n Liiketunnistimen tunnistus

Liiketunnistin havaitsee autoon tun-
keutuneen henkilön tai liikkeen 
auton sisätiloissa.

Järjestelmä on suunniteltu estä-
mään auton varastaminen, mutta 
se ei takaa täydellistä turvallisuutta 
kaikkia tunkeutumisyrityksiä vas-
taan.

n Liiketunnistimen kytkeminen

Liiketunnistin kytkeytyy automaatti-
sesti päälle, kun hälytys kytketään 
päälle. (S. 87)

n Liiketunnistimen poiskytkentä

Jos jätät autoon lemmikkejä tai 
muita liikkuvia esineitä, varmistu, 
että kytket liiketunnistimen pois 
päältä ennen kuin kytket hälytyk-
sen, koska liiketunnistin reagoi liik-
keeseen auton sisällä.

1 Valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-toimintatila.

HUOMAA

n Järjestelmän oikeanlaisen toi-
minnan varmistaminen

Älä tee muutoksia järjestelmään tai 
poista sitä käytöstä. Jos järjestelmään 
tehdään muutoksia tai se poistetaan 
käytöstä, toimintaa ei voida taata.

Liiketunnistimen tunnistus
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2 Paina liiketunnistimen poiskyt-
kennän katkaisinta.

Painamalla painiketta uudelleen saa-
daan liiketunnistin takaisin päälle.

Aina, kun liiketunnistin kytketään pois 
päältä / päälle, monitoiminäyttöön il-
mestyy viesti.

n Liiketunnistimen poiskytkeminen ja 
automaattinen päällekytkeytyminen

lHälytin jää edelleen toimintaan, vaik-
ka liiketunnistin kytketään pois toimin-
nasta.

lKun liiketunnistin on kytketty pois toi-
minnasta, se palautuu käyttövalmiu-
teen painamalla käynnistyspainiketta 
tai avaamalla ovien lukitus avaimetto-
malla avaus- ja lukitustoiminnolla 
(joissakin malleissa) tai lukituksen 
kauko-ohjaimella.

lLiiketunnistin palautuu automaattisesti 
toimintaan kun varashälytin kytketään 
pois päältä.

n Huomioitavaa liiketunnistimen käy-
töstä

Tunnistin saattaa laukaista hälytyksen 
seuraavissa tilanteissa:

lAutoon jää ihmisiä tai eläimiä.

l Ikkuna on auki.

Tässä tapauksessa tunnistin saattaa 
tunnistaa seuraavat asiat:
• Tuulen tai esineiden, kuten lehtien ja 

hyönteisten liikkeen auton sisällä
• Ultraääniaallot, joita lähettävät esi-

merkiksi muiden autojen liiketunnisti-
met

• Ihmisten liikkeen auton ulkopuolella

lAutossa on hyönteisiä kuten koiperho-
sia tai kärpäsiä.

lAutossa on esineitä tai varusteita, 
jotka pääsevät heilumaan, kuten 
esim. vaatteita riippumassa vaatekou-
kussa.

lAuto pysäköidään paikkaan, jossa 
esiintyy voimakkaita värähtelyjä tai 
kovaa melua, esim. pysäköintihalliin.

lJäätä tai lunta poistetaan auton pääl-
tä, jolloin autoon kohdistuu toistuvia 
iskuja ja värähtelyä.
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lAuto on automaatti- tai korkeapaine-
pesussa.

lAutoon kohdistuu iskuja, esim. rakei-
ta, salamaniskuja, tai muita toistuvia 
iskuja tai värähtelyjä.

HUOMAA

nVarmistaaksesi liiketunnistimen 
oikeanlaisen toiminnan

lVarmistaaksesi tunnistimien oi-
keanlaisen toiminnan älä kosketa 
tai peitä niitä.

lÄlä suihkuta ilmanraikastimella tai 
muilla tuotteilla suoraan tunnisti-
men reikiin.

lMuiden kuin alkuperäisten Suzuki-
varusteiden asentaminen tai kuljet-
tajan ja etumatkustajan istuimen 
väliin jätetyt esineet saattavat alen-
taa tunnistuksen tehokkuutta.
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2-1.Mittaristo

Seuraavat kuvat näyttävät kaikki varoitus- ja merkkivalot valaistuina.

 7 tuuman näyttö (kun analoginen nopeusmittari on esillä)

 7 tuuman näyttö (kun digitaalinen nopeusmittari on esillä)

Varoitus- ja merkkivalot

Mittaristossa ja keskipaneelissa sekä ulkopuolisissa taustapeileissä 
olevat varoitus- ja merkkivalot kertovat kuljettajalle auton eri järjes-
telmien tilasta.

Mittaristossa näytettävät varoitus- ja merkkivalot
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Varoitusvalot kertovat kuljettajalle toi-
mintahäiriöistä auton järjestelmissä.

*1: Nämä valot syttyvät, kun käynnistys-
painikkeesta valitaan ON-toimintatila 
sen merkiksi, että järjestelmien toimin-
ta tarkistetaan. Ne sammuvat, kun 
hybridijärjestelmä on käynnistynyt, tai 
muutaman sekunnin kuluttua. Mikäli 
jokin valoista ei syty tai sammu, saat-
taa järjestelmässä olla toimintahäiriö. 

Varoitusvalot

(Punai-
nen)

Jarrujärjestelmän 

varoitusvalo*1 (S. 444)

(Keltai-
nen)

Jarrujärjestelmän 

varoitusvalo*1 (S. 444)

Korkean jäähdytysnesteen 

lämpötilan varoitusvalo*2 
(S. 444)
Hybridijärjestelmän ylikuu-

menemisen varoitusvalo*2 
(S. 445)
Latausjärjestelmän varoitus-

valo*1 (S. 445)

Alhaisen öljynpaineen varoi-

tusvalo*2 (S. 445)

Toimintahäiriön varoitusva-

lo*1 (S. 445)

SRS-turvatyynyjen varoitus-

valo*1 (S. 445)

ABS-jarrujärjestelmän varoi-

tusvalo*1 (S. 446)
Brake Override -järjestel-
män varoitusvalo / Äkillisen 
liikkeellelähdön rajoitusärjes-
telmän (Drive-Start Control 
-järjestelmä) varoitusvalo*2 
(S. 446)

(Punai-
nen)

Sähkötoimisen ohjaustehos-

timen varoitusvalo*1 
(S. 446)

(Keltai-
nen)

Sähkötoimisen ohjaustehos-

timen varoitusvalo*1 
(S. 446)

Alhaisen polttoainemäärän 
varoitusvalo (S. 447)

Kuljettajan ja etumatkusta-
jan turvavyön muistutusvalo 
(S. 447)

Takamatkustajien turva-
vöiden muistutusvalot 
(S. 447)

Rengaspaineiden varoitus-

valo*1 (joissakin malleissa) 
(S. 448)

(Oranssi)

LTA-merkkivalo (S. 448)

(Vilkkuu)

Pysäköintitutkan OFF-merk-

kivalo*1 (joissakin malleissa) 
(S. 448)

(Vilkkuu)

RCTA OFF -merkkivalo*1 
(joissakin malleissa) 
(S. 449)

(Vilkkuu)

PKSB OFF -merkkivalo*1 
(joissakin malleissa) 
(S. 449)

(Vilkkuu 
tai palaa)

PCS-varoitusvalo*1 
(S. 449)

Luiston merkkivalo*1 
(S. 449)

(Vilkkuu)

Seisontajarrun merkkivalo 
(S. 450)

(Vilkkuu)

Jarrunpitotoiminnon merkki-

valo*1 (S. 450)
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Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tarkastaa 
auto.

*2: Tämä valo syttyy monitoiminäytössä.

Merkkivalot kertovat kuljettajalle 
auton eri järjestelmien tilasta.

VAROITUS

nMikäli jokin turvajärjestelmien 
varoitusvaloista ei syty

Jos turvajärjestelmien, kuten ABS-jar-
rujen ja SRS-turvatyynyjen varoitus-
valo ei syty, kun käynnistät hybridijär-
jestelmän, se saattaa tarkoittaa, että 
kyseiset järjestelmät eivät ole suojaa-
massa sinua onnettomuuden sattues-
sa, jolloin seurauksena saattaa olla 
kuolema tai vakava loukkaantuminen. 
Anna tässä tilanteessa SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Merkkivalot

Suuntavalon merkkivalo 
(S. 210)

Takavalojen merkkivalo 
(S. 215)

Kaukovalojen merkkivalo 
(S. 217)

Automaattisten kaukovalo-
jen merkkivalo (S. 218)

Etusumuvalojen 
merkkivaloS. 221)

Takasumuvalon merkkivalo 
(S. 221)

PCS-varoitusvalo*1, 2 
(S. 240)

Vakionopeussäätimen merk-
kivalo (S. 255)

Mukautuvan vakionopeus-
säätimen merkkivalo 
(S. 255)

Vakionopeussäätimen SET-
merkkivalo (S. 255)

*3

LTA-merkkivalo (S. 251)

Kuolleen kulman varoitusva-

lot (sivupeileissä)*4, 5, 6 (jois-
sakin malleissa) (S. 273)

BSM-merkkivalo (joissakin 
malleissa) (S. 273)

Pysäköintitutkan OFF-merk-

kivalo*1, 2 (joissakin malleis-
sa) (S. 289)
RCTA OFF -merkkivalo*1, 2 
(joissakin malleissa) 
(S. 296)
PKSB OFF -merkkivalo*1, 2 
(joissakin malleissa) 
(S. 302)

Nopeudenrajoittimen merkki-
valo (S. 266)

Pysäköintiavustimen (S-IPA) 

merkkivalo*1 (joissakin mal-
leissa) (S. 319)

(Vilkkuu)

Luiston merkkivalo*1 
(S. 345)

VSC OFF -merkkivalo*1, 2 
(S. 345)

Älyavainjärjestelmän merkki-

valo*7 (S. 201)

READY-merkkivalo 
(S. 201)

EV-sähköajotilan merkkivalo 
(S. 205)

Seisontajarrun merkkivalo 
(S. 210)

Jarrunpidon valmiustilan 

merkkivalo*1 (S. 213)

Jarrunpitotoiminnon merkki-

valo*1 (S. 213)
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*1: Nämä valot syttyvät, kun käynnistys-
painikkeesta valitaan ON-toimintati-
la sen merkiksi, että järjestelmien 
toiminta tarkistetaan. Ne sammuvat, 
kun hybridijärjestelmä on käynnisty-
nyt, tai muutaman sekunnin kuluttua. 
Mikäli jokin valoista ei syty tai sam-
mu, saattaa järjestelmässä olla toi-
mintahäiriö. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

*2: Valo syttyy, kun järjestelmä kytke-
tään pois päältä.

*3: Riippuen järjestelmän toimintatilasta, 
merkkivalon väri ja tila (palaa/vilk-
kuu) muuttuvat.

*4: Autot ilman RCTA-toimintoa:

Toiminnan varmistamiseksi kuolleen 
kulman varoittimen merkkivalot (sivu-
peileissä) syttyvät seuraavissa tilanteis-
sa:

• Kun käynnistyspainike on ON-
toimintatilassa, kuolleen kulman 
varoitin (BSM) kytketään päälle 

kohdassa  monitoiminäytöllä.

• Kun kuolleen kulman varoitin 
(BSM) kytketään päälle monitoi-

minäytöllä kohdassa  käyn-

nistyspainikkeen ollessa ON-toi-
mintatilassa.

Jos järjestelmä toimii oikein, kuolleen 
kulman varoittimen merkkivalot sivupei-
leissä sammuvat muutaman sekunnin 
kuluttua.

Jos kuolleen kulman varoittimen merk-
kivalot (sivupeileissä) eivät syty tai eivät 
sammu, järjestelmässä saattaa olla toi-
mintahäiriö.

Jos näin käy, Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto.
*5: RCTA-toiminnolla varustetut autot:

Nämä valot syttyvät, kun käynnistyspai-
nikkeesta valitaan ON-toimintatila sen 
merkiksi, että järjestelmien toiminta tar-
kistetaan. Ne sammuvat, kun hybridijär-
jestelmä on käynnistynyt, tai muutaman 
sekunnin kuluttua. Mikäli jokin valoista 
ei syty tai sammu, saattaa järjestelmäs-
sä olla toimintahäiriö. Anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.
*6: Tämä valo syttyy ulkopuolisissa si-

vupeileissä.
*7: Tämä valo syttyy monitoiminäytös-

sä.
*8: Kun ulkolämpötila on noin 3 °C tai al-

haisempi, merkkivalo vilkkuu noin 10 
sekunnin ajan ja jää sitten pala-
maan.

*9: Tämä valo syttyy keskipaneelissa.

EV-merkkivalo (S. 73)

Alhaisen ulkolämpötilan 

merkkivalo*8 (S. 96)

Ajonestolaitteen merkkivalo 
(S. 80, 87)

PASSENGER AIR BAG 
-merkkivalo*1, 9 
(S. 46)

Eco-ajotilan merkkivalo 
(S. 342)

SPORT-ajotilan merkkivalo 
(S. 342)
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n Mittareiden sijainti

 Analoginen nopeusmittari

Näytettävät mittayksiköt saattavat vaihdella auton kohdemaan mukaan.

Käyntinopeusmittari

Näyttää moottorin käyntinopeuden kierroksina minuutissa

Nopeusmittari

Kello (S. 99)

Polttoainemittari

Näyttää polttoainesäiliössä jäljellä olevan polttoaineen määrän

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilamittari

Näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan

Näytön vaihdon painike (S. 98)

Matkamittari- ja osamatkamittarinäyttö (S. 98)

Monitoiminäyttö

Välittää kuljettajalle paljon erityyppistä tietoa autosta (S. 100)
Näyttää varoitusviestejä toimintahäiriön sattuessa (S. 452)

Ulkolämpötila

Ulkoilman lämpötilanäytön vaihteluväli on -40 °C - +50 °C.

Vaihteenosoitin (S. 207)

Mittarit

Mittariston näyttö
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 Digitaalinen nopeusmittari

Näytettävät mittayksiköt saattavat vaihdella auton kohdemaan mukaan.

Käyntinopeusmittari

Näyttää moottorin käyntinopeuden kierroksina minuutissa

Nopeusmittari

Kello (S. 99)

Polttoainemittari

Näyttää polttoainesäiliössä jäljellä olevan polttoaineen määrän

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilamittari

Näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan

Näytön vaihdon painike (S. 98)

Matkamittari- ja osamatkamittarinäyttö (S. 98)

Monitoiminäyttö

Välittää kuljettajalle paljon erityyppistä tietoa autosta (S. 100)
Näyttää varoitusviestejä toimintahäiriön sattuessa (S. 452)

Ulkolämpötila

Ulkoilman lämpötilanäytön vaihteluväli on -40 °C - +50 °C.

Vaihteenosoitin (S. 207)

n Moottorin käyntinopeus

Hybridiautoissa moottorin käyntinopeut-
ta hallitaan tarkasti polttoainetalouden 
parantamiseksi, päästöjen vähentämi-
seksi jne.

Tietyissä tilanteissa esitetty moottorin 
käyntinopeus saattaa vaihdella vaikka, 
autolla ajetaan samalla tavalla ja ajo-
olosuhteet ovat samat.
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n Ulkolämpötilan näyttö

lSeuraavissa tilanteissa tarkkaa ulko-
lämpötilaa ei välttämättä saada esiin 
tai näytön lukemat kestävät kauem-
min vaihtua:

• Pysähdyttäessä tai ajettaessa hitaasti 
(alle 25 km/h nopeudella)

• Jos ulkolämpötila on vaihtunut erittäin 
nopeasti (autohalliin tultaessa/hallista 
poistuttaessa tai ajettaessa tunneliin 
jne.)

lJos ʺ--ʺ tai ʺEʺ tulee näkyviin, järjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. Vie 
autosi SUZUKI-jälleenmyyjälle tai am-
mattitaitoiselle korjaamolle.

n Nestekidenäyttö

S. 101

n Muutettavat asetukset

Mittariston näytön asetuksia voidaan 
muuttaa monitoiminäytöllä kohdassa 

. (S. 105) n Näytön tietojen vaihtaminen

Paina näytön vaihdon painiketta 
kunnes haluttu kohde on esillä.

n Näytön kohteet

 Matkamittari

Näyttää autolla ajetun kokonaismatkan.

 Osamatkamittari A / osamatka-
mittari B

Näyttää autolla ajetun matkan mittarin 
viimeisen nollauksen jälkeen. Osamat-
kamittareita A ja B voidaan käyttää sa-
manaikaisesti eri matkojen mittaami-
seen ja näyttämiseen.

VAROITUS

nNäytön toiminta alhaisissa läm-
pötiloissa

Anna auton sisätilojen lämmetä 
ennen kuin käytät nestekidenäyttöä. 
Erittäin alhaisilla lämpötiloilla näyttö 
saattaa olla hidas, jolloin tiedot saat-
tavat ilmestyä näyttöön myöhässä.

Esimerkiksi vaihteen vaihtamisen ja 
näytöllä näkyvän uuden vaihteen nu-
meron näkymisen välillä on viive. 
Tämä viive saattaa saada kuljettajan 
vaihtamaan pienemmälle vaihteelle 
toistamiseen, jolloin moottori saattaa 
jarruttaa niin voimakkaasti, että seu-
rauksena voi olla kuolemaan tai vaka-
viin henkilövahinkoihin johtava onnet-
tomuus.

HUOMAA

n Estääksesi moottoriin ja sen 
osiin kohdistuvat vahingot

lÄlä anna käyntinopeusmittarin nuo-
len nousta punaiselle alueelle, joka 
osoittaa suurinta sallittua käyntino-
peutta.

lMoottori saattaa ylikuumentua, jos 
jäähdytysnesteen lämpötilamittarin 
nuoli on punaisella alueella (H). 
Tällaisessa tilanteessa, pysäytä 
auto välittömästi turvalliseen paik-
kaan ja tarkista moottori sen jäl-
keen, kun se on täysin jäähtynyt. 
(S. 488)

Matkamittari- ja 
osamatkamittarinäyttö
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Nollataksesi ota esiin haluamasi osa-
matkamittari ja paina ja pidä näytön 
vaihdon painiketta.

 Mittariston valaistuksen säädin

Mittariston valaistuksen säädön näyttö.

• Mittariston valaistuksen kirkkautta 
voidaan säätää erikseen, kun takava-
lot ovat päällä tai pois päältä.

• Säätääksesi mittariston valaistuksen 
kirkkautta, ota esiin kojetaulun valais-
tuksensäädön näyttö ja paina ja pidä 
painettuna näytön vaihdon painiketta.

n Kellon asetus

Seuraavassa esitetyt kellot voidaan 
säätää audiojärjestelmän näytöllä.

 Monitoiminäyttö

 Audiojärjestelmän näyttö

n Kellon asettaminen säätymään 
automaattisesti GPS:n avulla

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺYleisetʺ ʺMääritysʺ-näy-
töltä.

4 Valitse ʺKelloʺ.

5 Valitse ʺSäädä automaattisesti 
GPS:lläʺ asettaaksesi asetuk-
sen päälle.

n Kellon säätäminen manuaali-
sesti.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺYleisetʺ ʺMääritysʺ-näy-
töltä.

4 Valitse ʺKelloʺ.

5 Valitse ʺSäädä automaattisesti 
GPS:lläʺ asetus pois päältä.

6 Säädä näytettyä aikaa.

 Tunti: Valitse ʺ-ʺ tai ʺ+ʺ kohdassa 
ʺTunnitʺ säätääksesi tunteja.

 Minuutti: Valitse ʺ-ʺ tai ʺ+ʺ koh-
dassa ʺMinuutitʺ säätääksesi mi-
nuutteja.

 ʺ:00ʺ: Valitse asettaaksesi kellon 
lähimmän tunnin alkuun.

esim.

1:00 - 1:29  1:00

1:30 - 1:59  2:00

n Aikavyöhykkeen asettaminen

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺYleisetʺ ʺMääritysʺ-näy-
töltä.

4 Valitse ʺKelloʺ.

5 Valitse ʺAikavyöhykeʺ.

Valitse haluamasi aikavyöhyke.

n Kesäajan asettaminen

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺYleisetʺ ʺMääritysʺ-näy-
töltä.

4 Valitse ʺKelloʺ.

5 Valitse ʺKesäaikaʺ ja sitten pääl-
lä / pois päältä.

Kellon säätäminen

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 99  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



100 2-1. Mittaristo

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

n Kellon vaihtaminen 12-tunnin 
ja 24-tunnin formaatin välillä

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺYleisetʺ ʺMääritysʺ-näy-
töltä.

4 Valitse ʺKelloʺ.

5 Valitse ʺ24-tunnin kelloʺ ja sitten 
päällä / pois päältä.

Kun asetus on pois päältä, kello näyte-
tään 12 tunnin aika-asetuksella.

n Kellon asetukset

Jos ̋ Kello : 00ʺ on näytössä, kun  on 
valittuna monitoiminäytöltä, järjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoi-
sen korjaamon tarkastaa auto.

n Näyttö

Ajamista avustavien järjestelmi-
en tilan näyttöalue

Näyttää kuvan, kun seuraavat järjestel-
mät ovat toiminnassa ja jokin muu va-

likkokuvake kuin  valitaan:

• Kaistallapitotoiminto (LTA)
• Täydellä nopeusalueella mukautuva 

vakionopeussäädin
• Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-

mä (RSA) (S. 269)

Sisällön näyttöalue

Valitsemalla monitoiminäytöltä valikko-
kuvakkeita saadaan esiin eri ajotietoa. 
Monitoiminäyttöä voidaan käyttää myös 
näytön ja muiden auton asetusten 
muuttamiseen.

Varoituksiin tai neuvoihin liittyviä pon-
nahdusnäyttöjä näytetään tietyissä ti-
lanteissa.

n Valikkokuvakkeet

Valikkokuvakkeet saadaan esiin 

painamalla  tai  mittariston 

ohjauspainikkeista.

Monitoiminäyttö

Näyttö- ja valikkokuvakkeet
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n Nestekidenäyttö

Näytössä saattaa näkyä pieniä pisteitä 
tai vaaleita pisteitä. Tämä ilmiö on tyypil-
linen nestekidenäytöille, joten näytön 
käyttämistä voi huoletta jatkaa.

Monitoiminäyttöä käytetään mitta-
riston ohjauspainikkeilla.

: : Valitse valikkokuvak-

keet

/ : Vaihda näytettävää si-

sältöä, vieritä näyttöä ylös/alas 
ja siirrä kursoria ylös/alas

Paina: Syötä/Aseta
Pitäminen painettuna: Nollaa tai 
ota esiin kohteita, joiden asetuk-
sia voidaan muuttaa

Palaa edelliseen näyttöön

Puheluiden soittaminen/vas-
taanottaminen ja historianäyttö

Puheluiden soittaminen ja vastaanotta-
minen on yhdistetty hands-free-järjes-
telmän kanssa ja näytetään näytöllä. 
Katso lisätietoja hands-free-järjestel-
mästä mediakeskuksen käyttöohjekir-
jasta.

n Näytön kohteet

 Polttoainetaloudellisuus

 Hybridijärjestelmän ilmaisin / Ta-
loudellisen ajon opastin / Eco-
tulos

 EV-osuus/ EV-sähköajo-osuus

Ajotietojen näyttö (S. 101)

Ajamista avustavan järjestel-
män tietonäyttö (S. 104)

Audiojärjestelmään yhdistet-
ty näyttö (S. 104)

Auton tietonäyttö (S. 105)

Asetusnäyttö (S. 105)

Varoitusviestien näyttö 
(S. 452)

VAROITUS

nVaroitus käyttämisestä ajon aika-
na

lJos monitoiminäyttöä käytetään 
ajon aikana, tulee kiinnittää erityi-
sesti huomiota auton ympärillä ole-
van alueen turvallisuuteen.

lÄlä katso jatkuvasti monitoiminäyt-
töä ajaessasi, koska tällöin sinulta 
saattaa jäädä huomaamatta auton 
edessä olevat jalankulkijat, tiellä 
olevat kohteet yms.

nNäytön toiminta alhaisissa läm-
pötiloissa

S. 98

Näytön tietojen vaihtaminen

Ajotiedon sisältö
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n Polttoainetaloudellisuus

Käytä näytön tietoja vain ohjeellisina.

Keskimääräinen polttoaineenku-
lutus (nollauksen jälkeen)

Nollataksesi keskimääräisen polttoai-
neenkulutuksen näytön, paina ja pidä 
painettuna mittariston ohjauspainiketta 

.

Nykyinen polttoaineenkulutu

Näyttää hetkellisen polttoaineen kulu-
tuksen.

Toimintasäde

Näyttää toimintasäteen jäljellä olevalla 
polttoaineella.

Matka lasketaan keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen perusteella. Tästä 
johtuen todellinen matka saattaa poike-
ta esitetystä.

Jos tankataan vain pieni määrä poltto-
ainetta, näyttö ei välttämättä päivity.
Kun tankkaat, valitse käynnistyspainik-
keesta OFF-toimintatila. Jos polttoai-
netta lisätään valitsematta OFF-virtati-
laa, näyttö ei päivity.

Keskimääräisen polttoaineenkulu-
tuksen näyttö voidaan vaihtaa koh-

dassa . (S. 105)

 Keskimääräinen polttoaineen ku-
lutus (käynnistyksen jälkeen)

Näyttää keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen hybridijärjestelmän käynnis-
tyksestä lähtien.

 Keskimääräinen polttoaineenku-
lutus (tankkauksen jälkeen)

Näyttää keskimääräisen polttoaineen 
kulutuksen tankkauksesta alkaen.

n Hybridijärjestelmän ilmaisin / 
Taloudellisen ajon opastin / 
Eco-tulos

EV-merkkivalo (S. 73)

Hybridijärjestelmän ilmaisin / Ta-
loudellisen ajon opastin

Eco-tulos

 Hybridijärjestelmän ilmaisin

Näyttää hybridijärjestelmän tehon tai 
regeneroidun eli jarrutuksessa talteeno-
tetun energian määrän
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Latausalue

Näyttää talteenotetun* jarrutusenergian 
tason.

Regeneroitu eli jarrutuksessa talteeno-
tettu energia lataa hybridiakkua (ajoak-
ku).

Hybrid Eco -alue

Osoittaa, että bensiinimoottorin tehoa ei 
käytetä kovin usein.

Bensiinimoottori sammuu ja käynnistyy 
automaattisesti uudelleen tietyissä olo-
suhteissa.

Eco-alue

Osoittaa, että autoa ajetaan taloudelli-
sella tavalla.

Ajaminen on taloudellisinta pylväsnäy-
tön pysyessä Eco-alueella.

Tehoalue

Osoittaa, että taloudellinen ajoalue yli-
tetään (ajettaessa täydellä teholla tms.)
*: Tässä käsikirjassa ʺregeneratiivinenʺ 

tarkoittaa auton liikkeestä syntyvän 
energian muuntamista sähköener-
giaksi.

 Taloudellisen ajon opastin

Eco-alue

Osoittaa, että autolla ajetaan taloudelli-
sella tavalla.

Taloudellisen kiihdytyksen alue

Näytetään sinisellä palkilla ja se esittää 
arvioitua sopivaa kaasupolkimen käy-
tön aluetta nykyisiin ajo-olosuhteisiin, 
kuten liikkeelle lähtöön tai tasaiseen 
ajamiseen.

Tämä näyttö vaihtuu tilanteen mukaan, 
kuten silloin kun lähdetään liikkeelle tai 
ajetaan tasaisesti.

Nykyinen kaasupolkimen käyttö

Näytetään vihreällä palkilla, kun se on 
Eco-alueella.

Taloudellinen kiihdytys voidaan saavut-
taa pitämällä kaasupolkimen käytön 
näyttö sinisellä osoitetun palkin sisä-
puolella. (S. 189)

 Eco-tulos

Seuraavat 3 Eco-ajomenetelmää on ar-
vioitu 5 tasolla: Tasainen kiihdytys liik-
keellelähdössä, ajo ilman äkkinäisiä 
kiihdytyksiä ja tasainen pysähtyminen. 
Kun auto on pysähtynyt, Eco-tulos 
100:sta pisteestä näytetään.

Eco-lähdön tila

Eco-ajon tila

Eco-pysäytyksen tila

Pistelukema

Palkkinäytön lukeminen

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 103  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



104 2-1. Mittaristo

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Ei vielä arvioitu

Matala

Korkea

• Hybridijärjestelmän käynnistämisen 
jälkeen Eco-tuloksen näyttö alkaa toi-
mia vasta ajonopeuden ylittäessä 
noin 30 km/h.

• Eco-tulos nollautuu aina, kun hybridi-
järjestelmä käynnistetään.

• Kun hybridijärjestelmä sammute-
taan, nykyisen matkan kokonaispis-
teet näytetään.

n EV-osuus/ EV-sähköajo-osuus

Kulunut aika käynnistyksen jäl-
keen

Näyttää kuluneen ajan siitä lähtien, kun 

hybridijärjestelmä käynnistettiin.*

EV-sähköajon osuus käynnis-
tyksen jälkeen

Näyttää EV-sähköajon prosenttiosuu-
den siitä lähtien, kun hybridijärjestelmä 

käynnistettiin.*

*: Tieto nollautuu aina hybridijärjestel-
män sammuessa.

n Hybridijärjestelmän ilmaisin tulee 
esiin, kun

Hybridijärjestelmän ilmaisin näytetään 
seuraavissa tilanteissa:

lREADY-merkkivalo palaa.

lVaihteenvalitsin on asennossa D, B tai 
S.

n Taloudellisen ajon opastin / Eco-
tulos eivät toimi, kun

Taloudellisen ajon opastin / Eco-tulos 
eivät toimi seuraavissa tilanteissa:

lHybridijärjestelmän ilmaisin ei toimi.

lAutoa ajetaan käyttäen täydellä nope-
usalueella mukautuvaa vakionopeus-
säädintä.

Valitse saadaksesi esiin seuraavien 
järjestelmien tiedot:

 Kaistallapitojärjestelmä (LTA) 
(S. 246)

 Täydellä nopeusalueella mukau-
tuva vakionopeussäädin 
(S. 255)

Valitse mahdollistaaksesi audioläh-
teen valinnan tai raidan valinnan 
mittaristosta mittariston ohjauspai-
nikkeita käyttämällä.

Ajamista avustavien 
järjestelmien tietonäyttö

Audiojärjestelmään 
yhdistetty näyttö
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Tämä valikkokuvake voidaan asettaa 

näkymään / pois päältä kohdassa .

n Näytön kohteet

 Ajotiedot

 Energiamonitori (S. 107)

n Ajotiedot

Näyttävät ajotietoja, kuten esimerkiksi 
seuraavia tietoja:

Ajotiedon tyyppi

Ajotiedon osiot

Näyttää seuraavan, riippuen siitä, 
mitkä ajotiedon tyypit ja ajotiedon 

osiot on valittu kohdassa . 

(S. 105)

 Käynnistyksen jälkeen

• Ajomatka: Näyttää ajetun matkan 
hybridijärjestelmän käynnistyksestä 
lähtien

• Kulunut aika: Näyttää kuluneen ajan 
siitä lähtien, kun hybridijärjestelmä 
käynnistettiin

• Keskinopeus: Näyttää auton keskino-
peuden siitä lähtien, kun hybridijär-
jestelmä käynnistettiin

 Nollauksen jälkeen

• Ajomatka: Näyttää ajomatkan näytön 
nollauksesta*

• Kulunut aika: Näyttää kuluneen ajan 
näytön nollauksesta*

• Keskinopeus: Näyttää keskinopeu-
den edellisestä nollauksesta*

*: Nollataksesi, ota esiin haluamasi 
kohde ja paina ja pidä painettuna mit-

tariston ohjauspainiketta .

n Mittariston näyttöasetukset 
joita voidaan vaihtaa

 Kieli

Valitse vaihtaaksesi kielen.

 Yksiköt

Valitse vaihtaaksesi näytettävät mitta-
yksiköt.

 Nopeusmittarin näyttö

Valitse asettaaksesi nopeusmittarin 
näytön analogiseksi tai digitaaliseksi

 EV-merkkivalo

Valitse asettaaksesi EV-merkkivalon 
päälle / pois päältä.



Valitse vaihtaaksesi näytettävää sisäl-
töä seuraavista:

• Hybridijärjestelmän ilmaisin

Valitse taloudellisen ajon opastin näky-
mään / pois päältä. (S. 102)

• Polttoainetaloudellisuuden näyttö

Valitse vaihtaaksesi keskimääräisen 
polttoaineenkulutuslukeman näytön 
asetuksen välillä käynnistyksen jäl-
keen / nollauksen jälkeen. (S. 102)

Auton tietonäyttö

Asetusnäyttö
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Valitse audiojärjestelmään yhdistetty 
näyttö näkymään / pois päältä.



Valitse vaihtaaksesi näytettävää sisäl-
töä seuraavista:

• Näytön sisältö

Valitse energiamonitori näkymään / 
pois päältä. (S. 107)

• Ajotiedon tyyppi

Valitse vaihtaaksesi ajotietojen tyypin 
näytön välillä käynnistyksen jälkeen / 
nollauksen jälkeen.

• Ajotiedon osiot

Valitse asettaaksesi ajotietojen näytön 
ensimmäisen ja toisen osion joksikin 
seuraavista: keskinopeus/ajomatka/ku-
lunut aika.

 Nykyisen matkan tulosnäyttö

Valitse vaihtaaksesi näytettävät tiedot 
nykyisestä matkasta ajotiedot/Eco-tulos 
välillä. Tiedot näytetään laskettuna sii-
tä, kun hybridijärjestelmä käynnistettiin 
siihen asti, kun se sammutettiin. (Tieto 
näytetään tilapäisesti, kun hybridijärjes-
telmä sammutetaan.)

 Ponnahdusnäyttö

Valitse kytkeäksesi ponnahdusnäytön 
sisällön päälle / pois päältä kullekin jär-
jestelmälle.

 Monitoiminäyttö pois päältä

Valitse kytkeäksesi monitoiminäytön 
pois päältä.

Kytkeäksesi monitoiminäytön taas pääl-
le, paina yhtä seuraavista mittariston 

ohjauspainikkeista / / / /

/ .

 Oletusasetus

Valitse palauttaaksesi mittariston näyt-
töasetukset oletusasetuksiin.

n Auton toiminnot ja asetukset 
jotka voidaan vaihtaa

S. 502

n Asetusnäytön keskeytyminen

lJoitain asetuksia ei voida muuttaa 
ajon aikana. Kun vaihdat asetuksia, 
pysäköi auto turvalliseen paikkaan.

lJos varoitusviesti tulee näytölle, ase-
tusnäytön toiminta keskeytyy.

VAROITUS

n Varotoimenpiteet näytön asetus-
ten muokkaamiseen liittyen

Jos hybridijärjestelmä on käynnissä, 
kun muutat tiettyjä asetuksia asetus-
näytöllä, varmista, että auto on pysä-
köity riittävästi tuulettuvaan paikkaan. 
Suljetussa tilassa, kuten autotallissa, 
pakokaasut, jotka sisältävät vahingol-
lista häkää (CO), saattavat tunkeutua 
ja kertyä auton sisätiloihin. Seurauk-
sena voi olla kuolema tai vakava ter-
veyshaitta.

HUOMAA

n Näytön asetuksia muokattaessa

Estääksesi 12 V -akun varauksen 
purkautumisen, varmistu että hybridi-
järjestelmä on käynnissä, kun muok-
kaat näytön asetuksia.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 106  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



107

2

2-1. Mittaristo
A

uton tilan tiedot ja m
erkkivalot

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Audiojärjestelmän näyttö

Monitoiminäyttö

Mittariston ohjauspainikkeet

n Audiojärjestelmän näyttö

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺInfoʺ ʺValikkoʺ-näytöltä.

Jos muu näyttö kuin ʺEnergiamonitoriʺ 
on esillä, valitse ʺEnergiaʺ.

n Monitoiminäyttö

Paina mittariston ohjauspainikkeita 
ohjauspyörässä useita kertoja vali-
taksesi energiamonitorin näytön.

Energiamonitori/
kulutusnäyttö

Voit tarkkailla hybridijärjestel-
män tilaa monitoiminäytöltä ja 
audiojärjestelmän näytöltä.

Järjestelmän osat

Energiamonitori
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Kun auton voimanlähteenä on sähkömoottori (ajomoottori)

Audiojärjestelmän näyttö Monitoiminäyttö

Kun auton voimanlähteinä on sekä bensiinimoottori että sähkömoottori (ajomoottori)

Audiojärjestelmän näyttö Monitoiminäyttö

Kun auton voimanlähteenä on bensiinimoottori

Audiojärjestelmän näyttö Monitoiminäyttö
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Nämä kuvat ovat vain esimerkkejä, jotka saattavat hieman poiketa todellisista tilan-
teista.

Kun auto lataa hybridiakkua (ajoakku)

Audiojärjestelmän näyttö
Monitoiminäyttö

Kun energiaa ei siirry

Audiojärjestelmän näyttö Monitoiminäyttö
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n Hybridiakun (ajoakku) tila

 Audiojärjestelmän näyttö

Matala

Korkea

 Monitoiminäyttö

Matala

Korkea

Nämä kuvat ovat vain esimerkkejä, 
jotka saattavat hieman poiketa todelli-
sista tilanteista.

n Matkatiedot

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺInfoʺ ʺValikkoʺ-näytöltä.

Jos muu näyttö kuin ʺMatkatiedotʺ on 
esillä, valitse ʺMatkatiedotʺ.

Kulutustietojen nollaus

Polttoaineenkulutus viimeisen 
15 minuutin ajalta

Nykyinen polttoaineenkulutus

Regeneroitu eli jarrutuksessa 
talteenotettu energia viimeisen 
15 minuutin aikana

Yksi symboli vastaa 30 Wh. Symboleita 
näytetään enintään 5.

Auton keskinopeus siitä lähtien, 
kun hybridijärjestelmä käynnis-
tettiin.

Kulunut aika siitä lähtien, kun 
hybridijärjestelmä käynnistettiin.

Toimintasäde

Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus viimeisen 15 minuutin ajalta on 
jaettu värein menneisiin keskiarvoi-
hin ja keskiarvoihin, jotka on saavu-
tettu siitä alkaen, kun käynnistys-
painikkeesta viimeksi valittiin ON-
toimintatila. Näytön keskimääräinen 
polttoaineenkulutuslukema on oh-
jeellinen.

Kuva on vain esimerkki, joka saattaa 
hieman poiketa todellisista tilanteista.

n Historia

1 Paina MENU-painiketta.

Kulutus
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2 Valitse ʺInfoʺ ʺValikkoʺ-näytöltä.

Jos muu näyttö kuin ʺHistoriaʺ on esillä, 
valitse ʺHistoriaʺ.

Paras tallennettu polttoaineen-
kulutus

Viimeisin polttoaineenkulutus

Aiemmat kulutustiedot

Historiatietojen nollaus

Viimeisimmän polttoaineenkulu-
tustiedon päivittäminen

Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tushistoria on jaettu värein mennei-
siin keskiarvoihin ja keskimääräi-
seen polttoaineenkulutukseen vii-
meisestä päivityksestä lähtien. 
Näytön keskimääräinen polttoai-
neenkulutuslukema on ohjeellinen.

Kuva on vain esimerkki, joka saattaa 
hieman poiketa todellisista tilanteista.

n Historiatietojen päivittäminen

Päivitä viimeisin polttoaineenkulutus va-
litsemalla ʺLeikeʺ mitataksesi nykyistä 
polttoaineenkulutusta uudelleen.

n Tietojen nollaus

Polttoaineen kulutustieto voidaan pois-
taa valitsemalla ʺTyhjennäʺ.

n Toimintasäde

Näyttää arvioidun matkan, joka autolla 
voidaan enintään ajaa jäljellä olevalla 
polttoainemäärällä.

Matka lasketaan keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen perusteella. 
Tästä johtuen todellinen matka saattaa 
poiketa esitetystä.
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3-1.Tietoa avaimista

Auton mukana toimitetaan seuraa-
vat avaimet.

Elektroniset avaimet
• Älyavainjärjestelmän toimintojen 

käyttö (S. 124)
• Lukituksen kauko-ohjaimen käyttö 

(S. 115)

Mekaaniset avaimet

Avaimen numerolevy

n Lentokoneessa matkustettaessa

Jos otat elektronisen avaimen mukaan 
lentokoneen matkustamotiloihin, varmis-
tu, ettet vahingossa pääse painamaan 
avaimen näppäimiä. Jos kannat elektro-
nista avainta mukanasi laukussa tai vas-
taavassa, varmistu, etteivät avaimen 
näppäimet ole vaarassa joutua paine-
tuiksi. Elektronisen avaimen painikkeen 
painaminen lähettää radioaaltoja, jotka 
voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneen 
toiminnoissa.

n Elektronisen avaimen pariston tyh-
jentyminen

lPariston kestoikä on yhdestä kahteen 
vuotta.

lJos pariston varaus heikkenee, ohjaa-
mossa kuuluu hälytys ja viesti tulee 
näkyviin monitoiminäytölle, kun hybri-
dijärjestelmä sammutetaan.

lVälttääksesi avaimen pariston varauk-
sen heikkenemisen, kun avainta ei 
käytetä pitkiin aikoihin, aseta elektro-
ninen avain pariston säästötoiminnol-
le. (S. 126)

lKoska elektroninen avain vastaanot-
taa radioaaltoja jatkuvasti, paristo tyh-
jenee, vaikka elektronista avainta ei 
käytettäisi. Seuraavat oireet osoitta-
vat, että elektronisen avaimen paristo 
voi olla tyhjä. Vaihda paristo tarvittaes-
sa. (S. 425)

• Älyavainjärjestelmä tai lukituksen 
kauko-ohjaus eivät toimi.

• Havaintoalue pienenee.
• Avaimen pinnassa oleva LED-merkki-

valo ei syty.

lVälttääksesi pariston nopean purkau-
tumisen, älä jätä elektronista avainta 
1 m lähemmäs seuraavassa mainittu-
ja magneettisia kenttiä aiheuttavia 
sähkölaitteita:

• Televisiot
• Tietokoneet
• Matkapuhelimet, langattomat puheli-

met ja akkulaturit
• Matkapuhelimien ja langattomien pu-

helimien latureita
• Pöytävalaisimet
• Induktioliedet

lJos elektroninen avain on lähellä 
autoa tarpeettoman kauan, vaikkei 
älyavainjärjestelmää käytettäisi, avai-
men pariston varaus saattaa tyhjentyä 
normaalia nopeammin.

n Pariston vaihtaminen

S. 425

n Jos viesti ̋ Uusi avain on rekisteröity. 
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäʺ 
tulee monitoiminäytölle

Avaimet

Auton avaimet
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Tämä viesti tulee esiin aina kuljettajan 
ovea avattaessa, kun ovien lukitus ava-
taan ulkopuolelta noin 10 päivän jälkeen 
siitä, kun uusi elektroninen avain on re-
kisteröity.
Jos tämä viesti tulee esiin, vaikka uutta 
elektronista avainta ei ole rekisteröity, 
tiedustele SUZUKI-jälleenmyyjältä tai 
ammattitaitoiselta korjaamolta, onko 
jokin tuntematon elektroninen avain 
(muu kuin hallussasi oleva avain) rekis-
teröity.

Avaimet sisältävät seuraavat 
kauko-ohjaintoiminnot:

Lukitsee ovet (S. 117)

Sulkee ikkunat* (S. 117)

Avaa ovien lukituksen (S. 117)

Avaa ikkunat* (S. 117)
*: Tämä asetus tulee asettaa SUZUKI-

jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisella 
korjaamolla.

HUOMAA

nEstääksesi avaimien vahingoittu-
misen

lÄlä pudota avaimia äläkä altista 
niitä koville iskuille tai taivuta niitä.

lÄlä jätä avaimia pitkäksi aikaa kor-
keisiin lämpötiloihin.

lÄlä kastele avaimia tai pese niitä 
ultraäänipesurissa.

lÄlä kiinnitä metallisia tai magneetti-
sia materiaaleja avaimiin tai jätä 
niitä sellaisten materiaalien lähei-
syyteen.

lÄlä pura avaimia.

lÄlä kiinnitä tarraa tai mitään muuta 
avaimen pintaan.

lÄlä jätä avaimia magneettisia kent-
tiä tuottavien esineiden läheisyy-
teen, kuten TV, audiolaitteet ja in-
duktioliedet.

lÄlä aseta avaimia lähelle elektroni-
sia lääketieteellisiä laitteita, kuten 
matalataajuisia terapialaitteita tai 
mikroaaltoja käyttäviä terapialaittei-
ta, äläkä ota vastaan lääketieteelli-
siä toimenpiteitä avaimien ollessa 
hallussasi.

n Elektronisen avaimen kuljettami-
nen mukana

Pidä elektroninen avain vähintään 
10 cm päässä päällä olevista sähkö-
laitteista. Alle 10 cm päässä elektroni-
sesta avaimesta olevien sähkölaittei-
den lähettämät radioaallot voivat ai-
heuttaa avaimen toimintahäiriön.

n Älyavainjärjestelmän toiminta-
häiriö tai muut avaimeen liittyvät 
ongelmat

S. 482

n Jos auton elektroninen avain ka-
toaa

S. 482

Lukituksen kauko-ohjaus
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Ottaaksesi mekaanisen avaimen 
esille siirrä vapautuspainiketta ja 
ota avain ulos.

Mekaaninen avain voidaan työntää 
lukkoon vain, jos se on oikein päin 
käännettynä, sillä avaimessa on 
urat vain toisella puolella. Jos 
avainta ei voi työntää lukkosylinte-
riin, käännä se toisin päin ja yritä 
uudelleen.

Käytettyäsi mekaanista avainta 
laita se takaisin elektronisen avai-
men sisään. Säilytä mekaanista 
avainta elektronisen avaimen sisäl-
lä. Jos elektronisen avaimen paris-
to on loppu tai jos avaimeton ava-
us- ja lukitustoiminto ei toimi kun-
nolla, tarvitset mekaanista avainta. 
(S. 482)

n Jos kadotat mekaaniset avaimet

S. 482

n Jos käytetään väärää avainta

Lukkosylinteri pyörii vapaasti, eristettynä 
sisämekanismista.

Mekaanisen avaimen käyttö
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3-2.Ovien avaaminen, sulkeminen ja lukitseminen

n Avaimeton avaus- ja lukitustoi-
minto (joissakin malleissa)

Kanna mukanasi elektronista 
avainta käyttääksesi tätä toimintoa.

1 Tartu etuoven kahvaan avatak-

sesi kaikkien ovien lukituksen.*

Varmistu, että kosketat kahvan takana 
olevaa tunnistinta.

Ovien lukitusta ei voi avata 3 sekuntiin 
niiden lukitsemisen jälkeen.
*: Oven lukituksen avauksen asetuksia 

voidaan muuttaa. (S. 117, 502)

2 Kosketa lukitustunnistinta (pai-
nauma etuovenkahvan sivussa) 
lukitaksesi kaikki ovet.

Tarkasta, että ovi on kunnolla lukittu.

n Lukituksen kauko-ohjaus

1 Lukitsee kaikki ovet

Tarkasta, että ovi on kunnolla lukittu.

Paina ja pidä painettuna sulkeaksesi ik-

kunat*

2 Avaa kaikkien ovien lukituksen
Paina ja pidä painettuna avataksesi ik-

kunat*

*: Tämä asetus tulee asettaa SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisella 
korjaamolla.

n Lukituksen avautumistoiminnon 
muuttaminen (avaimettomalla ava-
us- ja lukitustoiminnolla varustetut 
autot)

On mahdollista valita, mitkä ovet avai-
meton avaus- ja lukitustoiminto avaa lu-
kituksen kauko-ohjainta käyttäen.
1 Valitse käynnistyspainikkeesta OFF-

toimintatila.
2 Kytke hälytysjärjestelmän liiketunnis-

tin pois päältä estääksesi järjestel-
mää hälyttämästä muuttaessasi ase-
tuksia. (joissakin malleissa) 
(S. 88)

3 Kun avaimen merkkivalo ei pala, 

paina ja pidä  painettuna noin 5 
sekunnin ajan samalla, kun pidät 

 painettuna.

Sivuovet

Ovien lukitseminen ja 
lukituksen avaaminen auton 
ulkopuolelta
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Asetus muuttuu aina, kun edellä esitetty 
toimenpide suoritetaan, alla olevan tau-
lukon mukaisesti. (Jos vaihdat toimintoa 
toistuvasti, vapauta painikkeet välillä vä-
hintään 5 sekunnin ajaksi ja toista vaihe 
2.)

Hälyttimellä varustetut mallit: Estääksesi 
hälytyksen tarkoituksettoman laukeami-
sen avaa ovien lukitus lukituksen kauko-
ohjaimella ja avaa ja sulje ovi kerran sen 
jälkeen, kun asetuksia on muutettu. (Mi-
käli ovea ei avata 30 sekunnin sisällä 

 -painikkeen painalluksen jälkeen, 
ovet menevät uudestaan lukkoon ja hä-
lytysjärjestelmä kytkeytyy.)
Jos hälytys hälyttää, sammuta se välittö-
mästi. (S. 87)

n Toimintasignaalit

Hätävilkut ilmaisevat vilkkumisellaan, 
että ovet on lukittu / lukitus avattu avai-
mettomalla avaus- ja lukitustoiminnolla 
(joissakin malleissa) tai lukituksen 
kauko-ohjaimella. (Lukittu: Kerran; luki-
tus avattu: Kaksi kertaa)

Summeri soi sen merkiksi, että ikkunat 
ovat toiminnassa.

n Turvatoiminto

Jos ovea ei avata noin 30 sekuntiin luki-
tuksen avaamisesta avaimettomalla 
avaus- ja lukitustoiminnolla (joissakin 
malleissa) tai lukituksen kauko-ohjaimel-
la, lukitsee turvatoiminto auton auto-
maattisesti uudelleen.

n Jos ovea ei voi lukita etuoven kah-
van pinnassa olevalla lukitustun-
nistimella (avaimettomalla avaus- 
ja lukitustoiminnolla varustetut 
mallit)

Jos ovia ei voida lukita koskettamalla lu-
kitustunnistinta sormella, kosketa luki-
tustunnistinta kämmenelläsi.

Jos sinulla on hanskat kädessä, riisu ne 
ensin.

n Ovien lukituksen summeri

Jos ovia yritetään lukita avaimettomalla 
avaus- ja lukitustoiminnolla (joissakin 
malleissa) tai lukituksen kauko-ohjaimel-
la, kun jokin ovista ei ole kunnolla suljet-
tu, jatkuva summeriääni kuuluu 5 sekun-
nin ajan. Summeriääni lakkaa, kun ovi 
suljetaan. Lukitse tämän jälkeen auton 
ovet uudelleen.

n Hälytin (joissakin malleissa)

Ovien lukitseminen kytkee hälytysjärjes-
telmän. (S. 87)

Monitoiminäyttö/
Äänimerkki

Lukituksen 
avaustoiminto

(Ohjauspyörä va-
semmalla)

(Ohjauspyörä oi-
kealla)

Ulkopuolella: 
Kolme piippausta

Matkustamossa: 
Kilahdusääni soi 

kerran

Tartuttaessa kuljet-
tajan ovenkah-
vaan avautuu vain 
kuljettajan oven lu-
kitus.

Tartuttaessa etu-
matkustajan oven-
kahvaan avautu-
vat kaikkien ovien 
lukitukset.

Ulkopuolella: Kaksi 
piippausta

Matkustamossa: 
Kilahdusääni soi 

kerran

Tartu jommankum-
man oven kahvaan 
avataksesi kaik-
kien ovien lukituk-
sen.
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n Olosuhteet, jotka vaikuttavat äly-
avainjärjestelmän tai lukituksen 
kauko-ohjaimen toimintaan

S. 126

n Jos älyavainjärjestelmä tai lukituk-
sen kauko-ohjain ei toimi oikein

Käytä mekaanista avainta lukitaksesi 
ovet tai avataksesi niiden lukituksen. 
(S. 482)

Vaihda avaimeen uusi paristo, mikäli 
sen varaus on purkautunut. (S. 425)

n Jos 12 V -akun varaus on purkautu-
nut

Ovia ei voida lukita tai lukitusta avata 
käyttäen avaimetonta avaus- ja lukitus-
toimintoa (joissakin malleissa) tai luki-
tuksen kauko-ohjainta. Avaa ovien luki-
tus tai lukitse ovet mekaanisella avai-
mella. (S. 482)

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

n Keskuslukituskatkaisin (lukit-
semiseen / lukituksen avaami-
seen)

1 Lukitsee kaikki ovet

2 Avaa kaikkien ovien lukituksen

VAROITUS

nOnnettomuuksien estämiseksi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
ajon aikana.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi johtaa oven avautumiseen ja mat-
kustajan putoamiseen ulos autosta, 
mistä voi olla seurauksena kuolema 
tai vakava loukkaantuminen.

lVarmistu, että kaikki ovet ovat kun-
nolla kiinni ja lukitut.

lÄlä vedä oven sisäpuolen ovenkah-
vasta auton ollessa liikkeessä.
Ole erityisen varovainen etuovien 
kanssa, ovet saattavat aueta, vaik-
ka sisäpuolinen lukituspainike olisi 
asetettu lukitusasentoon.

lKytke takaovien lapsilukot, kun ta-
kaistuimilla istuu lapsia.

n Kun ovi avataan tai suljetaan

Tarkista esimerkiksi rinteessä, onko 
oven avautumiselle tarpeeksi tilaa 
auton ympärillä ja tuuleeko voimak-
kaasti. Kun avaat tai suljet ovea, pidä 
kahvasta lujasti kiinni odottamatto-
mien liikkeiden estämiseksi.

n Kun käytät sähkötoimisia ikku-
noita lukituksen kauko-ohjaimel-
la

Käytä sähkötoimisia ikkunoita vasta, 
kun olet varmistunut, ettei kenenkään 
matkustajan mikään kehonosa ole 
vaarassa jäädä ikkunan väliin. Älä 
myöskään anna lasten käyttää luki-
tuksen kauko-ohjainta. Lapset ja muut 
matkustajat saattavat jäädä sähkötoi-
misten ikkunoiden väliin.

Ovien lukitseminen ja 
lukituksen avaaminen auton 
sisäpuolelta
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n Sisäpuolen lukituspainike

1 Lukitsee oven

2 Avaa oven lukituksen
Etuovet voidaan avata vetämällä sisä-
puolista kahvaa, vaikka lukituspainik-
keet olisivat lukitusasennossa.

n Etuovien lukitseminen auton ulko-
puolelta ilman avainta

1 Siirrä oven lukituspainike lukitusa-
sentoon.

2 Sulje ovi samalla pitäen ovenkahvaa 
ulosvedettynä.

Ovea ei voi lukita, jos käynnistyspainik-
keesta on valittuna ACC- tai ON-toimin-
tatila, tai jos elektroninen avain on jätetty 
auton sisään.

Järjestelmä ei välttämättä havaitse 
avainta, ja ovi saattaa mennä lukkoon.

n Avoimen oven varoitussummeri

Jos ovi tai takaluukku ei ole kunnolla 
suljettu, summeri hälyttää, kun auto saa-
vuttaa 5 km/h nopeuden.

Avoinna oleva ovi (ovet) tai takaluukku 
osoitetaan monitoiminäytöllä.

Ovea ei voi avata auton sisäpuolel-
ta lapsilukon ollessa kytkettynä.

1 Avaa lukitus

2 Lukitse
Lapsilukot voidaan kytkeä estämään 
lapsia avaamasta takaovia. Paina mo-
lempien takaovien painikkeet alas kyt-
keäksesi takaovien lapsilukot.

Takaoven lapsilukko
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Takaluukku

Takaluukku voidaan lukita/luki-
tus avata ja luukku voidaan 
avata/sulkea seuraavilla tavoilla.

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

nVaro ajaessasi

lPidä takaluukku suljettuna ajon ai-
kana. Jos takaluukku jätetään auki 
voi se ajon aikana osua lähellä ole-
viin kohteisiin tai matkatavarat voi-
vat lentää ulos autosta aiheuttaen 
onnettomuuden.
Lisäksi pakokaasut voivat kulkeu-
tua auton sisätiloihin aiheuttaen 
kuoleman tai vakavan terveysvaa-
ran. Muista sulkea takaluukku 
ennen ajamista.

lVarmista ennen liikkeellelähtöä, 
että takaluukku on suljettu kunnolla. 
Jos takaluukku ei ole täysin suljettu, 
se voi ajon aikana odottamatta 
aueta ja aiheuttaa onnettomuuden.

lÄlä koskaan anna kenenkään istua 
tavaratilassa. Muutoin he ovat alttii-
na vakaville henkilövahingoille tai 
kuolemalle äkkijarrutuksen tai kola-
rin sattuessa.

nKun autossa on lapsia

lÄlä anna lasten leikkiä tavaratilassa.
Jos lapsi vahingossa lukitaan tavara-
tilaan, lapsi saattaa saada lämpöhal-
vauksen tai muita vammoja.

lÄlä anna lapsen avata tai sulkea ta-
kaluukkua.
Muussa tapauksessa takaluukku 
saattaa liikkua odottamattomalla ta-
valla tai lapsen kädet, pää tai kaula 
saattavat jäädä sulkeutuvan taka-
luukun väliin.

n Takaluukun käyttö

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muuten kehon osat voivat juuttua kiin-
ni, mistä voi seurata kuolema tai va-
kava loukkaantuminen.

lPoista takaluukun päällä olevat ras-
kaat kuormat, kuten lumi ja jää, 
ennen kuin avaat sen. Muuten taka-
luukku voi painua odottamatta kiinni 
heti avaamisen jälkeen.

lKun avaat tai suljet takaluukkua, 
tarkista huolella, että ympäröivä 
alue on turvallinen.

lJos joku on näköpiirissä, varmista, 
että he ovat turvallisessa paikassa, 
ja kerro heille, että olet avaamassa 
tai sulkemassa takaluukkua.

lOle varovainen, kun avaat tai suljet 
takaluukkua tuulisella ilmalla, koska 
takaluukku saattaa tuulen voimasta 
liikkua äkkinäisesti.

lTakaluukku voi äkillisesti mennä 
kiinni, jos sitä ei ole avattu koko-
naan. Takaluukun avaaminen on 
vaikeampaa mäessä kuin tasaisel-
la alustalla. Ole varovainen, ettei ta-
kaluukku pääse odottamatta sul-
keutumaan tai avautumaan. Kun ul-
kolämpötila on alhainen, takaluukku 
saattaa sulkeutua äkillisesti. Var-
mistu, että peräovi on turvallisesti 
täysin auki, ennen kuin käytät tava-
ratilaa.
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n Avaimeton avaus- ja lukitustoi-
minto (joissakin malleissa)

1 Avaa kaikkien ovien lukituksen

Lukitusta ei voi avata 3 sekuntiin sen lu-
kitsemisen jälkeen.

2 Lukitsee kaikki ovet
Tarkasta, että ovi on kunnolla lukittu.

n Lukituksen kauko-ohjaus

S. 117

n Toimintasignaalit

S. 118

n Ovien lukituspainikkeet

S. 119

VAROITUS

lKun suljet takaluukkua, varo, ettei-
vät sormet tms. jää sulkeutuvan ta-
kaluukun väliin.

lKun suljet takaluukun, paina sitä 
kevyesti ulkopuolelta. Jos suljet ta-
kaluukun täysin käyttäen sisäpuo-
lista kahvaa, saattaa sen seurauk-
sena käsi tai käsivarsi jäädä sul-
keutuvan takaluukun väliin.

lÄlä yritä sulkea takaluukkua vetä-
mällä kaasujousesta (S. 123), 
äläkä roiku kaasujousesta. Sen 
seurauksena kädet saattavat jäädä 
väliin tai kaasujousi saattaa rik-
koontua ja aiheuttaa onnettomuu-
den.

lJos jokin painava esine on kiinnitet-
tynä takaluukkuun, se saattaa sul-
keutua äkillisesti uudestaan avaa-
misen jälkeen, jolloin kädet, pää tai 
kaula saattavat jäädä väliin aiheut-
taen loukkaantumisen. Jos asen-
nat lisävarusteen takaluukkuun, 
käytä alkuperäistä Suzuki-varustet-
ta.

Takaluukun lukituksen 
avaaminen ja lukitseminen 
auton ulkopuolelta

Takaluukun lukituksen 
avaaminen ja lukitseminen 
auton sisäpuolelta
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n Takaluukun avaaminen

Nosta takaluukkua samalla, kun 
painat takaluukun avaajaa ylöspäin.

Takaluukkua ei voida sulkea välittömäs-
ti takaluukun avaajan painamisen jäl-
keen.

n Takaluukun sulkeminen

Käytä takaluukun kahvaa vetääkse-
si takaluukkua alemmas ja sulje ta-
kaluukku painamalla sitä ulkopuo-
lelta käsin.

Älä vedä takaluukkua sivusuuntai-
sesti, kun käytät kahvaa.

n Avoimen oven varoitussummeri

S. 120

n Tavaratilan valo

lValo syttyy, kun takaluukku avataan.

lJos tavaratilan valo jää palamaan, kun 
käynnistyspainikkeesta on valittu 
OFF-toimintatila, valot sammuvat au-
tomaattisesti 20 minuutin kuluttua.

Takaluukun avaaminen/
sulkeminen

HUOMAA

n Takaluukun kaasujouset

Takaluukku on varustettu kaasujousil-
la, jotka pitävät sitä paikoillaan.
Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muuten takaluukun kaasujousi voi 
vaurioitua ja aiheuttaa toimintahäiriön.

lÄlä kiinnitä mitään vieraita esineitä 
kuten tarroja, muoviosia tai liimatta-
via kalvoja kaasujousien varsiin.

lÄlä koske kaasujousien varsia käsi-
neillä tai muilla kankaisilla esineillä.

lÄlä kiinnitä takaluukkuun muita va-
rusteita kuin Suzuki-alkuperäisva-
rusteita.

lÄlä aseta kättäsi kaasujousen pääl-
le tai kohdista siihen sivuttaisvoi-
mia.
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n Antennien sijainti

Autot ilman avaimetonta avaus- ja lu-
kitustoimintoa (Lukuun ottamatta Iso-
Britanniaa)

Antennit sisätiloissa

Autot ilman avaimetonta avaus- ja lu-
kitustoimintoa (Iso-Britannia)

Antennit sisätiloissa

Antenni tavaratilan sisäpuolella

Avaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla varustetut autot

Antennit auton ulkopuolella

Antennit sisätiloissa

Antenni tavaratilan sisäpuolella

Antenni tavaratilan ulkopuolella

Älyavainjärjestelmä

Seuraavat toiminnot voidaan 
suorittaa edellyttäen, että 
elektroninen avain on mukana-
si esim. taskussasi. Kuljetta-
jan tulee aina kantaa elektro-
nista avainta mukanaan.

 Lukitsee ja avaa ovien lukituk-
sen (avaimettomalla avaus- ja 
lukitustoiminnolla varustetut 
autot) (S. 117)

 Lukitsee takaluukun ja avaa ta-
kaluukun lukituksen (avaimet-
tomalla avaus- ja lukitustoimin-
nolla varustetut autot) 
(S. 122)

 Käynnistää hybridijärjestel-
män (S. 201)
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n Toimintasäde (alue, jonka sisällä 
elektroninen avain voidaan tunnis-
taa)

Autot ilman avaimetonta avaus- ja lu-
kitustoimintoa (Lukuun ottamatta Iso-
Britanniaa)

Kun hybridijärjestelmä käynniste-
tään tai käynnistyspainikkeen toi-
mintatila vaihdetaan

Järjestelmä on toimintakykyinen, kun 
elektroninen avain on auton sisätiloissa.

Autot ilman avaimetonta avaus- ja lu-
kitustoimintoa (Iso-Britannia)

Kun hybridijärjestelmä käynniste-
tään tai käynnistyspainikkeen toi-
mintatila vaihdetaan

Järjestelmä on toimintakykyinen, kun 
elektroninen avain on auton sisätiloissa.

Avaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla varustetut autot

Kun ovet lukitaan tai lukitus avataan

Järjestelmä on toimintakykyinen, kun 
elektroninen avain on noin 0,7 m etäi-
syydellä etuoven kahvasta ja takaluu-
kusta. (Vain niitä ovia voidaan käyttää, 
jotka tunnistavat avaimen.)

Kun hybridijärjestelmä käynniste-
tään tai käynnistyspainikkeen toi-
mintatila vaihdetaan

Järjestelmä on toimintakykyinen, kun 
elektroninen avain on auton sisätiloissa.

n Hälytykset ja varoitusviestit

Auton ulko- ja sisäpuolella kuuluvat hä-
lytykset sekä monitoiminäyttöön ilmesty-
vät varoitukset on tarkoitettu estämään 
auton varastaminen sekä auton virheel-
lisestä käytöstä johtuvat ennalta-arvaa-
mattomat onnettomuudet. Toimi viestin 
ilmoittamalla tavalla. (S. 452)

Jos vain hälytysääni kuuluu, olosuhteet 
ja korjaavat toimenpiteet ovat seuraa-
vat.

lHälytysääni kuuluu auton ulkopuolel-
ta kerran 5 sekunnin ajan

Tilanne Toimi näin

Auto yritettiin lukita 
oven ollessa auki.

Sulje kaikki 
ovet ja lukitse 
ne uudelleen.
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lAuton sisätiloissa kuuluu jatkuva häly-
tysääni

n Pariston säästötoiminto (avaimet-
tomalla avaus- ja lukitustoiminnolla 
varustetut autot)

Pariston säästötoiminto aktivoituu es-
tääkseen elektronisen avaimen ja 12 V 
-akun varauksen purkautumisen, kun 
autoa ei käytetä pitkiin aikoihin.

lSeuraavissa tilanteissa älyavainjärjes-
telmältä kestää jonkin aikaa avata 
ovien lukitus.

• Avain on jätetty auton ulkopuolelle 
noin 3,5 m säteelle autosta yli 2 mi-
nuutin ajaksi.

• Älyavainjärjestelmää ei ole käytetty yli 
5 päivään.

lJos älyavainjärjestelmää ei ole käytet-
ty yli 14 päivään, ovien lukitusta ei 
voida avata muusta kuin kuljettajan 
ovesta. Tässä tilanteessa tartu kuljet-
tajan ovenkahvaan tai käytä lukituk-
sen kauko-ohjainta tai mekaanista 
avainta ovien lukituksen avaamiseen.

n Elektronisen avaimen pariston 
säästötoiminto

Kun pariston säästötoiminto on kytketty 
päälle, pariston varauksen ehtyminen 
on minimoitu estämällä avainta vastaan-
ottamasta radioaaltoja.

Paina -painiketta kaksi kertaa sa-

malla painaen ja pitäen painettuna  
-painiketta. Varmistu, että elektronisen 
avaimen merkkivalo vilkkuu 4 kertaa.

Pariston säästötoiminnon ollessa päälle 
kytkettynä älyavainjärjestelmää ei voi 
käyttää. Paina mitä tahansa elektroni-
sen avaimen painiketta peruuttaaksesi 
toiminnon.

n Toimintaan vaikuttavat olosuhteet

Älyavainjärjestelmä käyttää heikkoja ra-
dioaaltoja. Seuraavissa tapauksissa 
saattaa elektronisen avaimen ja auton 
välillä syntyä häiriöitä, jotka estävät äly-
avainjärjestelmää, lukituksen kauko-oh-
jausta tai käynnistyksenestojärjestelmää 
toimimasta oikein. (Toiminta häiriötilan-
teessa: S. 482)

lJos elektronisen avaimen paristo on 
tyhjä

lLähellä TV-torneja, radioasemia, säh-
kölaitoksia, lentoasemia, isoja näyttö-
ruutuja tai muita kohteita, joista lähtee 
voimakkaita radioaaltoja tai sähköko-
hinaa

lJos kannat mukanasi matkaradiota, 
matkapuhelinta, langatonta puhelinta 
tai muuta langatonta laitetta

lJos elektroninen avain koskettaa seu-
raavia metalliesineitä tai on niiden 
peittämänä

• Alumiinipinnoitteiset kortit
• Savukerasiat joiden sisäpuolella on 

alumiinikalvo
• Metallisilla lompakoilla tai laukuilla
• Kolikoita
• Metallista valmistetut kädenlämmitti-

met
• Erilaiset tietovälineet, kuten CD- ja 

DVD-levyt

Tilanne Toimi näin

Käynnistyspainike pai-
nettiin ACC-tilaan kul-
jettajan oven ollessa 
auki (tai kuljettajan ovi 
avattiin käynnistyspai-
nikkeen ollessa ACC-ti-
lassa).

Valitse käyn-
nistyspainik-
keesta OFF-
toimintatila ja 
sulje kuljetta-
jan ovi.

Käynnistyspainikkees-
ta on valittu OFF-toi-
mintatila kuljettajan 
oven ollessa auki.

Sulje kuljetta-
jan ovi.
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lJos muita radioaaltoja lähettäviä luki-
tuksen kauko-ohjaimia käytetään lä-
hettyvillä

lJos elektronista avainta kuljetetaan 
yhdessä seuraavien radioaaltoja lä-
hettävien laitteiden seassa

• Toisen auton elektroninen avain tai ra-
dioaaltoja lähettävä lukituksen kauko-
ohjainavain

• Tietokoneet tai kämmenmikrot
• Digitaaliset audiolaitteet
• Kannettavat pelilaitteet

lJos auton takalasiin kiinnitetään me-
tallisia tummennuskalvoja tai metalli-
sia esineitä

lJos elektroninen avain on asetettu lä-
helle akkulaturia tai elektronisia laittei-
ta

lKun auto on pysäköity maksulliselle 
pysäköintipaikalle missä lähetetään 
radioaaltoja

Jos ovia ei voida lukita / lukitusta avata 
älyavainjärjestelmällä, lukitse / avaa lu-
kitus suorittamalla jokin seuraavista toi-
menpiteistä (avaimettomalla avaus- ja 
lukitustoiminnolla varustetut autot):

lTuo elektroninen avain lähelle jompaa 
kumpaa etuovea ja käytä avaimetonta 
avaus- ja lukitustoimintoa.

lKäytä lukituksen kauko-ohjainta.

Jos ovia ei voida lukita / lukitusta avata 
yllä mainituin toimenpitein, käytä me-
kaanista avainta. (S. 482)

Hybridijärjestelmää ei voi käynnistää 
älyavainjärjestelmällä, katso kohta 
S. 483.

n Huomioi seuraavaa avaimettoman 
avaus- ja lukitustoiminnon toimin-
nasta (joissakin malleissa)

lVaikka elektroninen avain olisi toimin-
tasäteen sisällä (havaintoalueella), 
järjestelmä ei välttämättä toimi oikein 
seuraavissa tapauksissa:

• Elektroninen avain on liian lähellä ik-
kunaa tai ulkopuolista ovenkahvaa, lä-
hellä maanpintaa tai korkealla paikalla 
ovia lukittaessa ovien lukitusta avat-
taessa.

• Elektroninen avain on kojetaulun pääl-
lä, tavaratilan suojaverhon päällä, lat-
tialla, ovitaskussa tai hansikaslokeros-
sa hybridijärjestelmää käynnistettäes-
sä tai käynnistyspainikkeesta toiminta-
tilaa vaihdettaessa.

lÄlä jätä elektronista avainta kojetau-
lun päälle tai lähelle ovitaskuja, kun 
poistut autosta. Riippuen radioaalto-
jen vastaanoton olosuhteista, antenni 
saattaa tulkita avaimen olevan mat-
kustamon ulkopuolella, jolloin oven lu-
kitseminen ulkopuolelta tulee mahdol-
liseksi ja siten myös elektroninen 
avain saattaa jäädä auton sisään.

lNiin kauan kuin elektroninen avain on 
toiminta-alueen sisällä, kuka tahansa 
voi lukita tai avata ovien lukituksen. 
Lukituksen avaamiseen voidaan kui-
tenkin käyttää vain ovia, jotka tunnis-
tavat elektronisen avaimen.

lVaikka elektroninen avain ei olisi 
auton sisällä, hybridijärjestelmän 
käynnistäminen saattaa olla mahdol-
lista, jos elektroninen avain on lähellä 
ikkunaa.

lOvet saattavat lukkiutua tai niiden lu-
kitus saattaa avautua, jos suuria mää-
riä vettä roiskuu ovenkahvan päälle, 
kuten sateella tai automaattipesussa, 
kun elektroninen avain on toiminta-
alueen sisällä. (Ovet lukkiutuvat auto-
maattisesti noin 30 sekunnin kuluttua, 
jos ovia ei avata eikä suljeta.)

lJos lukituksen kauko-ohjainta käyte-
tään ovien lukitsemiseen, kun elektro-
ninen avain on auton läheisyydessä, 
on mahdollista, että oven lukitusta ei 
voi avata avaimettomalla avaustoimin-
nolla. (Käytä kauko-ohjainta ovien lu-
kituksen avaamiseksi.)

lOven lukitustunnistimen tai avaustun-
nistimen koskettaminen hansikas kä-
dessä, voi estää lukittumisen tai luki-
tuksen avautumisen.

lEräät mallit: Kun lukitus suoritetaan 
käyttämällä lukitustunnistinta, tunnis-
tussignaalit ilmaantuvat kaksi kertaa 
peräkkäin. Tämän jälkeen ei anneta 
tunnistussignaaleja.
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lJos ovenkahva kastuu elektronisen 
avaimen ollessa toiminta-alueen sisäl-
lä, ovet saattavat lukkiutua tai niiden 
lukitus saattaa avautua toistuvasti. 
Tällaisessa tilanteessa noudata seu-
raavia ohjeita auton pesemiseksi:

• Aseta elektroninen avain yli 2 m pää-
hän autosta. (Huolehdi myös siitä, 
ettei avainta varasteta.)

• Aseta elektroninen avain pariston 
säästötoiminnolle kytkeäksesi äly-
avainjärjestelmän pois toiminnasta. 
(S. 126)

lJos elektroninen avain on auton sisäl-
lä ja ovenkahvat kastuvat autopesus-
sa, varoitusviesti saattaa ilmestyä mo-
nitoiminäytölle ja summeri soida auton 
ulkopuolella. Katkaise hälytys lukitse-
malla ovet.

lLukitustunnistin ei mahdollisesti toimi 
kunnolla, jos se joutuu kosketuksiin 
jään, lumen, mudan, jne. kanssa. 
Puhdista tunnistin ja yritä uudelleen.

lÄkillinen kahvan käyttö tai oven kah-
vaan tarttuminen välittömästi toiminta-
alueelle saapumisen jälkeen, saattaa 
estää ovien lukituksen avautumisen. 
Kosketa lukituksen avaustunnistinta ja 
tarkasta, että ovien lukitus on auennut 
ennen kuin vedät oven kahvasta uu-
delleen.

lJos havaintoalueella on toinen elekt-
roninen avain, ovien lukituksen avau-
tuminen voi kestää hieman pidem-
pään sen jälkeen, kun ovenkahvaan 
on tartuttu.

n Jos autolla ei ajeta pitkään aikaan

lEstääksesi auton varastamisen älä 
jätä elektronista avainta 2 m:n säteen 
sisään autosta.

lÄlyavainjärjestelmä voidaan halutes-
sa kytkeä etukäteen pois käytöstä. 
(S. 502)

lElektronisen avaimen asettaminen 
pariston säästötoiminnolle auttaa es-
tämään avaimen pariston varauksen 
purkautumista. (S. 126)

n Järjestelmän oikeanlaisen toimin-
nan varmistamiseksi, toimi seuraa-
vasti

Pidä elektroninen avain mukanasi, kun 
käytät siihen liittyviä toimintoja. Älä tuo 
elektronista avainta liian lähelle autoa, 
kun käytät sitä auton ulkopuolelta käsin.
Riippuen elektronisen avaimen asen-
nosta ja paikasta on mahdollista, että 
järjestelmä ei tunnista avainta oikein 
eikä tällöin toimi välttämättä normaalisti. 
(Hälytys saattaa laueta vahingossa, tai 
ovien lukituksen estotoiminto ei mahdol-
lisesti toimi.)

n Jos älyavainjärjestelmä ei toimi 
kunnolla

lOvien lukitseminen ja lukituksen 
avaaminen (avaimettomalla avaus- ja 
lukitustoiminnolla varustetut autot): 
S. 482

lHybridijärjestelmän käynnistäminen: 
S. 483

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

n Jos älyavainjärjestelmä on poistet-
tu käytöstä muutettavista asetuk-
sista

lOvien lukitseminen ja lukituksen 
avaaminen (avaimettomalla avaus- ja 
lukitustoiminnolla varustetut autot): 
Käytä lukituksen kauko-ohjainta tai 
mekaanista avainta. (S. 117, 482)

lHybridijärjestelmän käynnistäminen ja 
käynnistyspainikkeen toimintatilojen 
vaihtaminen: S. 483

lHybridijärjestelmän sammuttaminen: 
S. 203
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n Älyavainjärjestelmän sertifiointi
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VAROITUS

nVaroitus radioaaltojen vaikutuk-
sesta elektronisiin laitteisiin

lSydämentahdistimen, sydämen ryt-
mihäiriötahdistimen tai implantoi-
dun defibrillaattorin käyttäjien tulisi 
pysyä turvallisen etäisyyden pääs-
sä älyavainjärjestelmän antenneis-
ta. (S. 124)
Radioaallot saattavat haitata sel-
laisten laitteiden toimintaa. Avaime-
ton avaus- ja lukitustoiminto voi-
daan tarvittaessa kytkeä pois käy-
töstä. Kysy lisätietoja radioaaltojen 
taajuudesta ja niiden ajoituksesta 
SUZUKI-jälleenmyyjältä tai ammat-
titaitoiselta korjaamolta. Tiedustele 
sen jälkeen lääkäriltäsi, olisiko avai-
meton avaus- ja lukitustoiminto 
syytä kytkeä pois käytöstä.

lMuiden lääketieteellisten laitteiden 
kuin implantoidun sydämentahdisti-
men, sydämen rytmihäiriötahdisti-
men tai implantoidun defibrillaatto-
rin käyttäjien tulisi selvittää laitteen 
valmistajalta sen käyttöön liittyvät 
rajoitukset radioaaltojen vaikutuk-
sen piirissä.
Radioaalloilla voi olla odottamatto-
mia vaikutuksia tällaisten lääketie-
teellisten laitteiden toimintaan.

Kysy lisätietoja avaimettoman avaus- 
ja lukitustoiminnon pois päältä kytke-
misestä SUZUKI-korjaamosta tai 
muusta ammattitaitoisesta korjaamos-
ta.
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3-3.Istuimien säätö

Istuimen pituussuuntaisen sää-
dön vipu

Selkänojan kaltevuuden säätö-
vipu

Istuimen korkeuden säädön vipu

Ristiseläntuen säätökatkaisin 
(vain kuljettajan istuin)

Etuistuimet

Säätötoimenpiteet

VAROITUS

nKun säädät istuinta pituussuun-
nassa

lOle varovainen istuimen asentoa 
säätäessäsi, etteivät muut matkus-
tajat vahingoitu siirtyvästä istuimes-
ta.

lVälttyäksesi vammoilta älä laita kä-
siäsi istuimen alle tai lähelle liikku-
via osia.
Sormet tai kädet saattavat jäädä 
puristuksiin istuinmekanismin väliin.

lVarmistu, että jätät riittävästi tilaa 
jalkojen ympärille niin, etteivät ne 
jää puristuksiin.

n Istuimen säätö

lOle varovainen, ettei istuin osu 
matkustajiin tai matkatavaroihin.

lVältä selkänojan liiallista kallista-
mista taaksepäin. Muuten saatat 
liukua lantiovyön alta onnettomuus-
tilanteessa.
Jos istuin on kolarin sattuessa vah-
vasti kallistetussa asennossa, lan-
nevyö liukuu lantion yli ja puristus-
voimat kohdistuvat suoraan vat-
saan tai vyö voi painaa kaulaa lisä-
ten kuolemanvaaraa tai vakavan 
loukkaantumisen riskiä.
Säätöjä ei saa tehdä ajon aikana, 
sillä istuin voi liikkua odottamatta ja 
aiheuttaa auton hallinnan menetyk-
sen.

lSäädettyäsi istuinta varmistu että 
se on lukittunut paikoilleen.

HUOMAA

n Säädettäessä etuistuinta

Kun säädät etuistuinta, varmistu ettei 
pääntuki pääse kosketuksiin kattover-
hoilun kanssa. Muussa tapauksessa 
pääntuki ja kattoverhoilu voivat vauri-
oitua.
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1 Siirrä etuistuimet etuasentoon. 
(S. 174)

2 Aseta takaistuimen kyynärtuki 
paikoilleen. (S. 381)

3 Keskiturvavyön lukituslaitteen 
säilyttäminen.

4 Laske pääntuet alimpaan asen-
toon. (S. 177)

 Takaistuimen vipu

5 Vedä selkänojan lukituksen va-
pautusvipua ja taita selkänoja 
alas.

Selkänojat voidaan haluttaessa taittaa 
erikseen.

 Tavaratilan vipu

5 Vedä tavaratilan sivussa olevas-
ta vivusta.

Selkänojat voidaan haluttaessa taittaa 
erikseen.

Takaistuimet

Takaistuimien selkänojat voi-
daan taittaa alas.

Takaselkänojien alas 
taittaminen

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. Näiden ohjeiden noudattamat-
ta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen.

n Takaselkänojia alas taitettaessa

lÄlä taita selkänojia ajon aikana.

lPysäytä auto tasaiselle alustalle. 
Kytke seisontajarru ja siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon.

lÄlä anna kenenkään istua taitetun 
selkänojan päällä tai tavaratilassa 
ajon aikana.

lÄlä anna lasten mennä tavarati-
laan.
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VAROITUS

lVaro, ettei kätesi jää puristuksiin, 
kun taitat takaistuimien selkänojia.

lSäädä etuistuinten paikka ennen 
kuin taitat takaselkänojia siten ettei-
vät etuistuimet joudu kosketuksiin 
takaselkänojien kanssa takaselkän-
ojia alas taitettaessa.

lVarmistu, ettei takaistuimilla ole 
matkustajia ennen kuin käytät tava-
ratilan vipua.

nPalautettuasi takaistuimen selkä-
nojan ylös

lVarmistu, että selkänoja on kunnol-
la lukittunut paikoilleen työntämällä 
sitä kevyesti taakse- ja eteenpäin.

Jos selkänoja ei ole kunnolla lukittu-
nut, punainen merkki on näkyvissä lu-
kituksen vapautusvivun takaosassa. 
Varmistu, ettei punainen merkki ole 
näkyvissä.

lVarmista, että turvavyöt eivät ole 
kiertyneinä tai juuttuneina selkän-
ojaan.

Jos turvavyö jää selkänojan lukitus-
laitteiden väliin, se voi vaurioittaa tur-
vavyötä.

HUOMAA

n Kun käytät tavaratilan vipua

Ennen kuin taitat takaistuimen selkän-
ojaa, varmistu että takaistuin on 
vapaa esteistä. Jos selkänoja taite-
taan esineen ollessa takaistuimella, 
takaistuin saattaa vaurioitua.

n Kun tavaraverkko on asennettu-
na alas taitettuihin takaistuimen 
selkänojiin

Kun nostat selkänojat takaisin ylös, 
poista tavaraverkkoyksikkö ja palauta 
sitten takaistuimen selkänojat alkupe-
räiseen asentoon. (S. 372)
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n Etuistuimet

1 Ylöspäin

Vedä pääntukia ylöspäin.

2 Alaspäin
Paina pääntuki alas samalla painaen 

lukituksen vapautuspainiketta .

n Takaistuimet

1 Ylöspäin

Vedä pääntukia ylöspäin.

2 Alaspäin
Paina pääntuki alas samalla painaen 

lukituksen vapautuspainiketta .

n Pääntukien korkeuden säätäminen 
(etuistuimet)

Säädä pääntuet siten, että pääntuen 
keskiosa on korviesi yläosan tasalla.

n Takaistuimen pääntukien säätämi-
nen

Nosta aina pääntukea säilytysasennos-
taan yhden pykälän verran ylöspäin, kun 
otat sen käyttöön.

Vedä pääntuki ylös painamalla sa-
malla lukituksen vapautuspainiketta 

.

Pääntuet

Kaikilla istuimilla on pääntuet.

VAROITUS

nPääntukiin liittyvät varoitukset

Huomioi seuraavat pääntukiin liittyvät 
varotoimenpiteet. Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantu-
miseen.

lKäytä kullekin istuimelle suunnitel-
tua pääntukea.

lSäädä pääntuet aina oikealle kor-
keudelle.

lPääntukien säädön jälkeen paina 
niitä alaspäin ja varmista, että ne 
ovat lukkiutuneet paikoilleen.

lÄlä aja pääntuet irrotettuina.

Pääntuen säätäminen

Pääntukien irrottaminen
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Kohdista pääntuki asennusreikiin ja 
paina se alas lukitusasentoon.

Paina ja pidä painettuna lukituksen va-

pautuspainiketta , kun lasket pääntu-
kea alaspäin.

Pääntukien kiinnittäminen
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3-4.Ohjauspyörän ja peilien säätö

1 Ota tukeva ote ohjauspyörästä 
ja paina vipu alas.

2 Säädä ohjauspyörä haluamaasi 
asentoon siirtämällä sitä etäi-
syys- tai pystysuunnassa.

Säädön jälkeen nosta vipu ylös ohjaus-
pyörän lukitsemiseksi paikoilleen.

Halutessasi antaa äänimerkin paina 

-merkkiä tai sen lähialuetta.

Ohjauspyörä

Säätötoimenpiteet

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Älä säädä ohjauspyörää ajon aikana.
Kuljettajan huomio ei tällöin kohdistu 
täysin liikennetilanteeseen ja seu-
rauksena voi olla onnettomuus ja va-
kava loukkaantuminen tai kuolema.

n Ohjauspyörän säädön jälkeen.

Varmistu, että ohjauspyörä on kunnol-
la lukittunut paikoilleen.
Muussa tapauksessa ohjauspyörä voi 
äkillisesti siirtyä paikoiltaan ja aiheut-
taa kuolemaan tai vakaviin henkilöva-
hinkoihin johtavan onnettomuuden. 
Äänimerkki ei mahdollisesti myös-
kään toimi, jos ohjauspyörä ei ole 
kunnolla lukittunut paikoilleen.

Äänitorvi
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Taustapeilin korkeus voidaan sää-
tää sopimaan sinun ajoasentoosi.

Säädä taustapeilin korkeutta siirtä-
mällä sitä ylöspäin tai alaspäin.

Takana ajavien ajoneuvojen valojen 
häikäisyn tasosta riippuen häikäi-
syä vähennetään automaattisesti.

Automaattisen häikäisyä estävän 
toiminnon vaihtaminen

Päälle / Pois päältä

Kun automaattinen häikäisyä estävä 

toiminto on päällä, merkkivalo  syt-
tyy. Aina kun käynnistyspainikkeesta 
valitaan ON-toimintatila, toiminto 
menee päälle.

Painiketta painamalla saadaan valittua 

OFF-toiminto. (Merkkivalo  myös 
sammuu.)

n Estääksesi tunnistimen toiminta-
häiriön

Varmistaaksesi tunnistimien oikeanlai-
sen toiminnan älä kosketa tai peitä niitä.

Sisäpuolinen taustapeili

Taustapeilin asento voidaan 
säätää sellaiseksi, että sen 
kautta saadaan riittävä näky-
vyys auton taakse.

Taustapeilin 
korkeudensäätö

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Älä säädä peilin asentoa ajon aikana.
Kuljettajan huomio ei tällöin kohdistu 
täysin liikennetilanteeseen ja seu-
rauksena voi olla onnettomuus ja va-
kava loukkaantuminen tai kuolema.

Häikäisynestotoiminto
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1 Valitse säädettävä peili kääntä-
mällä katkaisinta.

Vasen

Oikea

2 Peiliä säädetään katkaisimella

Ylöspäin

Oikealle

Alaspäin

Vasemmalle

n Peilin kulmaa voidaan säätää, kun

Käynnistyspainike on ACC- tai ON-toi-
mintatilassa.

n Jos peilit ovat huurtuneet

Ulkopuoliset taustapeilit saadaan kirkas-
tumaan käyttämällä peilien huurteen-
poistoa. Takalasin huurteenpoiston 
käynnistäminen kytkee myös ulkopuolis-
ten taustapeilien huurteenpoiston toi-
mintaan. (S. 358)

Ulkopuoliset taustapeilit

Taustapeilin asento voidaan 
säätää sellaiseksi, että sen 
kautta saadaan riittävä näky-
vyys auton taakse.

VAROITUS

nTärkeitä ajossa huomioitavia 
seikkoja

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
ajon aikana.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi johtaa kuljettajan hallinnan mene-
tykseen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
jonka seurauksena voi olla kuolema 
tai vakava loukkaantuminen.

lÄlä säädä peilejä ajon aikana.

lÄlä aja peilien ollessa taitettuina.

lSekä kuljettajan että etumatkusta-
jan puoleisen peilin tulee olla nor-
maaliasennossa ja kuljettajalle so-
pivaksi säädettynä ennen ajamaan 
lähtemistä.

Säätötoimenpiteet

VAROITUS

n Peilien huurteenpoistolaitteiden 
toimiessa

Älä kosketa peilien pintaa, sillä ne tu-
levat erittäin kuumiksi ja saatat polttaa 
itsesi.
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Peilien taittaminen

Avaa peilit

Ulkopuolisten taustapeilien taittokatkai-
simen siirtäminen keskiasentoon aset-
taa peilit automaattitoiminnolle.
Automaattitoiminnolla peilien taittumi-
nen ja palautuminen on liitetty eri toi-
mintoihin, kuten ovien lukitsemiseen ja 
lukituksen avaamiseen.

n Automaattisen toiminnon käyttö 
kylmällä säällä

Jos automaattista toimintoa käytetään 
kylmällä säällä, oven peili saattaa jäätyä 
ja automaattinen taittuminen ja palautu-
minen ei ole mahdollista. Tällaisessa ti-
lanteessa poista jää ja lumi oven peilistä 
ja käytä peiliä joko käsikäyttöisellä toi-
minnolla tai siirrä peiliä käsin.

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

Peilien taittaminen ja 
palauttaminen

VAROITUS

nPeilin liikkuessa

Estääksesi henkilövahingot ja peilien 
toimintahäiriöt, varo etteivät kätesi jää 
puristuksiin peilin liikkuessa.
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3-5.Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen

Sähkötoimiset ikkunat voidaan 
avata ja sulkea käyttämällä katkai-
simia.
Kun katkaisinta käytetään, ikkuna 
liikkuu seuraavalla tavalla:

1 Sulkeminen

2 Sulkeminen yhdellä kosketuk-
sella*

3 Avaaminen
4 Avaaminen yhdellä kosketuksel-

la*

*: Ikkunan liike voidaan pysäyttää pai-
namalla katkaisinta vastakkaiseen 
suuntaan.

n Sähkötoimisia ikkunoita voidaan 
käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilas-
sa.

n Sähkötoimisten ikkunoiden käyttö 
sen jälkeen, kun hybridijärjestelmä 
on sammutettu

Sähkötoimisia ikkunoita voidaan käyt-
tää noin 45 sekunnin ajan sen jälkeen, 
kun virtatilaksi on valittu joko ACC tai 
OFF. Toimintoa ei voi kuitenkaan käyt-
tää, jos jompikumpi etuovista avataan.

n Puristumissuojatoiminto

Jos jokin esine jää ikkunan ja sen ke-
hyksen väliin ikkunan ollessa sulkeutu-
massa, liike pysähtyy ja ikkuna aukeaa 
hieman.

n Väliinjäämissuojatoiminto

Jos jokin esine jää puristuksiin oven ja 
ikkunan väliin ikkunan avautuessa, ikku-
nan liike pysähtyy.

n Jos ikkunaa ei saada avattua eikä 
suljettua

Jos puristumissuojatoiminto tai väliinjää-
missuojatoiminto toimii epätavallisesti ja 
oven ikkunaa ei voida täysin avata tai 
sulkea, suorita seuraavat toimenpiteet 
kyseisen oven ikkunakatkaisinta käyt-
täen.

lPysäytä ajoneuvo. Käynnistyspainik-
keen ollessa ON-toimintatilassa, pidä 
sähkötoimisen ikkunan katkaisinta 
sulkeminen yhdellä kosketuksella 
-asennossa tai avaaminen yhdellä 
kosketuksella -asennossa 4 sekunnin 
aikana siitä, kun puristumissuojatoi-
minto tai väliinjäämissuojatoiminto on 
toiminut niin, että oven ikkuna voidaan 
avata ja sulkea.

lJos oven ikkunaa ei saada avattua ja 
suljettua edellä mainittuja toimenpitei-
tä suorittamallakaan, suorita seuraava 
toimenpide toiminnon alustamiseksi.

1 Valitse käynnistyspainikkeesta ON-
toimintatila.

2 Nosta sähkötoimisen ikkunan katkai-
sinta ja pidä sitä nostettuna sulkemi-
nen yhdellä kosketuksella -asennos-
sa sulkeaksesi ikkunan täydellisesti.

3 Vapauta sähkötoimisen ikkunan kat-
kaisin hetkeksi, toista sitten katkaisi-
men nostettuna pitämistä sulkemi-
nen yhdellä kosketuksella -asennos-
sa noin 6 sekunnin ajan tai kauem-
min.

4 Paina ikkunan katkaisinta ja pidä sitä 
painettuna avaaminen yhdellä kos-
ketuksella -asennossa. Kun oven ik-
kuna on täysin avautunut jatka kat-
kaisimen painamista vielä vähintään 
1 sekunnin ajan.

Sähkötoimiset ikkunat

Sähkötoimisten ikkunoiden 
avaaminen ja sulkeminen
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5 Vapauta sähkötoimisen ikkunan kat-
kaisin hetkeksi, toista sitten katkaisi-
men painettuna pitämistä avaami-
nen yhdellä kosketuksella -asennos-
sa vähintään noin 4 sekunnin ajan.

6 Nosta sähkötoimisen ikkunan katkai-
sinta uudelleen ja pidä sitä nostettu-
na sulkeminen yhdellä kosketuksella 
-asennossa. Kun oven ikkuna on 
täysin sulkeutunut jatka katkaisimen 
nostamista vielä vähintään 1 sekun-
nin ajan.

Jos vapautat katkaisimen ikkunan liikku-
essa, aloita uudelleen alusta.
Jos ikkunan liike vaihtuu vastakkaiseksi, 
eikä sitä voida sulkea tai avata täysin, 
anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa autosi.

n Ovien lukitukseen liitetty ikkunoi-
den toiminta

lSähkötoimiset ikkunat voidaan avata 
ja sulkea mekaanisella avaimella.* 
(S. 483)

lSähkötoimiset ikkunat voidaan avata 
ja sulkea käyttämällä lukituksen 
kauko-ohjainta.* (S. 117)

*: Nämä asetukset tulee asettaa 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammatti-
taitoisella korjaamolla.

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. Näiden ohjeiden noudattamat-
ta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen.

n Ikkunoiden sulkeminen

lKuljettaja on vastuussa kaikkien 
sähkötoimisten ikkunoiden käytös-
tä, mukaan lukien matkustajien ik-
kunoiden käyttö. Estääksesi vahin-
gossa tapahtuvan käytön erityisesti 
lapsen ollessa kyseessä älä anna 
lapsen käyttää sähkötoimisia ikku-
noita. Lasten tai muiden matkustaji-
en kehon osat saattavat jäädä säh-
kötoimisten ikkunoiden väliin. On 
myös suositeltavaa käyttää ikkunoi-
den lukituskatkaisinta, kun autossa 
on lapsi matkustajana. (S. 185)

lVarmista, ettei kenenkään matkus-
tajan mikään kehonosa ole sulkeu-
tuvan ikkunan välissä.

lKun käytät sähkötoimisia ikkunoita 
lukituksen kauko-ohjaimella tai me-
kaanisella avaimella, käytä sähkö-
toimisia ikkunoita vasta, kun olet 
varmistunut, ettei kenenkään mat-
kustajan mikään kehon osa ole 
vaarassa jäädä ikkunan väliin. Älä 
myöskään anna lapsen käyttää ik-
kunoita lukituksen kauko-ohjaimel-
la tai mekaanisella avaimella. Lap-
set tai muut matkustajat voivat 
jäädä sähkötoimisten ikkunoiden 
väliin.

lKun poistut auton luota, valitse 
OFF-virtatila, ota avain mukaasi ja 
poistu autosta yhdessä lapsen 
kanssa. Siten vältytään tahattomal-
ta käytöltä, joka saattaisi johtaa on-
nettomuuteen.
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Tätä toimintoa voidaan käyttää es-
tämään lapsia käyttämästä ikkunoi-
ta vahingossa.

Paina katkaisinta.

Merkkivalo  syttyy, kun matkustajien 
ikkunat on lukittu.

Matkustajien ikkunat voidaan kuitenkin 
avata ja sulkea kuljettajan katkaisimis-
ta, vaikka lukituskatkaisin olisi kytketty-
nä.

n Sähkötoimisia ikkunoita voidaan 
käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilas-
sa.

n Jos 12 V -akku kytketään irti virta-
piiristä

Ikkunoiden lukituskatkaisin kytkeytyy 
pois käytöstä. Paina tarvittaessa ikku-
nan lukituskatkaisinta 12 V -akun uudel-
leenkytkemisen jälkeen.

VAROITUS

nPuristumissuojatoiminto

lÄlä koskaan yritä millään kehosi 
osalla kokeilla puristumissuojatoi-
mintoa.

lOn mahdollista, että puristumissuo-
jatoiminto ei toimi juuri ennen kuin 
ikkuna on kokonaan sulkeutunut. 
Ole varovainen, että mikään kehosi 
osa ei jää puristuksiin ikkunan vä-
liin.

nVäliinjäämissuojatoiminto

lÄlä koskaan yritä millään kehosi 
osalla tai vaatetuksella tarkoituksel-
lisesti kokeilla väliinjäämissuojatoi-
mintoa.

lOn mahdollista, että väliinjäämis-
suojatoiminto ei toimi, jos jotain jää 
puristuksiin juuri ennen kuin ikkuna 
on täysin avautunut. Ole varovai-
nen, etteivät mitkään kehosi osat tai 
vaatetus jää puristuksiin ikkunan 
väliin.

Vahingossa tapahtuvan 
käytön estäminen 
(ikkunoiden 
lukituskatkaisin)
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4-1.Ennen ajamaan lähtemistä

n Hybridijärjestelmän käynnistä-
minen

S. 201

n Ajaminen

1 Pidä jarrupoljin painettuna ja 
siirrä vaihteenvalitsin D-asen-
toon. (S. 207)

2 Jos seisontajarru on manuaali-
sessa tilassa, vapauta seisonta-
jarru. (S. 210)

3 Vapauta jarrupoljin hitaasti ja 
paina varovaisesti kaasupoljinta 
auton liikkeelle saamiseksi.

n Pysähtyminen

1 Vaihteenvalitsimen ollessa D-
asennossa paina jarrupoljinta.

2 Jos on tarpeellista, kytke seison-
tajarru.

Jos auto on pysäytettynä pidemmän ai-
kaa, siirrä vaihteenvalitsin P-vaihdea-
sentoon. (S. 207)

n Auton pysäköiminen

1 Kun vaihteenvalitsin on D-asen-
nossa, paina jarrupoljinta pysyt-
tääksesi auton täysin.

2 Kytke seisontajarru (S. 210) ja 
siirrä vaihteenvalitsin P-asen-
toon. (S. 207)

Tarkista, palaako seisontajarrun merkki-
valo.

3 Sammuta hybridijärjestelmä pai-
namalla käynnistyspainiketta.

4 Vapauta jarrupoljin hitaasti.

5 Lukitse ovi varmistettuasi, että 
elektroninen avain on mukanasi.

Jos pysäköit rinteeseen, kiilaa pyörät 
tarpeen mukaan.

n Liikkeelle lähteminen jyrkässä 
ylämäessä

1 Varmistu, että seisontajarru on 
kytketty ja siirrä vaihteenvalitsin 
D-asentoon.

2 Paina kaasupoljinta varovaises-
ti.

3 Vapauta seisontajarru.

n Ajaaksesi polttoainetaloudellisella 
tavalla

Muista, että hybridiautot ovat samankal-
taisia kuin tavanomaiset autot ja on tar-
peellista välttää mm. äkkinäisiä kiihdy-
tyksiä. (S. 349)

n Ajaminen sateella

lAja varovasti sateella, koska näky-
vyys heikkenee, ikkunat voivat huur-
tua ja tien pinta on liukas.

lAja varovasti sateen alkaessa, koska 
tien pinta on silloin erityisen liukas.

lHidasta nopeutta sateella, koska ren-
kaiden ja tienpinnan välissä voi olla 
vesikerros, joka heikentää ohjauksen 
ja jarrujen toimintaa.

n Hybridijärjestelmän tehon hallinta 
(Brake Override -järjestelmä)

lJos kaasupoljinta ja jarrupoljinta pai-
netaan saman aikaisesti, hybridijärjes-
telmän tehoa saatetaan rajoittaa.

lVaroitusviesti ilmestyy monitoiminäy-
tölle järjestelmän ollessa toiminnassa.

Autolla ajaminen

Seuraavia ohjeita tulee noudat-
taa turvallisen ajon takaami-
seksi:

Ajotoimintoja
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n Taloudellisen ajon opastin 
(S. 102)

On helpompi ajaa taloudellisesti, jos py-
sytään Eco-kiihdytyksen alueen sisällä. 
On myös helpompi saavuttaa hyvä Eco-
tulos pysymällä Eco-kiihdytysalueen si-
sällä.

lLiikkeelle lähdettäessä

Paina kaasupoljinta asteittain pysyäkse-
si Eco-kiihdytysalueen sisällä ja kiihdytä 
sitten haluamaasi nopeuteen. Hyvä 
Eco-lähtötulos voidaan saavuttaa välttä-
mällä liiallista kiihdytystä.

lAjettaessa:

Kun olet kiihdyttänyt haluttuun nopeu-
teen, vapauta kaasupoljin ja aja tasai-
sella nopeudella niin, että pysyt Eco-
kiihdytysalueen sisällä. Kun pysytään 
Eco-kiihdytysalueen sisällä, saavute-
taan hyvä Eco-ajotulos.

lPysähdyttäessä:

Hyvä Eco-pysäytystulos saavutetaan 
vapauttamalla kaasupoljin aikaisessa 
vaiheessa ennen hidastamista.

n Äkillisen liikkeellelähdön rajoitus 
(Drive-Start Control -järjestelmä)

lJos suoritetaan seuraavanlainen epä-
tavallinen toiminto, hybridijärjestelmän 
tehoa saatetaan rajoittaa.

• Vaihteenvalitsin siirretään asennosta 
R asentoon D, asennosta D asentoon 
R, asennosta N asentoon R, asennos-
ta P asentoon D*, tai asennosta P 
asentoon R* (D sisältää asennon B) 
kaasupolkimen ollessa painettuna, va-
roitusviesti ilmestyy monitoiminäytölle. 
Jos monitoiminäyttöön ilmestyy varoi-
tusviesti, lue viesti ja toimi ohjeen mu-
kaisesti.

• Jos kaasupoljinta painetaan liikaa 
autoa peruutettaessa.

*: Riippuen tilanteesta vaihdeasentoa ei 
ehkä voi vaihtaa.

lÄkillisen liikkeellelähdön rajoitusjär-
jestelmän ollessa aktivoituna autoasi 
voi olla hankala saada lähtemään liik-
keelle mudasta tai tuoreelta lumelta. 
Tällaisessa tilanteessa kytke TRC 
pois päältä (S. 345) saadaksesi 
Drive-Start Control -järjestelmän pois 
toiminnasta ja päästäksesi lähtemään 
liikkeelle mudasta tai tuoreelta lumel-
ta.

n Uuden auton totutusajo

Noudata seuraavia ohjeita varmistaak-
sesi, että autosi käyttöikä säilyy pitkänä:

lEnsimmäisten 300 km aikana:

Vältä äkkijarrutuksia.

lEnsimmäisten 800 km aikana:

Älä vedä perävaunua.

lEnsimmäisten 1 000 km aikana:
• Älä aja ylisuurilla nopeuksilla.
• Vältä voimakkaita kiihdytyksiä.
• Älä aja pitkiä aikoja samalla nopeudel-

la.

n Auton käyttö ulkomailla

Noudata auton rekisteröintiin liittyviä 
säädöksiä ja varmista, että saatavilla on 
oikeanlaista polttoainetta. (S. 496)

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa onnettomuuteen, 
josta seurauksena on kuolema tai va-
kava loukkaantuminen.

n Kun käynnistät auton

Pidä aina jalkasi jarrupolkimella, kun 
auto on pysäytettynä READY-merkki-
valon palaessa. Tällä tavalla estät 
autoa liikkumasta.
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nAjon aikana

lÄlä lähde ajamaan, jos olet epävar-
ma jarru- ja kaasupolkimien sijain-
nista. Muuten saatat vahingossa 
painaa väärää poljinta.

• Jos vahingossa painat kaasupoljin-
ta jarrupolkimen sijaan, auto saat-
taa syöksähtää äkkiä liikkeelle mikä 
voi johtaa onnettomuuteen.

• Kun peruutat, saatat joutua kääntä-
mään kehoasi niin, että polkimien 
käyttö hankaloituu. Varmista, että 
käytät polkimia oikein.

• Muista säilyttää oikea ajoasento, 
vaikka siirtäisit autoa vain hieman. 
Näin voit painaa jarru- ja kaasupol-
kimia oikealla tavalla.

• Paina jarrupoljinta oikealla jalalla. 
Jarrupolkimen painaminen vasem-
malla jalalla saattaa hidastaa jarrut-
tamista hätätilanteessa, mistä voi 
seurata onnettomuus.

lKuljettajan tulee huomioida jalan-
kulkijat etenkin silloin, kun auton 
voimanlähteenä on vain sähkö-
moottori (ajomoottori). Autosta ei 
tällöin kuulu moottorin ääniä, jolloin 
jalankulkijat eivät välttämättä ha-
vaitse autoa. Vaikka ajoneuvon lä-
hestymisilmaisinjärjestelmä on akti-
voituna, aja kuitenkin varovaisesti, 
koska auton läheisyydessä olevat 
jalankulkijat eivät kuitenkaan välttä-
mättä havaitse autoa, jos autoa ym-
päröivä alue on meluisa.

lÄlä aja autoa syttyvien aineiden 
päältä tai pysäköi autoa sellaisten 
aineiden läheisyyteen.
Pakojärjestelmä ja pakokaasut voi-
vat olla erittäin kuumia. Kuumat 
osat voivat aiheuttaa tulipalon, jos 
lähellä on syttyviä aineita.

lÄlä kytke hybridijärjestelmää pois 
päältä normaaliajossa. Hybridijär-
jestelmän sammuttaminen ajon ai-
kana ei aiheuta ohjauksen tai jarru-
tuksen hallinnan menettämistä, 
mutta ohjauksen tehostus menete-
tään. Tällöin ohjaaminen vaikeutuu, 
joten sinun tulee ajaa tien sivuun ja 
pysäyttää auto turvalliseen paik-
kaan heti, kun se voidaan tehdä tur-
vallisesti.
Hätätapauksessa, esim. jos autoa 
ei voi pysäyttää normaalilla tavalla: 
S. 436

lKäytä moottorijarrutusta (vaihdea-
sento B) ylläpitääksesi turvallisen 
nopeuden jyrkissä alamäissä.
Jos käytät jatkuvasti jarruja, ne 
saattavat ylikuumentua, jolloin nii-
den teho heikkenee. (S. 207)

lÄlä säädä ohjauspyörän, istuimen 
tai sisäpuolisten tai ulkopuolisten 
taustapeilien asentoa ajon aikana.
Muuten saatat menettää auton hal-
linnan.

lTarkista aina, että matkustajien kä-
det, päät ja muut kehon osat eivät 
ole auton ulkopuolella.

n Ajettaessa liukkaalla tiellä

lÄkkinäinen jarruttaminen, kiihdyttä-
minen tai ohjausliike voi saada pyö-
rät luistamaan, jolloin auton hallitta-
vuus huononee.

lÄkkinäinen kiihdytys, vaihtamises-
ta johtuva moottorijarrutus tai moot-
torin käyntinopeuden äkkinäiset 
muutokset voivat johtaa auton lui-
suun.

lJos olet ajanut syvän lammikon 
läpi, tarkasta jarrujen toiminta pai-
namalla jarrupoljinta kevyesti. 
Märät jarrupalat voivat haitata jarru-
jen toimintaa. Jos vain toisen puo-
len jarrut ovat kastuneet, jarrut voi-
vat puoltaa jarrutettaessa.
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VAROITUS

nKun siirrät vaihteenvalitsinta

lÄlä anna auton liikkua taaksepäin 
vaihteenvalitsimen ollessa ajoasen-
nossa, äläkä anna auton liikkua 
eteenpäin vaihteenvalitsimen olles-
sa R-asennossa.
Seurauksena voi muuten olla on-
nettomuus tai auto voi vaurioitua.

lÄlä siirrä vaihteenvalitsinta P-asen-
toon auton liikkuessa.
Muuten vaihteisto saattaa vaurioi-
tua ja saatat menettää auton hallin-
nan.

lÄlä koskaan siirrä vaihteenvalitsinta 
asentoon R auton liikkuessa eteen-
päin.
Muuten vaihteisto saattaa vaurioi-
tua ja saatat menettää auton hallin-
nan.

lÄlä koskaan siirrä vaihteenvalitsinta 
ajoasentoon auton liikkuessa taak-
sepäin.
Muuten vaihteisto saattaa vaurioi-
tua ja saatat menettää auton hallin-
nan.

lVaihtaminen N-asentoon auton liik-
kuessa kytkee hybridijärjestelmän 
pois toiminnasta. Moottorijarrutus ei 
ole mahdollista vaihteiston N-asen-
nolla.

lÄlä siirrä vaihteenvalitsinta kaasu-
polkimen ollessa painettuna. Jos 
vaihteenvalitsin siirretään muuhun 
kuin P- tai N-asentoon, seuraukse-
na voi olla odottamaton kiihdytys, 
joka voi aiheuttaa onnettomuuden, 
jonka seurauksena saattaa olla 
kuolema tai vakava loukkaantumi-
nen.

nJos kuulet vinkuvaa tai raapivaa 
ääntä (jarrupalojen kuluneisuu-
den ilmaisimet)

Tarkastuta etu- ja takajarrupalat sa-
manaikaisesti ja vaihdata ne SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisessa 
korjaamossa mahdollisimman pian.

Jos jarrupaloja ei vaihdeta ajoissa, 
jarrulevyt voivat vaurioitua.

On vaarallista ajaa autolla, jos jarru-
palojen tai levyjen kuluneisuuden 
rajat on ylitetty.

n Kun auto on pysäytettynä

lÄlä paina kaasupoljinta tarpeetto-
masti.
Jos jokin muu vaihdeasento kuin P 
tai N on valittuna, auto saattaa yllät-
täen ja odottamatta syöksähtää liik-
keelle aiheuttaen onnettomuuden.

lEstääksesi onnettomuudet auton 
liikkeelle lähdön seurauksena, pidä 
jarrupoljin aina painettuna auton ol-
lessa pysäytettynä ja READY-merk-
kivalon palaessa ja kytke seisonta-
jarru tarvittaessa.

lEstääksesi vahingot, jotka voisivat 
aiheutua auton liikkumisesta eteen- 
tai taaksepäin auton ollessa pysä-
köitynä mäkeen, paina aina jarru-
poljinta ja kytke seisontajarru tarvit-
taessa.

lVältä moottorin kierrosten lisäämis-
tä tai moottorin ryntäyttämistä.
Moottorin käyttäminen korkeilla 
kierroksilla auton ollessa pysäytet-
tynä saattaa saada pakokaasujär-
jestelmän ylikuumenemaan, mistä 
voi olla seurauksena tulipalo, jos lä-
hettyvillä on helposti syttyvää mate-
riaalia.

n Kun auto on pysäköitynä

lÄlä jätä silmälaseja, tupakansytytti-
miä, suihkepulloja tai virvoitusjuo-
matölkkejä autoon, jos se seisoo 
auringossa.
Muuten seurauksena saattaa olla:

• Kaasua saattaa vuotaa savukkeen-
sytyttimestä tai suihkepullosta ai-
heuttaen tulipalon.

• Lämpötila auton sisällä saattaa 
muuttaa silmälasien muovilinssien 
ja muovimateriaalien muotoa ja ai-
heuttaa halkeamia.
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VAROITUS

lVirvoitusjuomatölkit saattavat halje-
ta, jolloin niiden sisältö suihkuaa 
auton sisätiloihin, mikä voi aiheut-
taa oikosulun auton sähkölaitteissa.

lÄlä jätä savukkeensytyttimiä au-
toon. Jos savukkeensytytin on esi-
merkiksi hansikaslokerossa tai lat-
tialla, se voi vahingossa syttyä, kun 
tavaroita lastataan tai istuinta sää-
detään, ja aiheuttaa tulipalon.

lÄlä kiinnitä tarralevyjä tuulilasiin tai 
ikkunoihin. Älä sijoita säiliöitä, kuten 
ilmanraikastimia, mittariston tai ko-
jetaulun päälle. Tarralevyt tai säiliöt 
voivat toimia linsseinä ja aiheuttaa 
autossa tulipalon.

lÄlä jätä ovea tai ikkunaa auki, jos 
kaareva lasi on päällystetty esimer-
kiksi hopeanvärisellä metallikalvol-
la. Heijastuva auringonvalo voi 
saada lasin toimimaan linssinä ai-
heuttaen tulipalon.

lKytke aina seisontajarru, siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon, sammuta 
hybridijärjestelmä ja lukitse auto.
Älä jätä autoa ilman valvontaa, kun 
READY-merkkivalo palaa.
Jos auto on pysäköity vaihteenvalit-
simen P-asennossa, mutta seison-
tajarrua ei ole kytketty, auto saattaa 
siirtyä, mistä voi mahdollisesti seu-
rata onnettomuus.

lÄlä kosketa pakoputkia, kun 
READY-merkkivalo palaa tai heti 
hybridijärjestelmän sammuttami-
sen jälkeen.
Saatat polttaa itsesi.

n Jos otat torkut autossa

Sammuta aina hybridijärjestelmä. 
Muuten saatat vahingossa siirtää 
vaihteenvalitsinta tai painaa kaasu-
poljinta, mistä voi olla seurauksena 
onnettomuus tai tulipalo, jos hybridi-
järjestelmä ylikuumenee. Jos auto on 
pysäköitynä tilaan, jossa ilmanvaihto 
on huono, pakokaasut saattavat tun-
keutua auton sisätiloihin, mistä voi 
olla seurauksena kuolema tai vakava 
uhka terveydelle.

n Jarrutettaessa

lAja varovaisesti, kun jarrut ovat mä-
rät.
Jarrutusmatkat pitenevät jarrujen 
ollessa märät. Lisäksi auton eri 
puolet voivat jarruttaa eri tavalla. 
Seisontajarrukaan ei välttämättä 
pysty pitämään autoa paikallaan.

lJos sähköisesti ohjattu jarrujärjes-
telmä ei toimi, jätä riittävä välimatka 
edellä ajavaan autoon ja vältä 
mäkiä ja jyrkkiä mutkia, jotka vaati-
vat jarrujen käyttöä.
Vaikka jarrut toimivat, sinun on pai-
nettava jarrupoljinta paljon kovem-
paa kuin tavallisesti. Lisäksi jarru-
tusmatka pitenee. Korjauta jarrut 
välittömästi.

lJarrujärjestelmä koostuu kahdesta 
tai useammasta itsenäisestä hyd-
raulijärjestelmästä; jos yksi järjes-
telmä vioittuu, muut toimivat edel-
leen. Tässä tapauksessa sinun 
tulee painaa jarrupoljinta voimak-
kaammin kuin tavallisesti, ja jarru-
tusmatka pitenee. Korjauta jarrut 
välittömästi.

n Jos autosi juuttuu kiinni

Älä luistata pyöriä voimakkaasti, jos 
jokin voimaa välittävistä pyöristä on il-
massa tai auto on juuttunut kiinni 
hiekkaan, mutaan yms. Voimansiir-
ron osat saattavat vahingoittua tai 
auto saattaa syöksähtää eteenpäin tai 
taaksepäin aiheuttaen onnettomuu-
den.
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HUOMAA

nAjon aikana

lÄlä paina kaasupoljinta ja jarrupol-
jinta samanaikaisesti ajon aikana, 
koska tämä rajoittaa hybridijärjes-
telmän tehoa.

lÄlä käytä kaasupoljinta tai paina 
kaasu- ja jarrupoljinta samanaikai-
sesti pitääksesi autoa paikallaan 
mäessä.

nKun pysäköit auton

Kytke aina seisontajarru ja siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon. Muuten auto 
saattaa liikkua tai yllättäen syöksäh-
tää liikkeelle, jos kaasupoljinta paine-
taan vahingossa.

nEstääksesi auton osien vahin-
goittumisen

lÄlä käännä ohjauspyörää kum-
paankaan ääriasentoon ja pidä sitä 
siellä pitkiä aikoja.
Ohjaustehostimen moottori saattaa 
vahingoittua.

lKun ajat tiellä olevien epätasai-
suuksien yli, aja mahdollisimman 
pienellä nopeudella välttääksesi va-
hingoittamasta pyöriä, auton alus-
taa jne.

nJos rengas puhkeaa ajon aikana

Puhjennut tai vahingoittunut rengas 
saattaa aiheuttaa seuraavaa. Ota täl-
löin tukeva ote ohjauspyörästä ja 
laske auton nopeutta painamalla jar-
rupoljinta hitaasti.

lAuton hallinta saattaa olla vaikeaa.

lAutosta saattaa lähteä outoja ääniä 
tai värähtelyjä.

lAuto kallistuu oudosti.

Tietoa liittyen tilanteeseen, kun havai-
taan renkaan puhjenneen (S. 455, 
471)

n Jos tie tulvii

Älä aja esimerkiksi rankkasateen jäl-
keen tulvivalla tiellä. Auto voi muuten 
vaurioitua pahasti:

lMoottori sammuu

lSähkölaitteiden oikosulku

lVesi pääsee vaurioittamaan moot-
toria

Jos ajat tulvivalla tiellä ja vesi kaste-
lee auton tai se juuttuu kiinni mutaan 
tai hiekkaan, tarkastuta seuraavat 
kohteet SUZUKI-jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisessa korjaamossa:

lJarrun toiminta

lMuutokset öljyjen ja nesteiden laa-
dussa ja määrässä moottorissa, 
hybridijärjestelmän vaihteistossa 
jne.

lLaakerien ja jousituksen nivelten 
voitelu (jos mahdollista) sekä kaik-
kien nivelten, laakerien yms. toimin-
ta.
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Lasti ja matkatavarat

Huomioi seuraavat tavaramää-
riin ja kuormaukseen liittyvät 
ohjeet ja noudata tavaratiloi-
hin liittyviä varoituksia:

VAROITUS

nTavarat, joita ei tule kuljettaa ta-
varatilassa

Seuraavat esineet voivat aiheuttaa tu-
lipalon, jos ne sijoitetaan tavaratilaan:

lBensiinikanisterit

lAerosolipullot

nTavaran sijoittamiseen liittyvät 
varotoimenpiteet

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muuten polkimien käyttö saattaa han-
kaloitua, kuljettajan näkökenttä rajoit-
tua tai esineet saattavat osua kuljetta-
jaan tai matkustajiin ja aiheuttaa on-
nettomuuden.

lAseta matkatavarat ja muu kuorma 
tavaratilaan aina kun se on mahdol-
lista.

lÄlä pinoa tavaratilaan mitään tava-
roita istuinten selkänojan yläreu-
nan tason yläpuolelle.

lJos takaistuimet taitetaan alas, pit-
kiä esineitä ei tule sijoittaa suoraan 
etuistuinten taakse.

lÄlä aseta tavaroita tai esineitä seu-
raaviin paikkoihin.

• Kuljettajan jalkatilaan

• Etumatkustajan istuimelle tai takais-
tuimille (pinottuna)

• Tavaratilan suojaverhon päälle

• Mittariston päälle

• Kojetaulun päälle

lKiinnitä kaikki matkustamossa ole-
vat esineet.

lÄlä koskaan anna kenenkään mat-
kustaa tavaratilassa. Sitä ei ole 
suunniteltu matkustajia varten. Mat-
kustajien tulee istua istuimillaan tur-
vavyöt kunnolla kiinnitettyinä.

n Kuorma ja sen sijoittaminen

lÄlä ylikuormaa autoasi.

lÄlä kuormaa autoasi niin, että paino 
jakautuu epätasaisesti.
Väärä painonjakauma saattaa hei-
kentää auton ohjattavuutta ja jarru-
tuksen hallintaa, josta voi olla seu-
rauksena kuolema tai vakava louk-
kaantuminen.

n Kattotelineeseen liittyvät varotoi-
menpiteet (joissakin malleissa)

Kattokaiteet tulee tavaroiden kuljetus-
ta varten varustaa kahdella alkuperäi-
sellä Suzuki-poikittaistangolla tai vas-
taavalla.
Kun kuormaat kattotelinettä, huomioi 
seuraavat seikat:

Kattokaiteet

Poikittaistangot

lÄlä aseta tavaroita suoraan katto-
kaiteiden päälle. Se voi johtaa tava-
roiden siirtymisen pois paikoiltaan 
ja aiheuttaa onnettomuuden.

lSijoita kuorma siten, että se jakau-
tuu mahdollisimman tasaisesti etu- 
ja taka-akselin väliin.

lPitkää tai leveätä taakkaa kuljetet-
taessa tulee huomioida, ettei ylitetä 
auton leveyttä tai pituutta. 
(S. 494)
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VAROITUS

lVarmista ennen ajoon lähtöä, että 
kuorma on hyvin kiinnitetty kattoteli-
neeseen.

lTavaroiden kuormaaminen kattoteli-
neelle nostaa painopistettä. Vältä 
suuria nopeuksia, äkkinäisiä liik-
keellelähtöjä, jarrutuksia ja liikkeitä, 
koska voit muuten menettää auton 
hallinnan, tai auto voi kaatua joh-
taen kuolemaan tai vaikeaan louk-
kaantumiseen.

lAjaessasi pitkiä matkoja huonoilla 
teillä tai suurilla nopeuksilla, pysäy-
tä auto ja tarkasta aika ajoin katto-
telineellä olevien tavaroiden kiinni-
tys ja paikoillaan pysyminen.

lSuurin sallittu kattokuorma telineel-
le on 75 kg.

nKun kiinnität poikittaistangot

Varmistu, että poikittaistangot ovat 
lukkiutuneet paikoilleen vetämällä 
niitä eteen- ja taaksepäin.
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla onnettomuus.

Perävaunun vetäminen

Autosi on suunniteltu ensisijai-
sesti matkustajien kuljettami-
seen. Perävaunun vetäminen 
vaikuttaa epäsuotuisasti auton 
käsiteltävyyteen, suoritusky-
kyyn, jarrutukseen, kestävyy-
teen ja polttoaineenkulutuk-
seen. Ajoturvallisuuteen ja -tyy-
tyväisyyteen vaikuttavat oi-
keanlaisen välineistön oikea 
käyttö ja huolellinen ajotapa. 
Oman ja muiden tiellä liikkuvi-
en turvallisuuden vuoksi au-
toasi tai vedettävää perävau-
nua ei saa ylikuormittaa.

Perävaunun vetämiseksi tur-
vallisesti noudata erityistä 
huolellisuutta ja aja autoa huo-
mioiden perävaunun ominais-
piirteet sekä ajo-olosuhteet.

Suzukin takuu ei kata vaurioita 
tai toimintahäiriötä, jotka ovat 
seurausta perävaunun vetämi-
sestä liiketoiminnallisessa tar-
koituksessa.

Ennen vetämisen aloittamista 
kysy lisätietoa SUZUKI-jälleen-
myyjältä tai ammattitaitoiselta 
korjaamolta ja ota huomioon 
viranomaisten antamat mää-
räykset.
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Ennen vetämisen aloittamista tar-
kista auton suurin sallittu perävau-
numassa, kokonaismassa, suurin 
sallittu akselimassa ja suurin sallittu 
vetoaisan kuormitus. (S. 494)

Suzukin suosittelee Suzukin veto-
koukun käyttämistä. Myös muita 
vastaavanlaatuisia tuotteita voi-
daan käyttää.

Ajoneuvoissa, joissa vetolaite estää 
jonkin valaisimen tai rekisterikilven 
näkymisen, on huomioitava seuraa-
vaa:

 Älä käytä vetolaitteita, joita ei 
voida helposti irrottaa tai niiden 
asentoa vaihtaa.

 Vetolaitteet on poistettava tai nii-
den asentoa on vaihdettava, kun 
niitä ei käytetä.

n Perävaunun kokonaismassa ja 
suurin sallittu vetoaisan kuor-
mitus

Perävaunun kokonaismassa

Perävaunun massa ja kuorman massa 
yhdessä eivät saa ylittää suurinta sallit-
tua perävaunumassaa. Tämän mas-
san ylittäminen on vaarallista. 
(S. 494)

Perävaunua vetäessäsi käytä kitkave-
topäätä heijauksen vähentämiseksi.

Suurin sallittu vetoaisan kuormi-
tus.

Perävaunun kuorma tulee olla jaettuna 
siten, että aisakuormitus on enemmän 
kuin 4 % suurimmasta sallitusta perä-
vaunumassasta tai yli 25 kg. Älä ylitä il-
moitettua suurinta sallittua aisakuormi-
tusta. (S. 494)

n Valmistajan kilpi

Kokonaismassa

Auton omamassan, kuljettajan, matkus-
tajien, matkatavaroiden, vetokoukun ja 
aisapainon yhteenlaskettu massa ei 
saa ylittää kokonaismassaa yli 
100 kg:lla. Tämän massan ylittäminen 
on vaarallista.

Painorajoitukset

Vetokoukku

Perävaunun kuormaamiseen 
liittyviä ohjeita
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Suurin sallittu taka-akselimassa

Taka-akselimassa ei saa ylittää suurinta 
sallittua taka-akselimassaa yli 15 %:lla. 
Tämän massan ylittäminen on vaaral-
lista. Vetokyky on määritelty merenpin-
nan tasolla. Ota huomioon, että mootto-
rin teho ja vetokyky alenevat korkealla 
ajettaessa.

1 516 mm

2 516 mm

VAROITUS

nJos kokonaismassan ja suurim-
man sallitun akselimassan rajoi-
tukset ylitetään

Näiden varotoimenpiteiden noudatta-
matta jättäminen voi johtaa onnetto-
muuteen, josta voi seurata kuolema 
tai vakavat henkilövahingot.

lLisää 20,0 kPa (0,2 bar) suositel-
tuun rengaspaineen arvoon. 
(S. 500)

lÄlä ylitä perävaunun vedolle mää-
rättyä nopeusrajoitusta tai 100 km/h 
nopeutta, alemman nopeusrajoituk-
sen ollessa määräävä.

Vetokoukun ja vetokuulan 
asennuspaikat
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3 1 105 mm*1

1 106 mm*2

4 608 mm
5 325 mm

6 16 mm*1

18 mm*2

7 12 mm*1

13 mm*2

8 364 mm*1

376 mm*2

*1: Mallit ilman vaativien ajo-olosuhtei-
den pakettia

*2: Vaativien ajo-olosuhteiden paketilla 
varustetut mallit

n Tietoa renkaista

lPerävaunua vedettäessä nosta ren-
gaspainetta 20,0 kPa (0,2 bar) suosi-
teltuun arvoon verrattuna. (S. 494)

lPerävaunun renkaiden paine tulee 
säätää perävaunun valmistajan ohjei-
den mukaisesti ja huomioiden perä-
vaunun kokonaismassa.

n Perävaunun valot

Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon asennet-
taessa perävaunun valoja, koska vää-
ränlainen asennus voi vahingoittaa 
auton valoja. Huomioi paikallinen lain-
säädäntö asennettaessa perävaunun 
valoja.

n Totutusajo

Suzuki suosittelee, että autoilla joihin on 
asennettu voimansiirtoon liittyviä osia, ei 
vedettäisi perävaunua ensimmäisten 
800 km aikana.

n Turvallisuustarkastukset ennen pe-
rävaunun vetämistä

lTarkista, että vetokoukun maksimi-
kuormitusta ei ylitetä. Huomioi, että 
perävaunun vetokytkimen paino lisä-
tään autolle kohdistuvaan kuormaan. 
Varmista myös, että vedettävä kuorma 
ei ylitä suurinta sallittua akselimassaa.

lVarmista, että perävaunu on turvalli-
sesti kuormattu.

lJos takana olevaa liikennettä ei nähdä 
kunnolla tavanomaisten sivupeilien 
avulla, on autoon asennettava lisäpei-
lit. Säädä pidemmillä varsilla varuste-
tut lisäpeilit kummallekin puolelle 
autoa niin, että liikenne auton takana 
näkyy mahdollisimman hyvin.

n Kunnossapito

lJos autoa käytetään perävaunun ve-
tämiseen, auto tulee huoltaa tavallista 
useammin normaaliajoon verrattuna 
suuremman kuormituksen takia.

lTarkista kaikkien vetolaitteistoon liitty-
vien pulttien kireys ajettuasi noin 
1 000 km.

Autosi käsiteltävyys muuttuu, kun 
sillä vedetään perävaunua. Vält-
tääksesi onnettomuuden, kuoleman 
tai vakavan loukkaantumisen pidä 
seuraavat seikat mielessäsi perä-
vaunua vedettäessä:

HUOMAA

n Jos takapuskurin vahvikemateri-
aalina on alumiini

Varmista, että vetolaitteiston teräs-
osat eivät ole kosketuksissa alumiinil-
la vahvistettuun kohtaan.
Jos teräs ja alumiini kohtaavat, syntyy 
korroosiota vastaava reaktio, joka 
saattaa heikentää ja mahdollisesti va-
hingoittaa kyseistä kohtaa. Laita ruos-
teenestoainetta auton niihin kohtiin, 
jotka ovat kosketuksessa vetolaitteis-
ton teräsosien kanssa.

Ohjeita
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n Perävaunun ja valojen kytken-
töjen tarkistaminen

Ennen ajamaan lähtemistä ja ajet-
tuasi jonkin matkaa pysäytä auto ja 
tarkista, toimivatko perävaunun va-
lot.

n Harjoittele ajamista perävau-
nun kanssa

 Harjoittele perävaunulla käänty-
mistä, pysähtymistä ja perutta-
mista alueella, jossa ei ole muuta 
liikennettä.

 Kun peruutat perävaunun kans-
sa, pidä kiinni ohjauspyörän siitä 
kohdasta, joka on sinua lähimpä-
nä. Käännä ohjauspyörää myö-
täpäivään kääntääksesi perä-
vaunua vasemmalle ja vastapäi-
vään kääntääksesi sitä oikealle. 
Käännä ohjauspyörää vähän 
kerrallaan ohjausvirheen välttä-
miseksi. Anna jonkun opastaa 
sinua peruuttaessasi, onnetto-
muuden välttämiseksi.

n Välimatkan lisääminen edellä 
ajavaan autoon

Ajonopeudella 10 km/h etäisyytesi 
edellä ajavaan autoon tulisi olla vä-
hintään ajoneuvoyhdistelmäsi pitui-
nen. Vältä äkkinäisiä pysähdyksiä, 
jotka saattavat saada renkaat luis-
tamaan. Muuten saatat menettää 
autosi hallinnan. Tämä on huomioi-
tava erityisesti märillä ja liukkailla 
tienpinnoilla.

n Nopea kiihdytys / ohjauspyö-
rän liikkeet / kaarreajo

Perävaunu saattaa osua autoon 
käännyttäessä erittäin jyrkästi. 
Alenna nopeutta hyvissä ajoin 
ennen mutkia ja aja hitaasti ja varo-
vaisesti välttyäksesi äkkijarrutuksel-
ta.

n Huomionarvoisia seikkoja 
kääntymisestä

Perävaunun pyörät kulkevat lähem-
pänä sisälaitaa kuin auton pyörät. 
Huomioi tämä ja jätä enemmän 
tilaa kaarteen sisäpuolelle.

n Tärkeää tietoa vakaudesta

Epätasaisten tienpintojen ja voi-
makkaiden sivutuulien aiheuttama 
ajoneuvon liikehdintä vaikuttaa kä-
siteltävyyteen. Auto saattaa myös 
heilahtaa vastaantulevien linja-au-
tojen ja rekka-autojen ilmanpai-
neesta. Tarkista säännöllisesti tilan-
ne taustapeileistä, kun ajat isojen 
ajoneuvojen läheisyydessä. Jos pe-
rävaunu lähtee heilumaan, vähen-
nä nopeutta välittömästi painamal-
la rauhallisesti jarrupoljinta. Ohjaa 
autoa aina suoraan eteenpäin jarru-
tettaessa.

n Muiden ajoneuvojen ohittami-
nen

Ota huomioon ajoneuvoyhdistelmä-
si koko pituus ja varmista, että ajo-
neuvojen välinen etäisyys on riittä-
vä, ennen kuin vaihdat kaistaa.
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n Vaihteistoon liittyvää tietoa

Säilyttääksesi moottorijarrutuksen 
tehokkuuden ja latausjärjestelmän 
tehon moottorijarrutuksen yhtey-
dessä, älä käytä vaihteenvalitsimen 
D-asentoa. (S. 207)

n Jos moottori ylikuumenee

Jos vedät kuormattua perävaunua 
pitkään jyrkissä ylämäissä yli 
+30 °C lämpötiloissa, moottori saat-
taa ylikuumentua. Jos moottorin 
jäähdytysnesteen lämpömittari 
osoittaa ylikuumenemista, kytke vä-
littömästi ilmastointijärjestelmä pois 
päältä, aja tien sivuun ja pysäytä 
auto turvalliseen paikkaan. 
(S. 488)

n Kun pysäköit auton

Aseta aina kiilat sekä auton että pe-
rävaunun pyörien alle. Kytke sei-
sontajarru ja siirrä vaihteenvalitsin 
P-vaihdeasentoon.

VAROITUS

Noudata kaikkia tässä luvussa annet-
tuja ohjeita. Näiden ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi johtaa kuole-
maan tai vakavaan loukkaantumi-
seen.

nPerävaunun vetämiseen liittyvät 
varotoimenpiteet

Kun vedät perävaunua, varmista, et-
teivät mitkään painorajat ylity. 
(S. 196)

nAuton nopeus perävaunua vedet-
täessä

Huomioi perävaunun vedolle laissa 
määrätty suurin sallittu nopeus.

n Ennen kuin alat laskeutua alas 
jyrkkää tai pitkää alamäkeä

Vähennä nopeutta ja vaihda pienem-
mälle vaihteelle. Älä kuitenkaan kos-
kaan vaihda nopeasti pienemmälle 
vaihteelle, kun alat laskeutua jyrkkää 
tai pitkää alamäkeä.

n Jarrupolkimen käyttö

Älä pidä jarrupoljinta painettuna usein 
tai pitkiä aikoja. Jarrut saattavat yli-
kuumentua, jolloin jarrutusteho ale-
nee.

n Välttääksesi onnettomuuden ja 
loukkaantumisen

lAutot, joissa on kompakti varapyö-
rä: Älä vedä perävaunua, jos au-
toon on asennettu kompakti vara-
pyörä.

lPuhjenneen renkaan paikkaussar-
jalla varustetut autot: Älä vedä pe-
rävaunua, jos jokin auton renkaista 
on korjattu renkaan paikkaussarjal-
la.

lÄlä käytä seuraavia järjestelmiä ve-
täessäsi perävaunua.

• Täydellä nopeusalueella mukautu-
va vakionopeussäädin

HUOMAA

n Älä kytke perävaunun valoja suo-
raan johtimiin

Suora johtokytkentä saattaa vahin-
goittaa autosi sähköjärjestelmää ja ai-
heuttaa toimintahäiriöitä.
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4-2.Ajamiseen liittyviä toimintoja

1 Vedä seisontajarrun katkaisi-
mesta tarkistaaksesi, että sei-
sontajarru on kytketty. 
(S. 210)

Seisontajarrun merkkivalo syttyy.

2 Tarkista, että vaihteenvalitsin on 
P-asennossa.

3 Paina jarrupoljinta lujasti.

 ja viesti ilmestyvät 
monitoiminäyttöön. Mikäli sitä ei näyte-
tä, hybridijärjestelmää ei voida käynnis-
tää.

4 Paina käynnistyspainiketta ly-
hyesti ja napakasti.

Käynnistyspainiketta käytettäessä yksi 
lyhyt, napakka painallus riittää. Paini-
ketta ei tarvitse pitää painettuna.

Jos READY-merkkivalo syttyy, hybridi-
järjestelmä toimii normaalilla tavalla.

Jatka jarrupolkimen painamista niin 
kauan, kunnes READY-merkkivalo on 
syttynyt.

Hybridijärjestelmä voidaan käynnistää 
kaikista käynnistyspainikkeen toiminta-
tiloista.

5 Varmistu, että READY-merkki-
valo palaa.

Autolla ei voida ajaa READY-merkkiva-
lon ollessa sammuksissa.

n Jos hybridijärjestelmä ei käynnisty

lAjonestolaite saattaa edelleen olla 
kytkettynä. (S. 80)
Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

lJos monitoiminäyttöön ilmestyy käyn-
nistykseen liittyvä varoitusviesti, lue 
viesti ja toimi ohjeiden mukaisesti.

n Jos ilman lämpötila on alhainen, 
esim. talviajo-olosuhteissa

lKun käynnistät hybridijärjestelmää, 
READY-merkkivalon vilkkumisaika 
saattaa olla pitkä. Odota, kunnes 
READY-merkkivalo palaa jatkuvasti, 
koska se tarkoittaa, että auto on val-
mis lähtemään liikkeelle.

lJos hybridiakku (ajoakku) on erittäin 
kylmä (alle noin -30 °C) johtuen ulko-
lämpötilasta, hybridijärjestelmä ei 
ehkä käynnisty. Tässä tapauksessa 
yritä käynnistää hybridijärjestelmä uu-
destaan, kun hybridiakun lämpötila on 
noussut ulkolämpötilan nousun seu-
rauksena jne.

n Hybridiautolle tyypilliset äänet ja 
värinät

S. 74

Käynnistyspainike 
(POWER-painike)

Toimimalla seuraavasti, kun 
elektroninen avain on mukana-
si, voit käynnistää hybridijär-
jestelmän tai vaihtaa käynnis-
tyspainikkeen toimintatilaa.

Hybridijärjestelmän 
käynnistäminen
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n Jos 12 V -akun varaus on purkautu-
nut

Hybridijärjestelmää ei voi käynnistää 
älyavainjärjestelmällä. Katso S. 484 
hybridijärjestelmän käynnistämiseksi.

n Elektronisen avaimen pariston tyh-
jentyminen

S. 114

n Toimintaan vaikuttavat olosuhteet

S. 126

n Huomioitavaa avaimettomasta ava-
us- ja lukitustoiminnosta

S. 127

n Ohjauksen lukitustoiminto

lKun käynnistyspainikkeesta on valittu 
OFF-toimintatila ja ovet on avattu ja 
suljettu, ohjauspyörän lukitusmekanis-
mi lukitsee ohjauspyörän. Power-pai-
nikkeen painaminen uudelleen va-
pauttaa ohjauspyörän lukituksen auto-
maattisesti.

lViesti ʺPaina POWER-painiketta ja 
käännä samalla ohjauspyörää jom-
paan kumpaan suuntaan.ʺ ilmestyy 
monitoiminäyttöön. 
Paina käynnistyspainiketta lyhyesti ja 
napakasti kääntäen samalla ohjaus-
pyörää vasemmalle ja oikealle.

lOhjauspyörän lukitusmoottorin ylikuu-
menemisen estämiseksi moottori voi-
daan pysäyttää, jos hybridijärjestelmä 
käynnistetään ja sammutetaan toistu-
vasti lyhyen ajan sisällä. Tässä ta-
pauksessa älä käynnistä moottoria 
uudelleen. Noin 10 sekunnin kuluttua 
ohjauspyörän lukitusmoottorin toimin-
ta palaa normaaliksi.

n Jos READY-merkkivalo ei syty

Siinä tapauksessa, että READY-merkki-
valo ei syty, vaikka olet oikealla tavalla 
käynnistämässä autoa, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon välittömästi.

n Jos hybridijärjestelmässä on toi-
mintahäiriö

S. 78

n Elektronisen avaimen paristo

S. 425

n Power-painikkeen käyttö

lJos käynnistyspainiketta ei paineta ly-
hyesti ja napakasti, käynnistyspainik-
keen toimintatila ei ehkä vaihdu tai 
hybridijärjestelmä ei ehkä käynnisty.

lJos hybridijärjestelmä yritetään käyn-
nistää välittömästi sen jälkeen, kun 
käynnistyspainikkeesta on valittu 
OFF-toimintatila, hybridijärjestelmä ei 
tietyissä tilanteissa käynnisty. Valittua-
si käynnistyspainikkeesta OFF-toimin-
tatilan, odota muutamia sekunteja 
ennen kuin käynnistät hybridijärjestel-
män uudelleen.

n Muutettavat asetukset

Jos älyavainjärjestelmä on poistettu 
käytöstä muutettavista asetuksista, 
katso S. 482.

VAROITUS

n Kun käynnistät hybridijärjestel-
män

Istu aina kuljettajan paikalla, kun 
käynnistät hybridijärjestelmän. Älä 
koskaan paina kaasupoljinta käynnis-
täessäsi hybridijärjestelmää.
Muuten seurauksena voi olla kuole-
maan tai vakavaan loukkaantumiseen 
johtava onnettomuus.
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1 Pysäytä auto täysin.

2 Kytke seisontajarru (S. 210) ja 
siirrä vaihteenvalitsin P-vaih-
deasentoon.

Tarkista, palaako seisontajarrun merkki-
valo.

3 Paina käynnistyspainiketta.

Hybridijärjestelmä sammuu ja mittaris-
ton näyttö sammuu.

4 Vapauta jarrupoljin ja tarkista, 
että ʺACC-VIRTATILAʺ tai ʺSY-
TYTYSVIRTAʺ ei näy monitoimi-
näytössä.

Toimintatiloja voidaan vaihtaa pai-
namalla käynnistyspainiketta jarru-
poljin vapautettuna. (Toimintatila 
vaihtuu jokaisella painikkeen pai-
nalluksella.)

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Jos hybridijärjestelmässä tapahtuu 
toimintahäiriö auton liikkuessa, älä lu-
kitse tai avaa ovia ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt turvallisesti. Oh-
jauspyörän lukituksen aktivoituminen 
tällaisessa tilanteessa saattaa johtaa 
onnettomuuteen, josta seurauksena 
on kuolema tai vakavat henkilövahin-
got.

HUOMAA

nKun käynnistät hybridijärjestel-
män

Jos hybridijärjestelmän käynnistämi-
nen muuttuu vaikeaksi, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tutkia auto välittö-
mästi.

nKäynnistyspainikkeen toiminta-
häiriöön viittaavat oireet

Jos käynnistyspainike toimii normaa-
lista poikkeavasti, esimerkiksi painike 
jumittuu hieman, kyseessä voi olla toi-
mintahäiriö. Ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon välittömästi.

Hybridijärjestelmän 
sammuttaminen

VAROITUS

n Hybridijärjestelmän sammuttami-
nen hätätilanteessa

lJos haluat sammuttaa hybridijärjes-
telmän hätätapauksessa ajon aika-
na, paina käynnistyspainiketta ja 
pidä sitä painettuna yli 2 sekunnin 
ajan, tai paina sitä peräkkäin ly-
hyesti vähintään 3 kertaa. 
(S. 436)
Älä kuitenkaan paina käynnistyspai-
niketta ajon aikana muuten kuin hä-
tätilanteessa. Hybridijärjestelmän 
sammuttaminen ajon aikana ei ai-
heuta ohjauksen tai jarrutuksen hal-
linnan menettämistä, mutta ohjauk-
sen tehostus menetetään. Tällöin 
ohjaaminen vaikeutuu, joten sinun 
tulee ajaa tien sivuun ja pysäyttää 
auto turvalliseen paikkaan heti, kun 
se voidaan tehdä turvallisesti.

lJos käynnistyspainiketta painetaan 
ajon aikana, varoitusviesti ilmestyy 
monitoiminäyttöön ja summeriääni 
kuuluu.

lKun käynnistät hybridijärjestelmän 
uudelleen ajon aikana tapahtuneen 
hätäsammutuksen jälleen, siirrä 
vaihteenvalitsin N-asentoon ja 
paina sitten käynnistyspainiketta.

Eri toimintatilojen valinta 
käynnistyspainikkeesta
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1 OFF-toimintatila*

Hätävilkkuja voidaan käyttää.

2 ACC-toimintatila
Tietyt sähkölaitteet, kuten audiojärjes-
telmä ovat käytettävissä.

ʺACC-VIRTATILAʺ tulee näkyviin moni-
toiminäytöllä.

3 ON-toimintatila
Kaikki sähkölaitteet ovat käytettävissä.

ʺSYTYTYSVIRTAʺ tulee näkyviin moni-
toiminäytöllä.
*: Jos vaihteenvalitsin on muussa asen-

nossa kuin P, kun hybridijärjestelmä 
sammutetaan, käynnistyspainikkeen 
ACC-toimintatila tulee valituksi, ei 
OFF-toimintatila.

n Automaattinen virrankatkaisutoi-
minto

Jos auto jätetään ACC-toimintatilaan yli 
20 minuutiksi tai ON-toimintatilaan 
(hybridijärjestelmä ei ole toiminnassa) 
yli tunniksi vaihteenvalitsimen ollessa P-
asennossa, käynnistyspainike siirtyy au-
tomaattisesti OFF-toimintatilaan. Tämä 
toiminto ei kuitenkaan voi täysin poistaa 
12 V -akun varauksen purkautumisen 
riskiä. Älä jätä käynnistyspainiketta 
ACC- tai ON-toimintatilaan pitkiksi ajoik-
si hybridijärjestelmän ollessa sammutet-
tuna.

Jos hybridijärjestelmä sammute-
taan, kun vaihteenvalitsin on muus-
sa kuin P-asennossa, käynnistys-
painike ei kytkeydy pois päältä 
vaan valituksi tule ACC-toimintati-
la. Toimi seuraavasti saadaksesi 
OFF-toimintatilan valituksi:

HUOMAA

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

lÄlä jätä käynnistyspainiketta ACC- 
tai ON-toimintatilaan pitkäksi ajaksi 
hybridijärjestelmän ollessa sammu-
tettuna.

lJos ʺACC-VIRTATILAʺ tai ʺSYTYS-
VIRTAʺ näkyy monitoiminäytössä, 
käynnistyspainike ei ole OFF-toi-
mintatilassa. Poistu autosta vasta, 
kun olet valinnut OFF-toimintatilan 
käynnistyspainikkeesta.

Hybridijärjestelmän 
sammuttaminen, kun 
vaihteenvalitsin on muussa 
kuin P-vaihdeasennossa
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1 Tarkista, että seisontajarru on 
kytketty.

2 Aseta vaihteenvalitsin P-vaih-
deasentoon.

3 Tarkista, että ʺACC-VIRTATILAʺ 
näkyy monitoiminäytöllä ja paina 
sitten käynnistyspainiketta ly-
hyesti ja napakasti.

4 Tarkista, että ʺACC-VIRTATILAʺ 
tai ʺSYTYTYSVIRTAʺ monitoimi-
näytöllä on sammunut.

Kytkee EV-sähköajotilan päälle / 
pois päältä

Kun EV-sähköajotila on kytkettynä, EV-
sähköajotilan merkkivalo syttyy. Kun 
EV-sähköajotila on kytkettynä, katkaisi-
men uudelleen painaminen palauttaa 
auton normaalitoiminnon (jossa sekä 
bensiinimoottori että sähkömoottori 
[ajomoottori] ovat toiminnassa).

HUOMAA

nEstääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä sammuta hybridijärjestelmää, kun 
vaihteenvalitsin on muussa kuin P-
asennossa. Jos hybridijärjestelmä 
sammutetaan vaihteenvalitsimen ol-
lessa jossain muussa asennossa, 
käynnistyspainike ei siirry OFF-toi-
mintatilaan vaan ACC-toimintatilaan. 
Jos auto jätetään ACC-toimintatilaan, 
12 V -akun varaus saattaa purkautua.

EV-sähköajotila

EV-sähköajotilassa sähköteho 
saadaan hybridiakulta (ajoak-
ku) ja auto liikkuu pelkästään 
sähkömoottorin (ajomoottori) 
avulla.

Tämä toiminto on hyödyllinen 
ajettaessa asuinalueella aamu-
varhaisella tai yöaikaan tai ajet-
taessa pysäköintihallissa jne., 
koska tällöin ei tarvitse huoleh-
tia auton aiheuttamasta melus-
ta tai pakokaasupäästöistä.

Käyttöohjeet
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n Tilanteet, joissa EV-sähköajotilaa ei 
voi kytkeä päälle

EV-sähköajotilaa ei välttämättä voi kyt-
keä päälle seuraavissa tilanteissa. Täl-
löin summerin ääni kuuluu ja viesti il-
mestyy monitoiminäyttöön.

lHybridijärjestelmän lämpötila on kor-
kea.
Auto on ollut pysäköitynä auringossa, 
sillä on ajettu mäissä, suurilla nopeuk-
silla jne.

lHybridijärjestelmän lämpötila on alhai-
nen.
Auto on ollut pysäköitynä alle 0 °C 
lämpötiloissa pitkiä aikoja.

lBensiinimoottori lämpiää.

lHybridiakun (ajoakku) varaus on al-
hainen.
Energiamonitorin osoittaman jäljellä 
olevan akun varauksen määrä on al-
hainen. (S. 110)

lAuton nopeus on suuri.

lKaasupoljinta painetaan voimakkaas-
ti, tai auto on esimerkiksi mäessä.

lTuulilasin huurteenpoistolaite on käy-
tössä.

n EV-sähköajotilan valitseminen, kun 
bensiinimoottori on kylmä

Jos hybridijärjestelmä käynnistetään 
bensiinimoottorin ollessa kylmä, bensii-
nimoottori käynnistyy automaattisesti 
hetken kuluttua lämmetäkseen. Tässä 
tilanteessa EV-sähköajotilaa ei voida 
kytkeä päälle.

Hybridijärjestelmän käynnistyttyä ja 
READY-merkkivalon sytyttyä paina EV-
sähköajotilan painiketta ennen kuin ben-
siinimoottori alkaa kytkeytyä EV-sähkö-
ajotilaan.

n EV-sähköajotilan automaattinen 
poiskytkentä

Ajettaessa EV-sähköajotilassa, bensiini-
moottori saattaa automaattisesti käyn-
nistyä ja auto käyttää sekä bensiini-
moottoria että sähkömoottoria (ajomoot-
tori) seuraavissa tapauksissa. EV-säh-
köajotilan kytkeytyessä pois päältä kuu-
luu summerin ääni ja EV-sähköajotilan 
merkkivalo vilkkuu ja monitoiminäytös-
sä näkyy viesti.

lHybridiakun (ajoakku) varaus laskee.
Energiamonitorin osoittaman jäljellä 
olevan akun varauksen määrä on al-
hainen. (S. 110)

lAuton nopeus on suuri.

lKaasupoljinta painetaan voimakkaas-
ti, tai auto on esimerkiksi mäessä.

n Matka, jonka auto pystyy enintään 
kulkemaan EV-sähköajotilassa

Mahdollinen ajomatka EV-sähköajotilas-
sa vaihtelee muutamasta sadasta met-
ristä noin yhteen kilometriin. Auton tilas-
ta riippuen, tietyissä tilanteissa EV-säh-
köajotilaa ei kuitenkaan voi käyttää. 
(Matka riippuu hybridiakun [ajoakku] va-
rauksen tasosta ja ajo-olosuhteista.)

n Polttoainetaloudellisuus

Hybridijärjestelmä on suunniteltu siten, 
että paras mahdollinen polttoainetalou-
dellisuus saavutetaan normaaliajossa 
(käyttäen sekä bensiinimoottoria että 
sähkömoottoria [ajomoottoria]). Jos ajat 
EV-sähköajotilassa enemmän kuin on 
tarpeellista, polttoainetaloudellisuus 
saattaa heikentyä.

n Jos viesti ʺEV-sähköajotila ei ole 
käytettävissäʺ ilmestyy monitoimi-
näyttöön

EV-sähköajotila ei ole käytettävissä. 
Syy, miksi EV-sähköajotila ei ole käytet-
tävissä, (auto on joutokäynnillä, hybri-
diakun varaus on alhainen, auton nope-
us on EV-sähköajotilan toiminta-aluetta 
suurempi, kaasupoljinta painetaan liian 
paljon) saatetaan esittää. Käytä EV-säh-
köajotilaa, kun se tulee mahdolliseksi.
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n Jos ʺEV Mode Deactivatedʺ (Säh-
köajotila on kytketty pois päältä) 
-viesti ilmestyy monitoiminäyttöön

EV-sähköajotila on automaattisesti kyt-
ketty pois päältä. Syy miksi EV-sähkö-
ajotila ei ole käytettävissä (hybridiakun 
varaus on alhainen, auton nopeus on 
EV-sähköajotilan toiminta-aluetta suu-
rempi, kaasupoljinta painetaan liian pal-
jon) saatetaan esittää. Aja autoa jonkin 
aikaa, ennen kuin yrität kytkeä EV-säh-
köajotilan takaisin päälle.

*: Polttoainetehokkuuden parantami-
seksi ja melun vähentämiseksi, siirrä 
vaihteenvalitsin D-asentoon normaa-
liajoa varten.

n Äkillisen liikkeellelähdön rajoitus 
(Drive-Start Control -järjestelmä)

S. 189

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Ajaessasi EV-sähköajotilassa kiinnitä 
erityisesti huomiota auton ympärillä 
olevaan alueeseen. Koska autosta ei 
lähde moottorimelua, jalankulkijat, 
pyöräilijät ja muut ihmiset ja ajoneu-
vot autosi ympärillä eivät välttämättä 
huomaa autosi lähtevän liikkeelle tai 
sen lähestymistä. Ole erityisen varo-
vainen ajon aikana, vaikka auton lä-
hestymisilmaisinjärjestelmä on aktiivi-
nen.

Hybridivaihteisto

Valitse tarkoitukseesi ja tilan-
teeseesi sopiva vaihdeasento.

Vaihdeasennon tarkoitus ja 
toiminnot

Vaihto-
asento

Tarkoitus tai toiminto

P
Auton pysäköinti/hybridi-
järjestelmän käynnistämi-

nen

R Peruutus

N
Vapaa (Tila, jossa voimaa 

ei siirry)

D Normaali ajoasento*

B
Käyttää kohtuullista moot-
torijarrutusta, kun ajetaan 

alas mäkiä

VAROITUS

n Ajettaessa liukkaalla tiellä

Älä kiihdytä tai vaihda vaihdetta äkki-
näisesti. 
Moottorijarrutuksen äkilliset muutok-
set voivat saada auton luistamaan tai 
pyörähtämään ja aiheuttaa onnetto-
muuden.
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 Virtakatkaisimen ollessa ON-
virtatilassa ja jarrupolkimen ollessa 
painettuna* siirrä vaihteenvalitsinta 
samalla, kun painat vaihteenvalitsi-
messa olevaa lukituksen vapautus-
painiketta.

 Siirrä vaihteenvalitsinta samalla 

kun painat lukituksen vapautuspai-
niketta vaihteenvalitsimessa.

: Siirrä vaihteenvalitsinta nor-

maalisti.

Kun siirrät vaihteenvalitsinta P- ja D-
asennon välillä varmista, että auto on 
täysin pysähtynyt.
*: Voidaksesi vaihtaa pois P-asennosta 

jarrupoljinta on painettava ennen kuin 
lukituksen vapautuspainiketta paine-
taan. Jos vaihteenvalitsimen lukituk-
sen vapautuspainiketta painetaan en-
sin, vaihteiston lukitus ei vapaudu.

n Vaihteenvalitsimen lukitusjärjestel-
mä

Vaihteenvalitsimen lukitusjärjestelmä on 
järjestelmä, joka estää vaihteenvalitsi-
men tahattoman käytön käynnistyksen 
yhteydessä.
Vaihteenvalitsimen voi siirtää pois P-
asennosta vain silloin, kun ON-virtatila 
on valittu ja jarrupoljin on painettuna.

n Jos vaihteenvalitsinta ei voi siirtää 
pois P-vaihdeasennosta

Tarkasta ensin, onko jarrupoljin painettu-
na.
Jos vaihteenvalitsinta ei voi siirtää jalan 
ollessa jarrupolkimella, saattaa vaihteis-
ton lukitusjärjestelmässä olla vikaa. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto vä-
littömästi.
Seuraavat toimenpiteet voidaan suorit-
taa hätätoimenpiteenä, jotta vaihteenva-
litsin saadaan siirtymään.
Vaihteenvalitsimen lukituksen vapautta-
minen:
1 Kytke seisontajarru.
2 Valitse käynnistyspainikkeesta OFF-

toimintatila.
3 Paina jarrupoljinta.

HUOMAA

nHybridiakun (ajoakku) latautumi-
nen

Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa, 
hybridiakku ei lataudu, vaikka mootto-
ri olisi käynnissä. Joten jos auto jäte-
tään pitkäksi aikaa vaihteenvalitsin N-
asennossa, hybridiakku (ajoakku) 
purkautuu, mistä voi seurata, että 
auto ei käynnisty.

Vaihteenvalitsimen 
siirtäminen
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4 Käännä suojus ylös litteäkärkisellä 
ruuvitaltalla tai vastaavalla.
Estääksesi suojusta vaurioitumasta 
peitä litteäkärkisen ruuvitaltan pää 
teipillä.

5 Pidä vaihteenvalitsimen lukituksen 
vapautuspainiketta painettuna ja 
paina sitten vaihdenupissa olevaa 
painiketta.

Vaihteenvalitsinta voidaan siirtää mo-
lempien painikkeiden ollessa painettu-
na.

n Tietoa moottorijarrutuksesta

Kun B-vaihdeasento on valittuna, 
kaasupolkimen vapauttaminen saa ai-
kaan moottorijarrutuksen.

lKun hybridiautoa ajetaan suurilla no-
peuksilla, moottorijarrutus alentaa no-
peutta vähemmän kuin tavanomaisis-
sa bensiinikäyttöisissä autoissa.

lAutoa voi kiihdyttää, vaikka B-vaih-
deasento on valittuna.

Jos jatkuvasti ajetaan B-vaihdeasennol-
la, polttoainetehokkuus heikkenee. Nor-
maaliajossa kannattaa valita D-vaihdea-
sento.

S. 342

VAROITUS

n Välttääksesi onnettomuuden 
vaihteenvalitsimen lukitusta va-
pautettaessa

Ennen kuin painat vaihteenvalitsimen 
lukituksen vapautuspainiketta, kytke 
seisontajarru ja pidä jarrupoljin pai-
nettuna.
Jos kaasupoljinta painetaan vahin-
gossa jarrupolkimen sijaan, kun vaih-
teenvalitsimen lukituksen vapautus-
painiketta painetaan ja vaihteenvalit-
sin siirretään pois asennosta P, auto 
saattaa äkillisesti lähteä liikkeelle ai-
heuttaen onnettomuuden, minkä seu-
rauksena voi olla kuolema tai vakava 
loukkaantuminen.

Ajotilan valinta
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1 Käännös oikealle

2 Kaistanvaihto oikealle (siirrä 
vipua osittain ja vapauta se)

Oikean puolen suuntavalo vilkkuu 3 
kertaa.

3 Kaistanvaihto vasemmalle (siirrä 
vipua osittain ja vapauta se)

Vasemman puolen suuntavalo vilkkuu 3 
kertaa.

4 Käännös vasemmalle

n Suuntavaloja voidaan käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilassa.

n Jos suuntavalo vilkkuu tavallista 
nopeammin

Tarkista, onko jokin etu- tai takasuunta-
valojen polttimoista palanut.

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

n Käsivalintaisen toiminnon 
käyttö

Seisontajarru voidaan kytkeä ja va-
pauttaa käsin.

1 Vedä katkaisimesta kytkeäksesi 
seisontajarrun

Seisontajarrun merkkivalo ja seisonta-
jarrun katkaisimen merkkivalo syttyvät.

Vedä ja pidä seisontajarrun katkaisin 
vedettynä, jos sinun on hätätapaukses-
sa kytkettävä seisontajarru ajon aikana.

Suuntavalovipu

Käyttöohjeet

Seisontajarru

Seisontajarru voidaan kytkeä 
ja vapauttaa automaattisesti tai 
käsin.

Automaattitoiminnolla seison-
tajarru voidaan kytkeä ja va-
pauttaa automaattisesti. Vaikka 
seisontajarru on automaattitoi-
minnolla, seisontajarru voi-
daan kytkeä ja vapauttaa käsi-
käyttöisesti.

Käyttöohjeet
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2 Paina katkaisinta vapauttaakse-
si seisontajarrun

• Kun käytät seisontajarrun katkaisinta, 
paina samalla jarrupoljinta.

• Käyttämällä seisontajarrun automaat-
tista vapautustoimintoa seisontajarru 
voidaan vapauttaa painamalla kaasu-
poljinta. Kun käytät tätä toimintoa, 
paina kaasupoljinta hitaasti.

Varmistu, että seisontajarrun merkkiva-
lo ja seisontajarrun katkaisimen merkki-
valo sammuvat.

n Automaattitoiminnon kytkemi-
nen päälle

Auton ollessa pysähtyneenä vedä 
seisontajarrupainikkeesta ja pidä se 
vedettynä, kunnes viesti ilmestyy 
monitoiminäyttöön.

Automaattitoiminnon ollessa kytket-
tynä päälle seisontajarru toimii seu-
raavasti.

 Kun vaihteenvalitsin siirretään 
pois P-asennosta, seisontajarru 
vapautuu ja seisontajarrun merk-
kivalo ja seisontajarrun katkaisi-
men merkkivalo sammuvat.

 Kun vaihteenvalitsin siirretään P-
asentoon, seisontajarru kytkey-
tyy ja seisontajarrun merkkivalo 
ja seisontajarrun katkaisimen 
merkkivalo syttyvät.

Siirrä vaihteenvalitsinta auton olles-
sa pysähtyneenä ja jarrupolkimen 
ollessa painettuna.

Seisontajarru ei ehkä toimi automaatti-
sesti, jos vaihteenvalitsinta siirretään 
nopeasti.
Tällöin on käytettävä seisontajarrun 
katkaisinta. (S. 210)

n Automaattitoiminnon kytkemi-
nen pois päältä

Auton ollessa pysähtyneenä ja jar-
rupoljin painettuna, paina seisonta-
jarrupainiketta ja pidä se painettu-
na, kunnes viesti ilmestyy monitoi-
minäyttöön.

n Seisontajarrun toiminta

lKun käynnistyspainike ei ole ON-toi-
mintatilassa, seisontajarrua ei voi va-
pauttaa seisontajarrukatkaisimella.

lKun käynnistyspainike ei ole ON-toi-
mintatilassa, automaattitoiminto (jar-
run automaattinen kytkeytyminen ja 
vapautuminen) ei ole käytettävissä.
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n Seisontajarrun automaattinen va-
pautustoiminto

Seisontajarru vapautuu automaattisesti, 
kun kaasupoljinta painetaan hitaasti.
Seisontajarru vapautuu automaattisesti 
seuraavissa olosuhteissa:

lKuljettajan ovi on suljettu

lKuljettaja on kiinnittänyt turvavyönsä

lVaihteenvalitsimesta on valittu vaihde 
eteen- tai taaksepäin.

lToimintahäiriön varoitusvalo tai jarru-
järjestelmän varoitusvalo ei pala.

Jos automaattinen vapautustoiminto ei 
toimi, vapauta seisontajarru käsin.

n Jos viesti ʺSeisontajarru tilapäises-
ti pois käytöstäʺ tulee näkyviin mo-
nitoiminäyttöön.

Jos seisontajarrua käytetään toistuvasti 
lyhyen ajan sisällä, järjestelmä saattaa 
rajoittaa sen käyttöä ylikuumentumisen 
estämiseksi. Jos näin tapahtuu, älä 
käytä seisontajarrua. Toiminto palaa 
normaaliksi noin 1 minuutin kuluttua.

n Jos ʺSeisontajarru ei ole käytettä-
vissäʺ tulee näkyviin monitoimi-
näyttöön.

Käytä seisontajarrun katkaisinta. Jos 
viesti ei katoa käytettyäsi katkaisinta 
usean kerran, järjestelmässä saattaa 
olla toimintahäiriö. Anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

n Seisontajarrun toimintaäänet

Kun seisontajarru on toiminnassa, saat-
taa kuulua moottorin hurinaa. Tämä ei 
kuitenkaan ole merkki toimintahäiriöstä.

n Seisontajarrun toiminta

lVirtakatkaisimen virtatilasta riippuen, 
seisontajarrun merkkivalo ja seisonta-
jarrun katkaisimen merkkivalo syttyvät 
ja jäävät palamaan alla esitetyn mu-
kaisesti: 
ON-toimintatilassa: Syttyy ja palaan 
kunnes seisontajarru vapautetaan.
Ei ON-toimintatilassa: Palaa noin 15 
sekuntia.

lJos virtatilaksi valitaan OFF seisonta-
jarrun ollessa kytkettynä, seisontajar-
run merkkivalo ja seisontajarrun kat-
kaisimen merkkivalo syttyvät ja pala-
vat noin 15 sekuntia. Tämä ei kuiten-
kaan ole merkki toimintahäiriöstä.

n Jos seisontajarrun katkaisimessa 
on toimintahäiriö

Automaattitoiminto (jarru kytkeytyy ja 
vapautuu automaattisesti) kytkeytyy au-
tomaattisesti.

n Auton pysäköiminen

S. 188

n Seisontajarrun vapauttamisesta 
muistuttava varoitussummeri

Summeriääni soi, jos autolla ajetaan sei-
sontajarru kytkettynä. ʺEPB on kytketty-
näʺ tulee näkyviin monitoiminäyttöön.

n Jos jarrujärjestelmän varoitusvalo 
syttyy

S. 444

n Käyttö talvella

S. 351

VAROITUS

n Kun pysäköit auton

Älä jätä lasta yksin autoon. Seisonta-
jarru saatetaan vapauttaa ja vahin-
gossa ja tällöin on vaarana, että auto 
lähtee liikkeelle ja seurauksena voi 
olla kuolemaan tai vakavaan louk-
kaantumiseen johtava onnettomuus.

n Seisontajarrun katkaisin

Älä aseta mitään esineitä seisontajar-
rukatkaisimen lähelle.
Esineet saattavat joutua kosketuksiin 
seisontajarrukatkaisimen kanssa ja 
seurauksena saattaa olla seisontajar-
run yllätyksellinen kytkeytyminen.
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Kytke jarrunpitojärjestelmä päälle

Jarrunpitojärjestelmän valmiusvalo (vih-

reä)  syttyy. Kun järjestelmä on toi-
minnassa, jarrunpitojärjestelmän merk-

kivalo (keltainen)  syttyy.

n Jarrunpitojärjestelmän toimintaolo-
suhteet

Jarrunpitojärjestelmää ei voi kytkeä seu-
raavissa tilanteissa:

lKuljettajan ovi on auki.

lKuljettaja ei ole kiinnittänyt turvavyötä.

HUOMAA

nKun pysäköit auton

Ennen kuin poistut autosta, kytke sei-
sontajarru, siirrä vaihteenvalitsin P-
vaihdeasentoon ja varmista, että auto 
ei liiku.

nJos järjestelmään tulee toiminta-
häiriö

Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja 
tarkista varoitusviestit.

nJos seisontajarrua ei voi vapaut-
taa toimintahäiriön takia

Ajaminen seisontajarru kytkettynä ai-
heuttaa jarrujärjestelmän osien yli-
kuumenemisen, mikä saattaa huo-
nontaa jarrutustehoa ja lisätä jarrujen 
kulumista.

Anna tässä tilanteessa SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Jarrunpitojärjestelmä

Jarrunpitojärjestelmä pitää jar-
rut kytkettynä vaihteenvalitsi-
men ollessa D-, B- tai N-asen-
nossa, kun järjestelmä on pääl-
le kytkettynä ja auto on pysäy-
tetty jarrupoljinta painamalla. 
Järjestelmä vapauttaa jarrut, 
kun kaasupoljinta painetaan 
vaihteenvalitsimen ollessa D- 
tai B-asennossa, mikä mahdol-
listaa tasaisen liikkeellelähdön.

Järjestelmän kytkeminen 
päälle
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Jos jokin yllä luetelluista tilanteista ha-
vaitaan jarrunpitojärjestelmän ollessa 
valmiustilassa, järjestelmä kytkeytyy 
pois päältä ja jarrunpidon valmiustilan 
merkkivalo sammuu. Jos jokin yllä lue-
telluista tilanteista havaitaan järjestel-
män pitäessä jarrua kytkettynä, summe-
rin ääni kuuluu ja viesti ilmestyy monitoi-
minäyttöön. Tällöin seisontajarru kytkey-
tyy automaattisesti.

n Jarrunpitotoiminto

lJos jarrupoljinta ei paineta noin kol-
meen minuuttiin siitä, kun jarrunpito-
järjestelmä kytkeytyi, seisontajarru 
kytkeytyy automaattisesti. Tällöin va-
roitussummeri hälyttää ja varoitus-
viesti ilmestyy monitoiminäyttöön.

lJärjestelmän poiskytkemiseksi sen pi-
täessä jarruja kytkettyinä, paina jarru-
poljinta voimakkaasti ja paina katkai-
sinta uudestaan.

lJarrunpitotoiminto ei välttämättä pysty 
pitämään autoa paikallaan jyrkässä 
mäessä. Tällöin kuljettajan on painet-
tava jarrupoljinta. Varoitussummeri soi 
ja monitoiminäyttö ilmoittaa kuljettajal-
le tilanteesta. Jos monitoiminäyttöön 
ilmestyy varoitusviesti, lue viesti ja 
toimi ohjeiden mukaisesti.

n Jos seisontajarru kytkeytyy auto-
maattisesti järjestelmän pitäessä 
jarruja kytkettyinä

Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä 
vapauttaaksesi seisontajarrun.

lPaina kaasupoljinta. (Seisontajarru ei 
vapaudu automaattisesti, jos turva-
vyö ei ole kiinnitetty.)

lKun käytät seisontajarrun katkaisinta, 
paina samalla jarrupoljinta.

Tarkista, että seisontajarrun merkkivalo 
sammuu. (S. 210)

n Milloin auto on tarkastettava 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammat-
titaitoisella korjaamolla

Jos jarrunpitojärjestelmän valmiusvalo 
(vihreä) ei syty, vaikka jarrunpidon kat-
kaisinta painetaan jarrunpitojärjestelmän 
toimintaolosuhteiden täyttyessä, järjes-
telmässä saattaa olla toimintahäiriö. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

n Jos viesti ʺJarrunpitojärj. vika. 
Poista järjestelmä käytöstä jarru-
polkimella. Vie auto huoltoonʺ tai 
Jarrunpitojärjestelmän toimintahäi-
riö. Vie auto huoltoon.ʺ tulee näky-
viin monitoiminäytöllä

Järjestelmässä saattaa olla toimintahäi-
riö. Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

n Varoitusviestit ja summerit

Varoitusviestit ja -summerit kertovat jär-
jestelmän toimintahäiriöstä sekä ilmoit-
tavat kuljettajalle, kun tarvitaan erityistä 
varovaisuutta. Jos monitoiminäyttöön il-
mestyy varoitusviesti, lue viesti ja toimi 
ohjeiden mukaisesti.

n Jos jarrunpitotoiminnon merkkiva-
lo vilkkuu

S. 450

VAROITUS

n Jos auto on jyrkässä ylämäessä

Ole varovainen, jos käytätä jarrunpito-
järjestelmää jyrkässä ylämäessä. Jar-
runpitotoiminto ei ehkä pysty pitä-
mään autoa paikallaan tällaisessa ti-
lanteessa.

n Jos auto on pysäytettynä liuk-
kaalla tiellä

Järjestelmä ei voi pitää autoa paikal-
laan, jos renkaiden pitokyky ylittyy. 
Älä käytä järjestelmää, jos olet py-
säyttänyt auton liukkaalla tiellä.
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4-3.Valojen ja pyyhinten käyttö

-katkaisimen käyttäminen sy-

tyttää valot seuraavasti:

1 Ajovalot, päiväajovalot 

(S. 216) ja kaikki alla luetellut 
valot kytkeytyvät päälle ja pois 
päältä automaattisesti.

2  Seisontavalot, takavalot, re-

kisterikilven valot ja mittariston 
valot syttyvät.

3 Ajovalot ja kaikki muut yllä 

mainitut valot syttyvät.

n AUTO-tilaa voidaan käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilas-
sa.

HUOMAA

nKun pysäköit auton

Jarrunpitojärjestelmää ei ole tarkoitet-
tu käytettäväksi, kun auto pysäköi-
dään pidemmäksi ajaksi. Käynnistys-
painikkeen OFF-toimintatilan valitse-
minen järjestelmän pitäessä jarruja 
kytkettynä voi vapauttaa jarrun, jolloin 
auto saattaa lähteä liikkeelle. Kun pai-
nat käynnistyspainiketta, pidä jarru-
poljin painettuna ja siirrä vaihteenva-
litsin P-asentoon ja kytke seisontajar-
ru.

Ajovalojen katkaisin

Ajovaloja voidaan käyttää joko 
käsin tai automaattisesti.

Käyttöohjeet
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n Päiväajovalojärjestelmä

Jotta muut tiellä liikkuvat näkisivät autosi 
paremmin päivällä ajettaessa, päiväajo-
valot syttyvät automaattisesti aina, kun 
hybridijärjestelmä on käynnistettynä ja 
seisontajarru vapautettuna ajovalokat-
kaisimen ollessa -asennossa. (Palaen 
kirkkaammin kuin etuseisontavalot.) Päi-
väajovaloja ei ole suunniteltu yöajoa 
varten.

n Hämärätunnistin

Tunnistin ei ehkä toimi oikein, jos sen 
päälle laitetaan jokin esine tai jos tuulila-
siin kiinnitetään jotain tunnistimen 
eteen.
Tunnistin ei tällöin pysty havaitsemaan 
valoisuutta oikein, jolloin hämärätunnis-
timen ohjaaman ajovalojärjestelmän toi-
minta häiriintyy.

n Valojen automaattinen poiskytkey-
tyminen

lKun valokatkaisin on asennossa  

tai : Ajovalot ja etusumuvalot 

sammuvat automaattisesti, jos käyn-
nistyspainikkeesta valitaan ACC- tai 
OFF-toimintatila ja kuljettajan ovi ava-
taan.

lKun valokatkaisin on -asennossa: 

Ajovalot ja kaikki valot sammuvat au-
tomaattisesti, jos käynnistyspainik-
keesta valitaan ACC- tai OFF-toimin-
tatila ja kuljettajan ovi avataan.

Valojen sytyttämiseksi uudestaan valitse 
käynnistyspainikkeesta ON-toimintatila 
tai käännä valokatkaisin OFF-asentoon 
kerran ja sen jälkeen takaisin asentoon 

 tai .

n Ajovalosummeri

Summeri hälyttää, kun valitaan OFF- tai 
ACC-virtatila ja kuljettajan ovi avataan 
valojen ollessa päälle kytkettyinä.

n 12 voltin akun säästötoiminto

Jotta voitaisiin estää 12-voltin akun va-
rauksen purkautuminen valokatkaisimen 

ollessa - tai -asennossa silloin, 

kun käynnistyspainikkeesta on valittuna 
OFF-toimintatila, 12 voltin akun säästö-
toiminto toimii ja automaattisesti sam-
muttaa kaikki valot noin 20 minuutin ku-
luttua. Kun käynnistyspainikkeesta on 
valittuna ON-toimintatila, 12 voltin akun 
säästötoiminto ei ole käytössä.
Kun jokin seuraavista asioista on suori-
tettu, 12 voltin akun säästötoiminto 
estyy ensin ja sen jälkeen aktivoituu uu-
delleen. Kaikki valot sammuvat auto-
maattisesti 20 minuuttia sen jälkeen, 
kun 12 voltin akun säästötoiminto on uu-
delleen aktivoitunut:

lKun valokatkaisinta käytetään

lKun ovi avataan tai suljetaan

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

HUOMAA

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä jätä valoja päälle pitemmäksi 
aikaa kuin on tarpeellista hybridijär-
jestelmän ollessa sammutettuna.
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1 Ajovalojen ollessa päällä, työn-
nä vipua poispäin itsestäsi, kun 
haluat sytyttää kaukovalot.

Sammuta kaukovalot vetämällä vipua 
itseesi päin keskiasentoon.

2 Vedä vipua itseesi päin ja va-
pauta se väläyttääksesi kauko-
valoja kerran.

Kaukovaloja voidaan väläyttää huoli-
matta siitä, ovatko ajovalot päällä tai 
pois päältä.

Tällä järjestelmällä ajovalot voidaan 
kytkeä päälle 30 sekunniksi sen jäl-
keen, kun käynnistyspainikkeesta 
on valittu OFF-toimintatila.

Kun olet valinnut käynnistyspainik-
keesta OFF-toimintatilan, vedä 
vipua itseesi päin ja vapauta se ajo-
valokatkaisimen ollessa asennos-

sa .

Valot sammuvat seuraavissa tilan-
teissa.

 Virtatilaksi on valittu ON.

 Valokatkaisin kytketään päälle.

 Valokatkaisinta vedetään it-
seään kohti ja sitten vapaute-
taan.

Ajovalojen korkeutta voidaan sää-
tää matkustajamäärän ja kuorman 
mukaan.

1 Nostaa valokeilan korkeutta

2 Laskee valokeilan korkeutta

Kaukovalojen sytyttäminen

Saattovalojärjestelmä

Ajovalojen käsikäyttöinen 
korkeudensäädin
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n Ohje säätimen asentoihin

1 Paina automaattisten kaukova-
lojen katkaisinta.

Matkustajien ja matkata-
varoiden määrä Säätimen 

asentoMatkustaja-
määrä

Matkatava-
ramäärä

Kuljettaja Ei yhtään 0

Kuljettaja ja 
etumatkus-
taja

Ei yhtään 0

Kaikki istui-
met käytös-
sä

Ei yhtään 1,5

Kaikki istui-
met käytös-
sä

Täysi määrä 
matkatava-
roita

2

Kuljettaja
Täysi määrä 
matkatava-
roita

3

Automaattiset 
kaukovalot

Automaattinen kaukovalojär-
jestelmä käyttää kameratunnis-
tinta, joka on sijoitettu tuulila-
sin yläosan taakse ja arvioi sen 
avulla edessä olevien ajoneu-
vojen, katuvalojen yms. kirk-
kautta, sytyttää ja sammuttaa 
kaukovalot automaattisesti tar-
peen mukaan.

VAROITUS

n Automaattisten kaukovalojen ra-
joitukset

Älä luota liikaa automaattisiin kauko-
valoihin. Aja aina turvallisesti, tarkkai-
le ympäristöä ja sytytä tai sammuta 
kaukovalot käsin tarpeen mukaan.

n Estääksesi automaattisen kauko-
valojärjestelmän vääränlaisen 
toiminnan

Älä ylikuormaa autoa.

Automaattisen 
kaukovalojärjestelmän 
aktivointi
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2 Työnnä vipua poispäin itsestäsi 
ajovalojen katkaisimen ollessa 

asennossa  tai .

Automaattisten kaukovalojen merkkiva-
lo syttyy, kun järjestelmä on käytössä.

n Edellytykset kaukovalojen kytkey-
tymiseksi päälle / pois päältä auto-
maattisesti

lKun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, 
kaukovalot syttyvät automaattisesti 
(noin 1 sekunnin kuluttua):

• Auton nopeus on noin 40 km/h tai 
suurempi.

• Auton edessä oleva alue on pimeä.
• Edessä ei ole ajoneuvoja, joiden ajo-

valot tai takavalot ovat päälle kytket-
tyinä.

• Edellä olevalla tieosuudella on vain 
muutamia katuvaloja.

lJos jokin seuraavista ehdoista täyttyy, 
kaukovalot sammuvat automaattises-
ti:

• Auton nopeus on alle noin 30 km/h.
• Auton edessä oleva alue ei ole pimeä.
• Edessä on ajoneuvoja, joiden ajovalot 

tai takavalot ovat päälle kytkettyinä.
• Edellä olevalla tieosuudella on run-

saasti katuvaloja.

n Kameratunnistimen havainnointi-
tieto

lKaukovaloja ei välttämättä sammuteta 
automaattisesti seuraavissa tilanteis-
sa:

• Jos vastaantulevat ajoneuvot ilmesty-
vät äkillisesti kaarteessa

• Auton eteen kiilaa toinen ajoneuvo

• Jos edellä ajavia ajoneuvoja ei voida 
havaita toistuvien mutkien, tienjaka-
jien tai tien vieressä olevien puiden 
takia

• Jos edellä ajavat ajoneuvot ilmestyvät 
esiin leveällä tiellä kaukana olevalta 
kaistalta

• Jos edellä olevien ajoneuvojen valot 
eivät ole päällä

lKaukovalot saatetaan sammuttaa, jos 
havaitaan vastaantuleva ajoneuvo, 
joka käyttää sumuvaloja mutta ei ajo-
valoja.

lTalojen valot, katuvalot, liikennevalot 
ja valaistut mainostaulut tai tienviitat ja 
muut heijastavat esineet saattavat ai-
heuttaa kaukovalojen vaihtumisen lä-
hivaloille tai lähivalojen jäämisen pääl-
le.

lSeuraavat tekijät voivat vaikuttaa ai-
kaan, joka kuluu kaukovalojen sytty-
miseen tai sammumiseen:

• Edellä ajavien ajoneuvojen ajovalojen, 
sumuvalojen ja takavalojen kirkkaus

• Edellä ajavien ajoneuvojen liike ja 
suunta

• Jos edellä ajavan ajoneuvon vain toi-
sen puolen valot toimivat

• Jos edellä ajava ajoneuvo on kaksi-
pyöräinen

• Tieolosuhteet (kallistus, mutkat, tien-
pinnan laatu, jne.)

• Autossa olevien matkustajien määrä 
ja matkatavaramäärä

lKaukovalot saattavat kytkeytyä päälle 
tai pois päältä odottamattomasti.

lPolkupyöriä tai vastaavia ajoneuvoja 
ei välttämättä havaita.

lSeuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
välttämättä pysty tunnistamaan ympä-
ristön kirkkaustasoa oikein. Tämä 
saattaa aiheuttaa sen, että lähivalot 
jäävät päälle tai kaukovalot välähtävät 
tai häikäisevät jalankulkijoita tai edellä 
ajavia autoja. Tällaisessa tilanteessa 
on välttämätöntä vaihtaa käsin kauko-
valoilta lähivaloille.

• Sään ollessa erittäin huono (kova 
sade, lumisade, sumu, hiekkamyrsky 
tms.)
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• Kun tuulilasi on sumun, usvan, jään, 
lian tms. peitossa.

• Kun tuulilasi on haljennut tai vaurioitu-
nut

• Kun kameratunnistin on vääntynyt tai 
likainen

• Jos kameratunnistimen lämpötila on 
erittäin korkea

• Jos ajovalojen, takavalojen tai sumu-
valojen kirkkaus ei eroa ympäristön 
kirkkaudesta

• Jos edessä olevien ajoneuvojen ajo-
valot tai takavalot on sammutettu, li-
kaiset, niiden väri vaihtelee tai ne 
eivät ole oikein suunnatut

• Jos autoon osuu vesi- tai lumiroiskei-
ta, pölyä yms. edessä ajavasta autos-
ta

• Jos ajetaan alueella, jossa kirkkaus ja 
pimeys vuorottelevat

• Jos jatkuvasti ja toistuvasti ajetaan 
mäkisillä teillä tai teillä joiden pinta on 
karkea, kuoppainen tai epätasainen 
(mukulakivikadut, soratiet jne.)

• Jos käännytään usein tai ajetaan mut-
kaisella tiellä

• Jos auton edessä on voimakkaasti 
heijastava kohde, kuten tienviitta tai 
peili

• Jos edessä ajavan ajoneuvon perä-
osa on voimakkaasti heijastava, kuten 
esimerkiksi rekka-auton perävaunus-
äiliö

• Kun auton ajovalot ovat vaurioituneet, 
likaiset tai niitä ei ole suunnattu oikein

• Jos auto on kallistunut tai vinossa tyh-
jän renkaan, vedettävän perävaunun 
tms. takia.

• Jos ajovaloja vaihdetaan kaukovaloil-
ta lähivaloille toistuvasti epätavallisel-
la tavalla.

• Jos kuljettaja luulee, että kaukovalot 
saattavat välähtää tai häikäistä jalan-
kulkijoita tai muita kuljettajia

n Vaihtaminen lähivaloille

Vedä vipu alkuperäiseen asentoon.

Automaattisten kaukovalojen merkkiva-
lo sammuu.

Työnnä vipu poispäin itsestäsi kytkeäk-
sesi automaattisen kaukovalojärjestel-
män takaisin toimintaan.

n Vaihtaminen kaukovaloille

Paina automaattisten kaukovalojen 
katkaisinta.

Automaattisten kaukovalojen merkkiva-
lo sammuu ja kaukovalojen merkkivalo 
syttyy.

Paina katkaisinta kytkeäksesi auto-
maattisen kaukovalojärjestelmän päälle 
uudelleen.

Kaukovalojen sytyttäminen/
sammuttaminen käsin
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1  Sammuttaa etusumuvalot

2  Kytkee etusumuvalot päälle

3  Kytkee etusumuvalot ja ta-

kasumuvalon päälle

Säätökehä palaa -asentoon, kun 

se vapautetaan.

Jos säätökehää käännetään uudel-
leen, vain takasumuvalo sammuu.

n Sumuvaloja voidaan käyttää, kun

Etusumuvalot: Ajovalot tai etuseisonta-
valot ovat päällekytkettyinä.

Takasumuvalo: Ajovalot tai etusumuva-
lot ovat päälle kytkettyinä.

-vivulla käytetään pyyhkijöi-

tä ja pesintä seuraavasti.

1  Tuulilasinpyyhin toimii sa-

detunnistimen ohjaamana

2  Hidas pyyhintänopeus

3  Nopea pyyhintänopeus

Sumuvalon katkaisin

Sumuvalot tarjoavat erinomai-
sen näkyvyyden vaikeissa ajo-
olosuhteissa, kuten sateessa 
ja sumussa.

Käyttöohjeet

Tuulilasinpyyhkimet ja 
-pesin

Vipua käyttämällä saadaan tuu-
lilasinpyyhkimet tai pesin toi-
mimaan.

HUOMAA

n Kun tuulilasi on kuiva

Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä, sillä ne 
voivat vahingoittaa tuulilasia.

Pyyhkimen vivun käyttö
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4  Kertapyyhkäisy

Kun AUTO-toiminto on valittuna, pyyh-
kimet toimivat automaattisesti tunnisti-
men havaitessa sadetta. Järjestelmä 
säätää automaattisesti pyyhintätiheyttä 
sademäärän ja auton nopeuden mu-
kaan.

Kun AUTO-toiminto on valittuna, 
tunnistimen herkkyyttä voidaan 
säätää seuraavalla tavalla säätöke-
hän avulla.

5 Lisää sadetunnistimella varuste-
tun tuulilasinpyyhkimen herk-
kyyttä

6 Vähentää sadetunnistimella va-
rustetun tuulilasinpyyhkimen 
herkkyyttä

7  Pesimen/pyyhkimen yh-

teistoiminta

Vivun vetäminen käyttää pyyhkimiä ja 
pesintä.

Pyyhkimet pyyhkäisevät nesteen suih-
kauttamisen jälkeen automaattisesti 
pari kertaa.

n Tuulilasinpyyhintä ja -pesintä voi-
daan käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilas-
sa.

n Auton nopeuden vaikutus pyyhki-
mien toimintaan

Auton nopeus vaikuttaa tuulilasinpyyhki-
mien jaksotoimintaan.

n Sadetunnistin

lSadetunnistin arvioi sademäärän.
Tunnistin on optinen. Tunnistimen toi-
minta saattaa häiriintyä, jos nousevan 
tai laskevan auringon säteet osuvat 
tuulilasiin jaksottaisesti tai jos tuulila-
sissa on hyönteisiä tms.

lJos pyyhkimien katkaisin on asetettu 
AUTO-asentoon, kun virtatilaksi on 
valittu ON, pyyhkimet pyyhkäisevät 
kerran osoittaakseen AUTO-toimin-
non olevan kytkettynä.

lJos sadetunnistimen lämpötila on 
85 °C tai korkeampi, tai -15 °C tai al-
haisempi, automaattitoiminto ei välttä-
mättä kytkeydy. Tällaisessa tilantees-
sa käytä pyyhkimiä jollakin muulla 
kuin AUTO-toiminnolla.

n Jos pesunestettä ei suihkua

Tarkista, että pesimen suuttimet eivät 
ole tukossa ja että tuulilasinpesimen säi-
liössä on pesunestettä.
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n Hybridijärjestelmän sammuttami-
nen hätätilanteessa ajon aikana

Jos tuulilasinpyyhkimet ovat toiminnas-
sa sammutettaessa hybridijärjestelmä, 
tuulilasinpyyhkimet toimivat suurella 
pyyhintänopeudella. Sen jälkeen kun 
auto on pysähtynyt, toiminta palaa nor-
maaliksi, kun käynnistyspainikkeesta 
valitaan ON- tai toiminta pysähtyy kuljet-
tajan oven avautuessa.

Käyttämällä -katkaisinta ta-

kalasin pyyhin toimii seuraavasti:

1  Takalasinpyyhkimen jakso-

toiminto

2 Takalasinpyyhkimen nor-

maalitoiminto

VAROITUS

nVaroitus tuulilasinpyyhkimien 
käytöstä AUTO-asennossa

Tuulilasinpyyhkimet voivat toimia yl-
lättäen, jos tunnistinta kosketaan tai 
jos tuulilasi värähtelee pyyhkimien ol-
lessa AUTO-asennossa. Varo, ettei-
vät sormesi tai mitään muuta joudu 
tuulilasinpyyhkimien väliin.

nVaroitus liittyen pesunesteen 
käyttöön

Älä käytä kylmällä ilmalla pesintä 
ennen kuin tuulilasi on lämmennyt. 
Neste saattaa muuten jäätyä tuulila-
siin ja aiheuttaa näkyvyyden heikke-
nemisen. Tästä voi olla seurauksena 
vakaviin vammoihin ja jopa kuole-
maan johtava onnettomuus.

HUOMAA

nJos pesimen suuttimista ei tule 
nestettä

Jos pidät vipua itseäsi päin vedettynä 
pitkään, saattaa pesimen pumppu 
vaurioitua.

nJos suutin tukkeutuu

Jos näin käy, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.
Älä yritä puhdistaa sitä neulalla tai 
muulla esineellä. Suutin vaurioituu.

Takalasinpyyhin ja 
-pesin

Vipua käyttämällä saadaan ta-
kalasinpyyhkimet tai pesin toi-
mimaan.

HUOMAA

n Kun takalasi on kuiva

Älä käytä takalasinpyyhintä, sillä se 
voi vahingoittaa takalasia.

Käyttöohjeet
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3  Pesimen/pyyhkimen yh-

teistoiminta

Vivun työntäminen käyttää pyyhintä ja 
pesintä.

Pyyhin pyyhkäisee nesteen suihkauttami-
sen jälkeen automaattisesti pari kertaa.

n Takalasinpyyhintä ja -pesintä voi-
daan käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilassa.

n Jos pesunestettä ei suihkua

Tarkista, että pesimen suutin ei ole tu-
kossa ja että pesunestesäiliössä on pe-
sunestettä.

n Takaluukkuun avaamiseen yhdis-
tetty takalasinpyyhkimen pysäytys-
toiminto

Jos takalasinpyyhin on toiminnassa sil-
loin, kun takaluukku avataan auton ol-
lessa pysäytettynä, takalasinpyyhkimen 
toiminta pysähtyy estääkseen auton lä-
heisyydessä olevia henkilöitä saamasta 
vesisuihkua päällensä lasinpyyhkimes-
tä. Kun takaluukku suljetaan, pyyhkimen 
toiminta palautuu.

HUOMAA

n Jos pesimen nestesäiliö on tyhjä

Älä käytä pesintä nestesäiliön ollessa 
tyhjä. Pesimen pumppu saattaa yli-
kuumentua.

n Jos suutin tukkeutuu

Jos näin käy, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.
Älä yritä puhdistaa sitä neulalla tai 
muulla esineellä. Suutin vaurioituu.
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4-4.Polttoainesäiliön täyttäminen

 Valitse OFF-virtatila ja varmistu, 
että kaikki ovet ja ikkunat on sul-
jettu.

 Varmista polttoaineen laatu.

n Polttoainelaadut

S. 501

n Lyijyttömän bensiinin täyttöaukko

Väärän polttoaineen tankkaamisen estä-
miseksi autosi polttoaineen täyttöauk-
koon sopii vain lyijyttömän polttoaineen 
tankkauspistooli.

Polttoainesäiliön täyttö-
aukon korkin avaaminen

Toimi seuraavasti avatessasi 
polttoainesäiliön täyttöaukon 
korkkia:

Ennen tankkaamista

VAROITUS

nKun tankkaat auton

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
autoa tankatessasi. Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantu-
miseen.

lNoustuasi autosta pura mahdolli-
nen staattinen sähkövaraus kosket-
tamalla maalaamatonta metallipin-
taa ennen polttoainesäiliön kannen 
avaamista. Staattisen varauksen 
purkaminen on tärkeää ennen tank-
kaamista, koska staattisen varauk-
sen purkautumisesta aiheutuva ki-
pinöinti voi muuten sytyttää polttoai-
nehöyryt tankkauksen yhteydessä.

lKäännä polttoainesäiliön korkki 
auki hitaasti.
Saatat kuulla suhisevaa ääntä, kun 
avaat korkkia. Odota hetki, kunnes 
suhiseva ääni loppuu ennen kuin ir-
rotat korkin. Kuumalla ilmalla pai-
neinen polttoaine voi suihkuta ulos 
täyttöaukosta ja aiheuttaa onnetto-
muuden.

lÄlä anna kenenkään, joka ei ole 
purkanut staattista sähkövarausta 
itsestään, tulla lähelle avointa polt-
toainesäiliötä.

lÄlä hengitä höyrystynyttä polttoai-
netta.
Polttoaine sisältää ainesosia, jotka 
ovat haitallisia hengitettyinä.

lÄlä tupakoi tankkauksen aikana.
Tupakointi voi aikaansaada poltto-
aineen syttymisen ja aiheuttaa tuli-
palon.

lÄlä palaa autoon tai kosketa ketään 
tai mitään esinettä, joka on staatti-
sesti varautunut.
Tämä voi aikaansaada staattisen 
varauksen uudelleen ja aiheuttaa 
polttoaineen syttymisvaaran.

n Tankkauksen aikana

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
estääksesi polttoaineen ylivuotami-
nen säiliöstä:

lAseta tankkauspistooli kunnolla 
täyttöaukkoon.

lLopeta säiliön täyttäminen, kun 
tankkauspistooli automaattisesti 
katkaisee polttoaineen tulon.

lÄlä ylitäytä polttoainesäiliötä.
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1 Avaa polttoainesäiliön täyttöau-
kon kansi vetämällä avaajaa.

2 Käännä korkkia hitaasti ja poista 
se, ja aseta se sitten täyttöau-
kon kannessa olevaan pitimeen.

Tankkauksen jälkeen käännä polt-
toainesäiliön korkkia, kunnes kuulet 
naksahduksen. Vapauttaessasi kä-
tesi, korkki kääntyy hieman vastak-
kaiseen suuntaan.

HUOMAA

nPolttoainesäiliön täyttäminen

Älä läikytä polttoainetta tankatessasi.
Ylitäyttäminen voi vaurioittaa autoa. 
Auton päästöjen valvontajärjestelmä 
saattaa alkaa toimia epänormaalisti 
tai polttoainejärjestelmän osat tai 
auton maalipinta saattavat vaurioitua.

Polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkin 
avaaminen

Polttoainesäiliön 
täyttöaukon korkin 
sulkeminen

VAROITUS

n Jos vaihdat polttoainesäiliön 
korkin

Käytä vain autoosi suunniteltua alku-
peräistä Suzukin polttoainesäiliön 
korkkia. Muuten on vaarana tulipalon 
syttyminen tai muu vaaratilanne, joka 
voi johtaa kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen.
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4-5.Ajamista avustavien järjestelmien käyttö

n Pre-Collision-turvajärjestelmä 
(PCS)

S. 238

n Kaistallapitotoiminto (LTA)

S. 246

n Automaattiset kaukovalot 
(AHB)

S. 218

n Liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä (RSA)

S. 269

n Täydellä nopeusalueella mu-
kautuva vakionopeussäädin

S. 255

Autossa on kahden tyyppisiä tun-
nistimia, jotka on sijoitettu tuulilasin 
ja etusäleikön taakse. Ne tunnista-
vat ajamista avustaville järjestelmil-
le tarpeellista tietoa.

Tutkatunnistin

Etukamera

Safety Sense

Safety Sense -järjestelmä 
koostuu seuraavista ajamista 
avustavista järjestelmistä, 
jotka tekevät ajokokemukses-
ta turvallisen ja mukavan:

Ajamista avustavat 
järjestelmät

VAROITUS

n Safety Sense

Safety Sense on suunniteltu toimi-
maan sen olettamuksen perusteella, 
että kuljettaja ajaa turvallisesti. Järjes-
telmä on suunniteltu pienentämään 
matkustajiin ja autoon kohdistuvaa 
törmäysvoimaa kolaritilanteessa sekä 
avustamaan kuljettajaa normaaleissa 
ajo-olosuhteissa.
Älä luota liikaa järjestelmään, sillä jär-
jestelmän tunnistuksen tarkkuus ja 
hallinnan suorituskyky on rajallinen. 
Kuljettaja on aina vastuussa auton 
ympäristön tarkkailusta ja turvallisesta 
ajamisesta.

Tunnistimet
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VAROITUS

nTutkatunnistimen toimintahäiriöi-
den välttämiseksi

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muussa tapauksessa tutkatunnistin ei 
välttämättä toimi kunnolla, mikä saat-
taa johtaa onnettomuuteen, jonka 
seurauksena on kuolema tai vakavat 
henkilövahingot.

lPidä tutkatunnistin ja tutkatunnisti-
men suojus aina puhtaana.

Tutkatunnistin

Tutkatunnistimen suojus

Jos tutkatunnistimen etuosa tai tutka-
tunnistimen suojuksen etu- tai ta-
kaosa on likainen tai se on peittynee-
nä vesipisaroista, lumesta jne., puh-
dista se.

Puhdista tutkatunnistin ja tutkatunnis-
timen suojus pehmeällä liinalla es-
tääksesi niiden vahingoittumisen.

lÄlä kiinnitä tarroja (ei myöskään lä-
pinäkyviä tarroja) tai muita esineitä 
tutkatunnistimeen, tutkatunnisti-
men suojukseen tai sitä ympäröiväl-
le alueelle.

lÄlä kohdista kovia iskuja tutkatun-
nistimeen tai sitä ympäröivään 
alueeseen.
Jos tutkatunnistin, etusäleikkö tai 
etupuskuri saa kovan iskun, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon tutkia auto.

lÄlä pura tutkatunnistinta.

lÄlä tee muutoksia tunnistimeen tai 
tunnistimen suojukseen, äläkä 
maalaa niitä.

lSeuraavissa tapauksissa tutkatun-
nistin on uudelleen kalibroitava. Ota 
yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon lisä-
tietojen saamiseksi.

• Jos tutkatunnistin tai etusäleikkö ir-
rotetaan ja kiinnitetään takaisin, tai 
ne vaihdetaan

• Jos puskuri korvataan uudella

n Etukameran toimintahäiriöiden 
välttämiseksi

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muussa tapauksessa kamera ei vält-
tämättä toimi kunnolla, mikä mahdolli-
sesti johtaa onnettomuuteen, jonka 
seurauksena on kuolema tai vakavat 
henkilövahingot.

lPidä tuulilasi aina puhtaana.

• Jos tuulilasi on likainen tai sen pin-
nalla on öljyinen kalvo, vesipisaroi-
ta, lunta tms., puhdista tuulilasi.

• Vaikka tuulilasin pinnoiteainetta olisi 
käytetty tuulilasissa, on silti välttä-
mätöntä käyttää tuulilasinpyyhki-
miä vesipisaroiden tms. poistoon 
tuulilasista etukameran edessä ole-
valta alueelta.

• Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon, jos tuulilasin sisäpinta etuka-
meran kiinnityskohdasta on likai-
nen.
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VAROITUS

lÄlä kiinnitä esineitä, kuten tarroja, 
läpinäkyviä tarroja tms., tuulilasin 
ulkopintaan etukameran eteen (ku-
vassa varjostettu alue).

Tuulilasin yläreunasta noin 1 cm 
etukameran alareunan alle

Noin 20 cm (Noin 10 cm etukame-
ran keskeltä oikealle ja vasem-
malle)

lJos alue tuulilasista etukameran 
edestä on huurtunut tai siihen tiivis-
tyneen vesihöyryn tai jään peittä-
mä, käytä tuulilasin huurteenpoisto-
toimintoa poistaaksesi huurteen, tii-
vistyneen vesihöyryn tai jään tuuli-
lasista. (S. 357)

lJos vesipisarat eivät kunnolla pois-
tu tuulilasinpyyhkijöillä tuulilasista 
etukameran edessä olevalta alueel-
ta, vaihda pyyhkijöiden sulkien 
kumit tai pyyhkijöiden sulat.

lÄlä asenna tummennuskalvoja tuu-
lilasiin.

lVaihda tuulilasi, jos se on haljennut 
tai vaurioitunut.
Tuulilasin vaihdon jälkeen etukame-
ra on uudelleen kalibroitava. Ota 
yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon lisä-
tietojen saamiseksi.

lÄlä annan nesteiden päästä koske-
tuksiin etukameran kanssa.

lÄlä anna kirkkaiden valojen paistaa 
etukameraan.

lÄlä likaa tai vaurioita etukameraa.
Kun puhdistat tuulilasin sisäpintaa, 
älä anna lasinpuhdistusaineen 
päästä kosketuksiin etukameran 
linssin kanssa. Älä myöskään kos-
keta linssiä.
Jos linssi on likainen tai vaurioitu-
nut, ota yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen kor-
jaamoon.

lÄlä kohdista etukameraan voimak-
kaita iskuja.

lÄlä muuta etukameran asennuskul-
maa tai asentoa, äläkä poista sitä.

lÄlä pura etukameraa.

lÄlä tee muutoksia mihinkään auton 
osiin etukameran ympärillä (sisä-
puolinen taustapeili tms.) tai sisäka-
tossa.

lÄlä kiinnitä konepeltiin, etusäleik-
köön tai puskuriin mitään lisävarus-
teita, jotka voisivat peittää etukame-
raa. Ota yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen kor-
jaamoon lisätietojen saamiseksi.

lJos katolle kiinnitetään purjelauta 
tai muu pitkä esine, varmistu, että 
se ei peitä etukameraa.

lÄlä tee muutoksia ajovaloihin tai 
muihin valoihin.
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n Jos varoitusviesti näytetään monitoiminäytöllä.

Jokin järjestelmä saattaa olla tilapäisesti pois käytöstä tai siihen on saattanut tulla 
toimintahäiriö.

lSeuraavissa tilanteissa suorita taulukossa esitetyt toimenpiteet. Kun toimintaolo-
suhteet havaitaan normaaleiksi, viesti häviää ja järjestelmä on toimintavalmis.

Jos viesti ei häviä, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.
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lSeuraavissa tilanteissa, jos tilanne on muuttunut (tai autolla on ajettu jonkin aikaa), 
ja normaalit toimintaolosuhteet tunnistetaan, viesti häviää, ja järjestelmä on taas 
toimintavalmis.

Jos viesti ei häviä, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.
• Jos lämpötila tutkatunnistimen ympärillä on toiminta-alueen ulkopuolella, kuten sil-

loin, jos auto on auringossa tai äärimmäisen kylmässä ympäristössä.
• Jos etukamera ei pysty havaitsemaan esineitä auton edessä, kuten ajettaessa pi-

meässä, lumessa, sumussa tai kirkkaiden valojen osuessa etukameraan

Tilanne Toimet

Jos tunnistimen ympärillä oleva alue on 
lian, kosteuden (huurteen, kondenssive-
den, jään tms) tai vieraan aineen peittä-
mä

Puhdistaaksesi alueen tuulilasista etuka-
meran edestä käytä tuulilasinpyyhkijöitä 
tai tuulilasin huurteenpoistojärjestelmää 
(S. 357).

Jos lämpötila etukameran ympärillä on 
toiminta-alueen ulkopuolella, kuten silloin 
jos auto on auringossa tai äärimmäisen 
kylmässä ympäristössä.

Jos etukamera on kuuma, kuten silloin, 
jos auto on ollut pysäköitynä auringossa, 
käytä ilmastointijärjestelmää alentaakse-
si etukameran ympärillä olevaa lämpöti-
laa.

Jos aurinkosuojaa käytettiin auton olles-
sa pysäköitynä, aurinkosuojan pinnalta 
heijastunut auringonvalo on saattanut 
nostaa etukameran lämpötilan äärimmäi-
sen korkeaksi.

Jos etukamera on kylmä, kuten silloin, 
jos auto on ollut pysäköitynä äärimmäi-
sen kylmässä ympäristössä, käytä läm-
mitysjärjestelmää nostaaksesi etukame-
ran ympärillä olevaa lämpötilaa.

Alue etukameran edessä on peittynyt, 
kuten silloin, jos konepelti on auki tai jos 
tuulilasiin etukameran eteen kiinnitetään 
tarra.

Sulje konepelti, poista tarra tms. pois-
taaksesi esteen.
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Järjestelmä pystyy havaitsemaan 
seuraavat kohteet:

 Ajoneuvot

 Pyöräilijät

 Jalankulkijat

n Pre-Collision-turvajärjestel-
män varoitus

Jos järjestelmä päättelee, että on 
suuri vaara joutua nokkakolariin 
ajoneuvon kanssa, summeri hälyt-
tää ja varoitusviesti ilmestyy moni-
toiminäytölle kehottaen kuljettajaa 
toimimaan ennakoivasti.

n Pre-Collision-hätäjarrutuste-
hostin

Jos järjestelmä päättelee, että on 
suuri vaara joutua ajoneuvon kans-
sa nokkakolariin, järjestelmä antaa 
lisävoimaa jarrutukseen suhteessa 
siihen, miten kovaa jarrupoljinta 
painetaan.

n Pre-Collision-jarrutustoiminto

Jos järjestelmä päättelee, että nok-
kakolarin vaara on erittäin suuri, 
jarrut kytkeytyvät automaattisesti 
auttamaan kolarin välttämisessä tai 
alentaakseen törmäysvoimaa.

Pre-Collision-
turvajärjestelmä (PCS)

Pre-Collision-turvajärjestelmä 
käyttää tutkatunnistinta ja etu-
kameraa autosi edessä ole-
vien kohteiden (S. 242) ha-
vaitsemiseen. Jos järjestelmä 
päättelee, että nokkakolarin 
vaara kohteen kanssa on suuri, 
varoitus kehottaa kuljettajaa 
toimimaan ennakoivasti ja käy-
tettävissä olevaa jarrupainetta 
lisätään auttamaan kuljettajaa 
välttämään kolari. Jos järjestel-
mä päättelee, että nokkakolarin 
vaara kohteen kanssa on erit-
täin suuri, jarrut kytkeytyvät 
automaattisesti auttamaan ko-
larin välttämisessä tai kolarin 
törmäysvoiman pienentämi-
sessä.

Pre-Collision-turvajärjestel-
män varoitus voidaan kytkeä 
päälle / pois päältä katkaisi-
mesta ja varoituksen ajoitusta 
voidaan muuttaa. (S. 240)

Kohteet, jotka voidaan 
havaita

Järjestelmän toiminnot
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VAROITUS

nPre-Collision-turvajärjestelmän 
rajoitukset

lKuljettaja on yksin täysin vastuussa 
ajon turvallisuudesta. Aja aina tur-
vallisesti ja kiinnitä huomiota auton 
ympärillä olevaan alueeseen.
Älä missään tilanteessa käytä Pre-
Collision-turvajärjestelmää normaa-
lin jarrutustoiminnan sijaan. Tämä 
järjestelmä ei estä kolareita tai vä-
hennä kolarivaurioita tai henkilöva-
hinkoja kaikissa tilanteissa. Älä 
luota liikaa tähän järjestelmään. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen johtava onnetto-
muus.

lSiitä huolimatta, että tämä järjestel-
mä on suunniteltu auttamaan kola-
rin välttämisessä ja törmäysvoiman 
vähentämisessä, sen tehokkuus 
saattaa vaihdella eri tilanteissa ja 
siitä syystä järjestelmä ei aina vält-
tämättä pysty saavuttamaan samaa 
toiminnan tehokkuutta.
Lue seuraavista tilanteista huolelli-
sesti. Älä luota liikaa tähän järjestel-
mään ja aja aina varovaisesti.

• Olosuhteet, joissa järjestelmä saat-
taa toimia, vaikka kolarin riskiä ei 
ole: S. 243

• Seuraavissa tilanteissa järjestelmä 
ei välttämättä toimi oikein: S. 244

lÄlä yritä itse kokeilla Pre-Collision-
turvajärjestelmän toimintaa.
Kokeilussa käytettävästä kohtees-
ta riippuen (testinukke, pahviset 
esineet, jotka muistuttavat järjestel-
män havaitsemia kohteita jne.) jär-
jestelmä ei ehkä toimi oikein, mistä 
voi seurata onnettomuus.

nPre-Collision-jarrutustoiminto

lKun Pre-Collision-jarrutustoiminto 
toimii suuri määrä jarrutusvoimaa 
välittyy toiminnan aikana.

lJos auto pysäytetään Pre-Collision-
jarrutustoiminnon toimesta, Pre-
Collision-jarrutustoiminto kytkeytyy 
pois päältä noin kahden sekunnin 
kuluttua. Paina jarrupoljinta tarvit-
taessa.

lPre-Collision-jarrutustoiminto ei 
välttämättä toimi, jos kuljettaja suo-
rittaa tiettyjä toimenpiteitä. Jos 
kaasupoljinta painetaan voimak-
kaasti tai ohjauspyörää käänne-
tään, järjestelmä saattaa päätellä, 
että kuljettaja suorittaa väistöliiket-
tä, ja mahdollisesti estää Pre-Colli-
sion-jarrutustoimintoa toimimasta.

lJoissakin tilanteissa Pre-Collision-
jarrutustoiminnon toimiessa toimin-
ta saattaa peruuntua, jos kaasupol-
jinta painetaan voimakkaasti tai oh-
jauspyörää käännetään ja järjestel-
mä päättelee, että kuljettaja suorit-
taa väistöliikettä.

lJos jarrupoljin painetaan, järjestel-
mä saattaa päätellä, että kuljettaja 
on suorittamassa väistöliikettä ja 
mahdollisesti viivyttää Pre-Colli-
sion-jarrutustoiminnon ajoitusta.

n Milloin Pre-Collision-turvajärjes-
telmä tulee kytkeä pois päältä

Seuraavissa tilanteissa, kytke järjes-
telmä pois päältä, koska se ei välttä-
mättä toimi oikein ja seurauksena voi 
mahdollisesti olla onnettomuus joka 
voi johtaa kuolemaan tai vakaviin 
henkilövahinkoihin:

lJos autoa hinataan

lJos autollasi hinataan toista autoa

lJos autoa kuljetetaan kuorma-
auton lavalla, laivassa, junassa tai 
vastaavalla kuljetustavalla

lKun auto nostetaan nosturin päälle 
hybridijärjestelmän ollessa päällä ja 
renkaiden voidessa pyöriä vapaasti
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n Pre-Collision-turvajärjestel-
män kytkeminen päälle / pois 
päältä

Pre-Collision-turvajärjestelmä voi-
daan kytkeä päälle / pois päältä 

kohdassa  (S. 502) monitoimi-

näytöllä.

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
päälle aina, kun käynnistyspainikkeesta 
valitaan ON-toimintatila.

Jos järjestelmä on kytketty pois 
päältä, PCS-varoitusvalo syttyy ja 
viesti näkyy monitoiminäytössä.

n Pre-Collision-turvajärjestel-
män varoituksen ajoituksen 
muuttaminen

Pre-Collision-turvajärjestelmän va-
roituksen ajoitusta voidaan muuttaa 

kohdassa  (S. 502) monitoimi-

näytöllä.

VAROITUS

lJos autoa tarkastetaan testauslait-
teen rullilla kuten alustadynamo-
metrissä tai nopeusmittarin testaus-
laitteessa tai kun autoa käytetään 
renkaan tasapainotuslaitteessa

lJos etupuskuriin tai etusäleikön 
suojukseen kohdistuu voimakas 
isku onnettomuuden seurauksena 
tai muista syistä

lJos autoa ei voi ajaa vakaasti, 
kuten silloin, jos auto on ollut osalli-
sena onnettomuuteen tai autossa 
on toimintahäiriö

lJos autolla ajetaan urheilullisella ta-
valla tai maastossa

lJos renkaiden ilmanpaineet eivät 
ole ohjeistuksen mukaiset

lJos renkaat ovat erittäin kuluneet

lJos käytetään muita kuin suositel-
lun kokoisia renkaita

lJos käytetään lumiketjuja

lJos kompakti vararengas on asen-
nettuna tai rengas on korjattu ren-
kaan paikkaussarjalla

lJos tutkatunnistimen tai etukame-
ran peittäviä laitteita (esim. lumiau-
ra) on tilapäisesti asennettu autoon

Pre-Collision-turvajärjestel-
män asetusten muuttaminen
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Varoituksen ajoituksen asetus säilyy, 
kun käynnistyspainikkeesta valitaan 
OFF-toimintatila. Jos Pre-Collision-tur-
vajärjestelmä kytketään pois päältä ja 
sitten takaisin päälle, toiminnan ajoitus 
palautuu oletusasetukseen (keskivai-
heilla).

1 Aikaisin

2 Keskivaiheilla
Tämä on oletusasetus.

3 Myöhään
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n Toimintaolosuhteet

Pre-Collision-turvajärjestelmä on kytkettynä päälle ja järjestelmä päättelee, että on 
suuri vaara joutua nokkakolariin havaitun kohteen kanssa.
Eri toiminnot ovat toimintakykyisiä seuraavissa nopeuksissa

lPre-Collision-turvajärjestelmän varoitus

lPre-Collision-hätäjarrutustehostin

lPre-Collision-jarrutustoiminto

Järjestelmä ei välttämättä toimi seuraavissa tilanteissa:

lJos 12 V -akun kenkä on irrotettu ja sitten kiinnitetty takaisin, eikä autolla sen jäl-
keen ole ajettu tarpeeksi pitkän ajanjakson aikana

lJos vaihteenvalitsin on R-asennossa

lJos VSC OFF -merkkivalo palaa (vain Pre-Collision-turvajärjestelmä varoitustoi-
minto on toimintakykyinen)

n Kohteen havaitseva toiminto

Järjestelmä havaitsee kohteita perus-
tuen niiden kokoon, profiiliin, liikkeeseen 
jne. Kaikkia kohteita ei ehkä havaita joh-
tuen ympäristön kirkkaudesta ja havai-
tun kohteen liikkeestä, asennosta ja kul-
masta, jonka vuoksi järjestelmä ei toimi 
oikein. (S. 244)
Kuvassa on esitetty kohteet, jotka voi-
daan havaita.

n Pre-Collision-jarrutustoiminnon 
poiskytkeytyminen

Jos jompikumpi seuraavista tilanteista 

sattuu Pre-Collision-jarrutustoiminnon 
ollessa toiminnassa, toiminto kytkeytyy 
pois päältä:

Kohteet, jotka voidaan ha-
vaita

Auton nopeus
Auton ja kohteen välinen 

suhteellinen nopeus

Ajoneuvot Noin 10 - 180 km/h Noin 10 - 180 km/h

Pyöräilijät ja jalankulkijat Noin 10 - 80 km/h Noin 10 - 80 km/h

Kohteet, jotka voidaan ha-
vaita

Auton nopeus
Auton ja kohteen välinen 

suhteellinen nopeus

Ajoneuvot Noin 30 - 180 km/h Noin 30 - 180 km/h

Pyöräilijät ja jalankulkijat Noin 30 - 80 km/h Noin 30 - 80 km/h

Kohteet, jotka voidaan ha-
vaita

Auton nopeus
Auton ja kohteen välinen 

suhteellinen nopeus

Ajoneuvot Noin 10 - 180 km/h Noin 10 - 180 km/h

Pyöräilijät ja jalankulkijat Noin 10 - 80 km/h Noin 10 - 80 km/h
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lKaasupoljinta painetaan voimakkaas-
ti.

lOhjauspyörää käännetään jyrkästi tai 
äkillisesti.

n Olosuhteet, joissa järjestelmä saat-
taa toimia, vaikka kolarin riskiä ei 
ole

lEsimerkiksi seuraavissa tilanteissa 
järjestelmä saattaa päätellä, että etu-
törmäyksen mahdollisuus on olemas-
sa ja toimia sen mukaisesti.

• Jos esimerkiksi ajetaan havaittavan 
kohteen ohi

• Jos esimerkiksi vaihdetaan kaistaa 
ohitettaessa havaittava kohde

• Jos lähestytään havaittavaa kohdetta 
viereisellä kaistalla tai tien vieressä, 
kuten silloin, kun muutetaan ajolinjaa 
tai ajetaan mutkaisella tiellä

• Jos esimerkiksi lähestytään havaitta-
vaa kohdetta nopeasti

• Jos lähestytään tien vieressä olevia 
kohteita, kuten havaittavia kohteita, 
kaiteita, sähköpylväitä, puita tai seiniä

• Jos tien sivussa on havaittava kohde 
tai muu kohde kaarteeseen ajettaessa

• Jos auton edessä on kuvioita tai maa-
lia, joka voidaan erheellisesti tulkita 
havaittavaksi kohteeksi

• Jos auton etuosaan osuu vettä, lunta, 
pölyä tms.

• Jos ohitetaan havaittava kohde, joka 
vaihtaa kaistaa tai kääntyy oikealle/
vasemmalle

• Jos ohitetaan havaittava kohde, joka 
on pysähtynyt vastaantulijoiden kais-
talla tehdäkseen käännöksen oikealle/
vasemmalle

• Jos havaittava kohde tulee hyvin lä-
helle ja sitten pysähtyy ennen kuin se 
siirtyy autosi ajoreitille.

• Jos auton etuosa on koholla tai painu-
neena, esimerkiksi kun tien pinta on 
epätasainen tai kumpuileva

• Jos ajetaan jonkin rakennelman ym-
päröimällä ajotiellä, kuten tunnelissa 
tai terässillalla

• Jos auton edessä tien pinnassa tai 
tien vieressä on metallinen esine (vie-
märinkansi, teräslevy tms.), portaat tai 
jokin ulkonema

• Jos ajetaan esineen alta (liikenne-
merkki, mainostaulu tms.)
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• Jos lähestytään sähkötoimista tietulli-
puomia, pysäköintialueen porttia tai 
muuta estettä, joka avautuu ja sulkeu-
tuu

• Jos käytät autoasi automaattipesussa
• Jos ajetaan sellaisten esineiden läpi 

tai alta, jotka saattavat koskettaa ajo-
neuvoa, kuten paksu ruoho, puiden 
oksat tai mainosjuliste

• Kun ajetaan höyryn tai savun läpi
• Jos ajetaan läheltä kohdetta, joka hei-

jastaa radioaaltoja, kuten suuri kuor-
ma-auto tai suojakaide

• Jos ajetaan lähellä TV-tornia, radio-
asemaa, sähkölaitosta tai muita aluei-
ta, jotka lähettävät voimakkaita ra-
dioaaltoja tai sähkökohinaa

n Tilanteita, joissa järjestelmä ei vält-
tämättä toimi oikein

lJoissain tilanteissa, kuten seuraavissa, 
kohdetta ei välttämättä havaita tutkatun-
nistimella ja etukameralla, ja siten jär-
jestelmän oikeanlainen toiminta estyy:

• Jos havaittava kohde lähestyy autoasi
• Jos autosi tai havaittava kohde vaap-

puu
• Jos havaittava kohde tekee äkillisen 

liikkeen (kuten äkillisen ohjausliik-
keen, kiihdytyksen tai jarrutuksen)

• Jos autosi lähestyy havaittavaa koh-
detta nopeasti

• Jos havaittava kohde ei ole suoraan 
autosi edessä

• Jos havaittava kohde on lähellä sei-
nää, aitaa, kaidetta, viemärinkantta, 
ajoneuvoa, tiellä sijaitsevaa teräsle-
vyä tms.

• Jos havaittava kohde on rakennelman 
alla

• Jos osa havaittavasta kohteesta on 
esineen, kuten suuren matkatavaran, 
sateenvarjon tai kaiteen peittämä

• Jos useita havaittavia kohteita on lä-
hellä toisiaan

• Jos aurinko tai muu valo kohdistuu 
suoraan havaittavaan kohteeseen

• Jos havaittava kohde on valkosävyi-
nen ja erittäin kirkas

• Jos havaittavalla kohteella näyttää 
olevan lähes sama väri tai kirkkaus 
kuin ympäristöllä

• Jos havaittava kohde ilmestyy no-
peasti autosi eteen

• Jos auton etuosaan osuu vettä, lunta, 
pölyä tms.

• Jos edessä oleva erittäin kirkas valo, 
kuten auringonvalo tai vastaantule-
van liikenteen ajovalot, kohdistuvat 
suoraan etukameraan

• Jos lähestytään edessä olevaa ajo-
neuvoa sen sivulta tai edestä

• Jos edessä oleva ajoneuvo on moot-
toripyörä

• Jos edessä oleva ajoneuvo on kapea, 
kuten henkilökuljetin

• Jos edellä ajaa esimerkiksi kuormaa-
maton kuorma-auto tai muu ajoneuvo, 
jonka takaosa on pieni.

• Jos edellä ajavan ajoneuvon takaosa 
on matala, kuten matala perävaunu

• Jos edellä ajavan ajoneuvon maavara 
on erittäin korkea
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• Jos edellä ajava ajoneuvo on kuor-
mattu siten, että kuorma ulottuu taka-
puskurin yli

• Jos edellä ajaa epäsäännöllisen muo-
toinen ajoneuvo, kuten traktori tai si-
vuvaunullinen moottoripyörä

• Jos edessä oleva ajoneuvo on lasten 
polkupyörä, raskasta taakkaa kuljetta-
va polkupyörä, polkupyörä jota kuljet-
taa useampi henkilö, tai erikoisen 
muotoinen polkupyörä (polkupyörä 
lastenistuimella, tandempolkupyörä 
tms.)

• Jos edellä oleva jalankulkija tai pyöräi-
lijä liikkuu alle 1 m korkeudessa tai yli 
2 m korkeudessa.

• Jos jalankulkija/pyöräilijä käyttää yli-
suuria vaatteita (sadetakki, pitkä 
hame tms.) tehden heidän ääriviivois-
taan epämääräisiä

• Jos jalankulkija kumartuu eteenpäin 
tai kyykistyy tai pyöräilijä kumartuu 
eteenpäin

• Jos jalankulkija/pyöräilijä liikkuu no-
peasti

• Jos jalankulkija työntää lastenrattaita, 
pyörätuolia, polkupyörää tai muuta 
kulkuvälinettä

• Jos ajetaan huonossa säässä, kuten 
rankassa sateessa, sumussa, lumipy-
ryssä tai hiekkamyrskyssä

• Kun ajetaan höyryn tai savun läpi
• Jos ympäristö on hämärä, kuten 

aamun sarastaessa, illan hämärtyes-
sä tai tunnelissa ajettaessa, jolloin ha-
vaittavalla kohteella näyttää olevan 
lähes sama väri kuin ympäristöllä

• Jos ajetaan paikassa, jossa ympäröi-
vän valon määrä muuttuu nopeasti, 
esimerkiksi tunneliin ajettaessa tai 
sieltä poistuttaessa

• Jos hybridijärjestelmän käynnistämi-
sen jälkeen autolla ei ole ajettu tiettyä 
aikaa

• Käännyttäessä vasemmalle / oikealle 
ja muutamia sekunteja vasemmalle / 
oikealle kääntymisen jälkeen

• Ajettaessa kaarteessa ja muutamia se-
kunteja kaarteessa ajamisen jälkeen

• Jos autosi luisuu
• Jos auton etuosa on koholla tai painu-

neena

• Jos renkaiden suuntaus on väärä
• Jos pyyhkijän sulka peittää etukame-

ran
• Autoa ajetaan erittäin suurilla nopeuk-

silla
• Jos ajetaan mäessä
• Jos tutkatunnistin tai etukamera on 

suunnattu väärin

lJoissain tilanteissa, kuten seuraavis-
sa, riittävää jarrutusvoimaa ei välttä-
mättä saada, mikä estää järjestelmän 
oikeanlaisen toiminnan:

• Jos jarrutustoiminnot eivät voi toimia 
täydellä teholla, esimerkiksi silloin kun 
jarruosat ovat erittäin kylmiä, kuumia 
tai märkiä

• Jos autoa ei ole huollettu kunnolla 
(jarrut tai renkaat ovat erittäin kulu-
neet, rengaspaine on väärä jne.)

• Jos ajetaan soratiellä tai muulla liuk-
kaalla tienpinnalla

n Jos VSC on kytketty pois päältä

lJos VSC on kytketty pois päältä 
(S. 345), Pre-Collision-hätäjarrutus-
tehostin ja Pre-Collision-jarrutustoi-
minto ovat myös pois toiminnasta.

lPCS-varoitusvalo syttyy ja viesti ̋ VSC 
on kytketty pois päältä. PCS-jarrutus-
toiminto ei ole käytettävissä.ʺ näkyy 
monitoiminäytössä.
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Kaistallapitojärjestelmä 
(LTA)

Ajettaessa maanteillä tai moot-
toriteillä, joilla on valkoiset tai 
keltaiset kaistamerkinnät, tämä 
järjestelmä varoittaa kuljetta-
jaa, kun auto saattaa olla poik-
keamassa kaistaltaan tai ajora-
dalta*, ja tekee myös ohjaavan 
liikkeen ohjauspyörää kääntä-
mällä pitääkseen auton ajo-
kaistalla tai ajolinjalla*. Lisäksi 
järjestelmä tekee ohjaavan liik-
keen ohjauspyörää kääntämäl-
lä pitääkseen auton ajokaistal-
laan, kun täydellä nopeusalu-
eella mukautuva vakionopeus-
säädin on toiminnassa.

Kaistallapitojärjestelmä (LTA) 
havaitsee valkoiset ja keltaiset 
kaistalinjat tai ajoradan reu-
nan* käyttäen etukameraa. Li-
säksi se havaitsee edellä aja-
vat ajoneuvot käyttäen etuka-
meraa ja tutkaa.

*: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 
kuten ruoho, hiekka tai reunaki-
veys.

VAROITUS

n Ennen LTA-järjestelmän käyttä-
mistä

lÄlä luota pelkästään kaistallapito-
järjestelmän (LTA) toimintaan. Kais-
tallapitotoiminto (LTA) ei ole järjes-
telmä, joka automaattisesti ajaa 
autoa tai vähentää tarvetta auton 
edessä olevan alueen tarkkailuun. 
Kuljettajan tulee aina ottaa täysi 
vastuu turvallisesta ajamisesta kiin-
nittämällä huolellisesti huomio 
autoa ympäröivään tilanteeseen ja 
käyttää ohjauspyörää ajolinjan kor-
jaamiseksi. Pidä myös aika ajoin 
riittäviä taukoja ajamisesta pitkillä 
matkoilla välttääksesi ajoväsymyk-
sen.

lJos ajamiseen ei keskitytä huolelli-
sesti ja autoa ei ajeta turvallisella 
tavalla, saattaa se johtaa onnetto-
muuteen, josta voi olla seuraukse-
na kuolema tai vakavat henkilöva-
hingot.

lKun et käytä kaistallapitotoimintoa 
(LTA), kytke se pois päältä LTA-kat-
kaisimesta.

n Tilanteet, joissa kaistallapitotoi-
mintoa (LTA) ei voida käyttää

Käytä seuraavissa tilanteissa LTA-
katkaisinta kytkeäksesi järjestelmän 
pois päältä. Muussa tapauksessa 
seurauksena voi olla kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen johtava 
onnettomuus.

lJos autolla ajetaan sateen, lumen 
tai jään, jne. liukastamalla tiellä.

lJos autolla ajetaan lumen peittä-
mällä tiellä.

lJos valkoisia (keltaisia) kaistamer-
kintöjä on vaikea nähdä sateen, lu-
men, sumun, pölyn tms. takia.

lJos autolla ajetaan tilapäisellä kais-
talla tai rajoitetulla kaistalla tietöi-
den takia.
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VAROITUS

lJos autolla ajetaan rakennustyö-
maa-alueella.

lJos käytetään varapyörää, lumiket-
juja tms.

lJos renkaat ovat liian kuluneet tai 
jos rengaspaine on alhainen.

lJos käytetään muita kuin suositel-
lun kokoisia renkaita

lJos autolla ajetaan muilla kuin 
maanteiden tai moottoriteiden ajo-
kaistoilla.

lKun autollasi vedetään perävau-
nua tai hinauksen aikana

nKaistallapitojärjestelmän (LTA) 
toimintahäiriöiden ja vahingossa 
suoritettujen toimintojen estämi-
nen

lÄlä tee muutoksia ajovaloihin tai 
kiinnitä tarroja tms. valojen ulkopin-
taan.

lÄlä tee muutoksia esimerkiksi 
auton jousitukseen. Jos esimerkik-
si autosi jousitus on vaihdettava, 
ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.

lÄlä asenna tai aseta mitään kone-
pellille tai etusäleikköön. Älä myös-
kään asenna autoon etusäleikön 
suojaa (esim. karjapuskuria).

lJos tuulilasi on korjauksen tarpees-
sa, ota yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen kor-
jaamoon.

nSeuraavissa tilanteissa järjestel-
mä ei välttämättä toimi oikein

Seuraavissa tilanteissa toiminnot 
eivät ehkä toimi oikein, jolloin auto 
saattaa ajautua kaistaltaan. Aja tur-
vallisesti ja kiinnitä aina huomiota ym-
päristöön ja käytä ohjauspyörää 
auton ajolinjan korjaamiseksi. Älä 
luota pelkästään toimintoihin.

lKun vakionopeussäätimen seu-
raustoiminnon näyttö on esillä 
(S. 251) ja edellä ajava ajoneuvo 
vaihtaa kaistaa. (Autosi saattaa 
seurata edellä olevaa ajoneuvoa ja 
myös vaihtaa kaistaa.)

lKun vakionopeussäätimen seu-
raustoiminnon näyttö on esillä 
(S. 251)  ja edellä ajava ajoneuvo 
vaeltaa. (Autosi saattaa myös vael-
taa ja ajautua kaistaltaan.)

lKun vakionopeussäätimen seu-
raustoiminnon näyttö on esillä 
(S. 251) ja edellä ajava ajoneuvo 
ajautuu kaistaltaan. (Autosi saattaa 
seurata edellä olevaa ajoneuvoa ja 
myös ajautua kaistaltaan.)

lKun vakionopeussäätimen seu-
raustoiminnon näyttö on esillä 
(S. 251) ja edellä ajava ajoneuvo 
liikkuu erittäin lähellä vasemman/oi-
kean kaistan viivaa. (Autosi saattaa 
seurata edellä olevaa ajoneuvoa ja 
myös ajautua kaistaltaan.)

lKun autolla ajetaan jyrkkää mutkaa.

lEsineet tai kohteet tien sivussa, 
jotka voidaan käsittää valkoisiksi 
(keltaisiksi) kaistamerkinnöiksi (ku-
ten suojakaiteet, heijastinpylväät 
tms.).
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VAROITUS

lAutolla ajetaan siellä missä tie er-
kanee, yhdistyy jne.

lJos asfaltissa on tietöiden takia val-
koisia (keltaisia) tms. viivoja

lTiellä on varjoja, jotka ovat yhden-
suuntaisia valkoisten (keltaisten) 
kaistamerkintöjen kanssa tai peittä-
vät ne.

lAutolla ajetaan alueella, missä ei 
ole valkoisia (keltaisia) kaistamer-
kintöjä, kuten tullipuomin tai tarkas-
tuspisteen edessä tai risteyksessä 
jne.

lValkoiset (keltaiset) kaistamerkinnät 
ovat säröilleet, näkyvissä on koro-
tettuja ajotiemerkintöjä tai kiviä.

lValkoisia (keltaisia) kaistamerkintöjä 
ei voida nähdä tai niiden näkeminen 
on vaikeaa hiekan jne. johdosta.

lAutolla ajetaan tiellä, jonka pinta on 
märkä sateen, lätäköiden tms. takia.

lTien viivat ovat keltaiset (joiden ha-
vaitseminen saattaa olla vaikeam-
paa kuin valkoisten kaistamerkintö-
jen havainnointi).

lValkoiset (keltaiset) kaistamerkinnät 
menevät esimerkiksi tien reunaki-
veyksen yli.

lAutolla ajetaan kirkkaalla alustalla, 
kuten betonipinnan päällä.

lJos tien reuna ei ole selkeä tai suo-
ra.

lAutolla ajetaan tiellä, jonka pinta on 
kirkas heijastavan valon tms. takia.

lAutolla ajetaan alueella missä kirk-
kaus vaihtelee yllättäen, kuten tun-
neliin ajettaessa tai sieltä poistut-
taessa.

lVastaantulevan auton ajovalot, au-
ringonvalo, jne. osuu kameraan.

lAuto on ajettu mäen päälle.

lAutolla ajetaan tiellä, joka kallistuu 
vasemmalle tai oikealle, tai mutkai-
sella tiellä.

lAutolla ajetaan päällystämättömäl-
lä tai karkeapintaisella tiellä.

lAjokaista on poikkeuksellisen 
kapea tai leveä.

lAuto on merkittävästi kallistuneena 
raskaan kuorman vuoksi tai väärien 
rengaspaineiden vuoksi.

lEtäisyys edellä ajavaan autoon on 
erittäin lyhyt.

lAuto liikkuu ajon aikana merkittä-
västi ylös ja alas tieolosuhteiden 
vuoksi (huonot tiet tai tien saumat).

lAjettaessa tunnelissa tai yöllä ajo-
valojen ollessa pois päältä, tai jos 
ajovalo on himmeä siksi, että sen 
linssi on likainen tai valo on kohdis-
tettu väärin.

lAutoon kohdistuu sivutuuli.

lLähellä olevalla kaistalla ajavan 
ajoneuvon nostattama tuuli vaikut-
taa autoon.
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n Kaistalta poikkeamisesta va-
roittava toiminto

Kun järjestelmä päättelee, että auto 
saattaa olla poikkeamassa ajokais-
taltaan tai ajoradalta*, varoitus siitä 
ilmestyy monitoiminäytölle ja varoi-
tussummeri hälyttää varoittaakseen 
kuljettajaa.

Jos varoitussummeri hälyttää, tarkasta 
autoa ympäröivä alue ja käytä ohjaus-
pyörää varovaisesti ohjataksesi autosi 
takaisin kaistan keskelle.

BSM-järjestelmällä varustettu auto: Jos 
järjestelmä päättelee, että auto saattaa 
ajautua pois kaistaltaan ja että on ole-
massa suuri vaara, että auto törmää 
viereisellä kaistalla ohittavaan autoon, 
kaistavahti toimii, vaikka suuntavalot 
ovat toiminnassa.
*: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 

kuten ruoho, hiekka tai reunakiveys.

n Ohjausauputoiminto

Kun järjestelmä päättelee, että auto 
saattaa ajautua ajokaistaltaan tai 
ajoradan reunalta*, järjestelmä 
avustaa tarvittaessa kääntämällä 
ohjauspyörää pienin liikkein lyhyen 
aikaa pitääkseen auton kaistalla.

Jos järjestelmä päättelee, että ohjaus-
pyörää ei ole käännetty tietyn ajan ku-
luessa tai että ohjauspyörästä ei ole pi-
detty kiinni kunnollisella otteella, varoi-
tus siitä ilmestyy monitoiminäytölle, va-
roitussummeri hälyttää ja toiminto pois-
tuu tilapäisesti käytöstä.

BSM-järjestelmällä varustettu auto: Jos 
järjestelmä päättelee, että auto saattaa 
ajautua pois kaistaltaan ja että on ole-
massa suuri vaara, että auto törmää 
viereisellä kaistalla ohittavaan autoon, 
ohjausaputoiminto toimii, vaikka suun-
tavalot ovat toiminnassa.
*: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 

kuten ruoho, hiekka tai reunakiveys.

VAROITUS

lAuto on juuri vaihtanut kaistaa tai 
ylittänyt risteyksen.

lJos käytetään renkaita, jotka poik-
keavat toisistaan rakenteen, val-
mistajan, tuotenimen tai kulutuspin-
nan osalta.

lAuto on varustettu talvirenkailla jne.

lJos autolla ajetaan erittäin suurella 
nopeudella.

Kaistallapitojärjestelmän 
(LTA) eri toiminnot
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n Toistuvasta kaistalta poikkea-
misesta varoittava toiminto

Jos auto vaeltaa kaistalla, varoitus-
summeri hälyttää ja viesti ilmestyy 
monitoiminäytölle kuljettajan varoit-
tamiseksi.

n Mukautuva kaistallapitotoimin-
to

Toiminto on yhdistetty täydellä nope-
usalueella mukautuvaan vakionope-
ussäätimeen ja se tekee ohjaavan 
liikkeen ohjauspyörää kääntämällä 
pitääkseen auton nykyisellä ajokais-
tallaan.

Kun täydellä nopeusalueella mukautu-
va vakionopeussäädin ei ole toiminnas-
sa, mukautuva kaistallapitotoiminto ei 
toimi.

Tilanteissa, joissa valkoisia ja keltaisia 
kaistaviivoja on vaikea nähdä, kuten lii-
kenneruuhkassa, tämä toiminto tarkkai-
lee edellä ajavan ajoneuvon sijaintia, 
jotta sen seuraaminen olisi helpompaa.

Jos järjestelmä päättelee, että ohjaus-
pyörää ei ole käännetty tietyn ajan ku-
luessa tai että ohjauspyörästä ei ole pi-
detty kiinni kunnollisella otteella, varoi-
tus siitä ilmestyy monitoiminäytölle, va-
roitussummeri hälyttää ja toiminto pois-
tuu tilapäisesti käytöstä.
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Paina kaistallapitotoiminnon (LTA) 
katkaisinta kytkeäksesi kaistallapi-
totoiminnon päälle.

Kaistallapitotoiminnon (LTA) merkkiva-
lo palaa ja viesti näkyy monitoiminäy-
tössä.

Paina LTA-katkaisinta uudelleen kyt-
keäksesi kaistallapitotoiminnon (LTA) 
pois päältä.

Jos kaistallapitojärjestelmä (LTA) on 
kytketty päälle tai pois päältä, kaistalla-
pitojärjestelmän toiminta jatkuu samas-
sa tilassa, kun hybridijärjestelmä seu-
raavan kerran käynnistetään.

LTA-merkkivalo

Merkkivalon tila kertoo kuljettajalle jär-
jestelmän toiminnan tilasta.

Palaa valkoisen värisenä: Kaistallapito-
järjestelmä (LTA) on toiminnassa.

Palaa vihreän värisenä: Ohjauspyörän 
avustustoiminto tai mukautuva kaistal-
lapitotoiminto on toiminnassa.

Vilkkuu oranssin värisenä: Kaistalta 
poikkeamisesta varoittava toiminto on 
toiminnassa.

Ohjauspyöräavustuksen näyttö

Näkyy, kun monitoiminäytöstä vaihde-
taan ajamista avustavien järjestelmien 
näyttöön.

Osoittaa, että ohjauspyörän avustustoi-
minto tai mukautuva kaistallapitotoimin-
to on toiminnassa.

Kaistallapitotoiminnon (LTA) 
kytkeminen päälle

Monitoiminäytön tiedot
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Kaistan molemmat ulkosivut näyte-
tään: Osoittaa, että mukautuvan kaistal-
lapitotoiminnon ohjauspyörän avustus 
on toiminnassa.

Kaistan toinen ulkosivu näytetään: 
Osoittaa, että kaistallapitojärjestelmän 
ohjauspyörän avustus on toiminnassa.

Kaistan molemmat ulkosivut vilkkuvat: 
Varoittaa kuljettajaa, että tämän on toi-
mittava pitääkseen auton kaistan kes-
kellä (kaistallapitotoiminto).

Kaistalta poikkeamisesta varoit-
tavan toiminnon näyttö

Näkyy, kun monitoiminäytöstä vaihde-
taan ajamista avustavien järjestelmien 
näyttöön.

 Näytettävien kaistaviivojen sisä-
osa on valkoinen

Osoittaa, että järjestelmä tunnistaa 
valkoiset (keltaiset) kaistamerkinnät 
tai ajoradan reunan*. Kun auto 
poikkeaa ajokaistaltaan, poikkeami-
sen puoleisen kaistamerkinnän 
merkkivalo vilkkuu oranssin värise-
nä.

 Näytettävien kaistaviivojen sisä-
osa on musta

Osoittaa, että järjestelmä ei kykene 
tunnistamaan valkoisia (keltaisia) 
kaistamerkintöjä tai ajoradan reu-
naa* tai järjestelmä on tilapäisesti 
pois käytöstä.
*: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 

kuten ruoho, hiekka tai reunakiveys.

Vakionopeussäätimen seuraus-
toiminnon näyttö

Näkyy, kun monitoiminäytöstä vaihde-
taan ajamista avustavien järjestelmien 
näyttöön.

Ilmoittaa, että kaistallapitotoiminnon oh-
jauspyörän avustustoiminto tarkkailee 
edellä ajavan ajoneuvon sijaintia.

Jos edellä ajava ajoneuvo siirtyy, kun 
vakionopeussäätimen seuraustoimin-
non näyttö on esillä, autosi saattaa siir-
tyä samalla tavalla. Kiinnitä aina huo-
miota ympäristöön ja käytä ohjauspyö-
rää tarpeen mukaan auton ajolinjan 
korjaamiseksi ja turvallisuuden varmis-
tamiseksi.

n Kunkin toiminnon toimintaolosuh-
teet

lKaistalta poikkeamisesta varoittava 
toiminto

Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät.
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• Kaistallapitojärjestelmä (LTA) on kyt-
ketty päälle.

• Auton nopeus on vähintään noin 
50 km/h.*1

• Järjestelmä havaitsee valkoiset ja kel-
taiset kaistamerkinnät tai ajoradan 
reunan*2. (Jos valkoinen [keltainen] 
merkintä tai ajoradan reuna*2 havai-
taan vain toisella puolella, järjestelmä 
toimii vain havaintopuolella.)

• Ajokaistan leveys on noin 3 metriä tai 
suurempi.

• Suuntavalovipua ei käytetä.

(BSM-järjestelmällä varustettu auto: 
Paitsi, jos toinen ajoneuvo on sillä puo-
len kaistaa, johon suuntavalolla osoitet-
tiin)
• Autolla ei ajeta jyrkkää mutkaa.
• Toimintahäiriöitä ei ole havaittu. 

(S. 255)
*1: Toiminto toimii, vaikka auton nopeus 

on alhaisempi kuin noin 50 km/h kais-
tallapitotoiminnon ollessa toiminnas-
sa.

*2: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 
kuten ruoho, hiekka tai reunakiveys.

lOhjausauputoiminto

Tämä toiminto toimii, kun kaikki seuraa-
vat edellytykset täyttyvät kaistalta poik-
keamisesta varoittavan toiminnon edel-
lytysten lisäksi.
• ʺOhjausavustusʺ-asetus monitoimi-

näytön kohdassa  on asetettu 
päälle (ʺONʺ). (S. 502)

• Autoa ei kiihdytetä tai hidasteta tiettyä 
määrää enempää.

• Ohjausliikkeitä ei tehdä ohjausvoi-
man tasolla, joka vastaisi kaistan vaih-
toon vaadittua voimaa.

• ABS-, VSC-, TRC- ja PCS-järjestel-
mät eivät ole toiminnassa.

• TRC- tai VSC-järjestelmä ei ole kyt-
ketty pois päältä.

• Varoitusta ajamisesta ilman käsiä ei 
ole näytöllä. (S. 254)

lToistuvasta kaistalta poikkeamisesta 
varoittava toiminto

Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät.
• ʺSWS-varoitusʺ -asetus monitoiminäy-

tön kohdassa  on asetettu päälle 
(ʺONʺ). (S. 502)

• Auton nopeus on vähintään noin 
50 km/h.

• Ajokaistan leveys on noin 3 metriä tai 
suurempi.

• Toimintahäiriöitä ei ole havaittu. 
(S. 255)

lMukautuva kaistallapitotoiminto

Järjestelmä toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät.
• Kaistallapitojärjestelmä (LTA) on kyt-

ketty päälle.
• ʺOhjausavustusʺ- ja ʺKaistallaʺ-ase-

tus monitoiminäytön kohdassa  on 
asetettu päälle (ʺONʺ) (S. 502)

• Tämä toiminto havaitsee valkoiset ja 
keltaiset kaistamerkinnät tai edellä 
ajavan ajoneuvon sijainnin (paitsi jos 
edellä ajava ajoneuvo on pieni, esim. 
moottoripyörä).

• Täydellä nopeusalueella mukautuva 
vakionopeussäädin on toiminnassa 
ajoneuvojen välistä etäisyyttä säätä-
vässä toimintatilassa.

• Ajokaistan leveys on noin 3 - 4 m.
• Suuntavalovipua ei käytetä.
• Autolla ei ajeta jyrkkää mutkaa.
• Toimintahäiriöitä ei ole havaittu. 

(S. 255)
• Auto ei kiihdytä tai hidasta tiettyyn 

määriteltyyn aikaan tai pidempään ai-
kaan.

• Ohjausliikkeitä ei tehdä ohjausvoi-
man tasolla, joka vastaisi kaistan vaih-
toon vaadittua voimaa.

• ABS-, VSC-, TRC- ja PCS-järjestel-
mät eivät ole toiminnassa.

• TRC- tai VSC-järjestelmä ei ole kyt-
ketty pois päältä.

• Varoitusta ajamisesta ilman käsiä ei 
ole näytöllä. (S. 254)

• Autoa ajetaan keskellä kaistaa.
• Ohjauspyörän avustustoiminto ei ole 

käytössä.
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n Toimintojen tilapäinen poiskytkey-
tyminen

lKun toimintaedellytykset eivät enää 
täyty, toiminto saattaa tilapäisesti kyt-
keytyä pois päältä. Toimintaedellytys-
ten jälleen täyttyessä toiminto kytkey-
tyy automaattisesti uudelleen päälle. 
(S. 252)

lJos toimintaolosuhteet (S. 252) 
eivät enää täyty kaistallapitotoiminnon 
ollessa toiminnassa, summeri saattaa 
hälyttää sen merkiksi, että toiminto on 
kytkeytynyt tilapäisesti pois päältä.

n Ohjauspyörän avustustoiminto / 
mukautuva kaistallapitotoiminto

lRiippuen auton nopeudesta, kaistalta 
poistumisen tilanteesta, tieolosuhteis-
ta jne. kuljettaja ei välttämättä huo-
maa, että toiminto on toiminnassa tai 
toiminto ei ehkä toimi.

lOhjauspyörän avustus ohitetaan, jos 
auton kuljettaja kääntää ohjauspyö-
rää.

lÄlä yritä itse kokeilla ohjauspyörän 
avustustoimintoa.

n Kaistalta poikkeamisesta varoitta-
va toiminto

lVaroitussummerin ääntä voi olla vai-
kea kuulla ulkopuolisen melun, audio-
järjestelmän äänen yms. vuoksi.

lJos ajoradan reuna* ei ole selvä tai 
suora, kaistalta poikkeamisesta varoit-
tava toiminto ei ehkä toimi.

lBSM-järjestelmällä varustettu auto: 
Järjestelmä ei ehkä pysty päättele-
mään, onko vierekkäisellä kaistalla 
ajavan auton kanssa törmäysvaara.

lÄlä yritä kokeilla kaistalta poikkeami-
sesta varoittavaa toimintoa.

*: Raja asfaltin ja tien sivun välissä, 
kuten ruoho, hiekka tai reunakiveys.

n Varoitus ajamisesta ilman käsiä

Seuraavissa tilanteissa monitoiminäytöl-
le ilmestyy varoitusviesti, joka kehottaa 
kuljettajaa tarttumaan ohjauspyörästä, 
sekä kuvassa näkyvä kuljettajaa varoit-
tava symboli. Varoitus poistuu, kun jär-
jestelmä päättelee, että kuljettaja pitää 
kiinni ohjauspyörästä. Pidä kätesi aina 
ohjauspyörällä, kun käytät tätä järjestel-
mää, varoituksista riippumatta.

lJos järjestelmä päättelee, että kuljet-
taja ajaa pitämättä kiinni ohjauspyö-
rästä järjestelmän ollessa toiminnassa

Jos kuljettaja jatkaa pitämällä käsiään 
irti ohjauspyörästä, summeri hälyttää, 
kuljettajaa varoitetaan ja varoitusviesti ja 
toiminto kytkeytyvät tilapäisesti pois 
päältä. Tämä varoitus toimii samalla ta-
valla myös silloin, jos kuljettaja ajaa 
autoa jatkuvasti siten, että pitää ohjaus-
pyörästä kiinni vain kevyellä otteella.

lJos järjestelmä päättelee, että auto ei 
ehkä käänny, vaan ajautuu kaistaltaan 
ajettaessa mutkaan

Riippuen auton tilasta ja tieolosuhteista 
varoitus ei välttämättä toimi. Jos järjes-
telmä päättelee, että auto ajaa mutkas-
sa, varoituksia annetaan aikaisemmin 
kuin ajettaessa suoraa kaistaa.

lJos järjestelmä päättelee, että kuljet-
taja ajaa pitämättä kiinni ohjauspyö-
rästä ohjauspyörän avustustoiminnon 
ollessa toiminnassa.

Jos kuljettaja jatkaa ajamista kädet irro-
tettuna ohjauspyörästä ja ohjauspyörän 
avustus on toiminnassa, summer hälyt-
tää kuljettajan varoittamiseksi. Joka 
kerta kun summeri hälyttää, hälytyksen 
kesto pitenee.
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n Toistuvasta kaistalta poikkeamises-
ta varoittava toiminto

Jos järjestelmä päättelee, että auto poik-
keaa kaistaltaan, toistuvasta kaistalta 
poikkeamisesta varoittavan toiminnon 
ollessa toiminnassa, summeri hälyttää 
ja varoitusviesti, joka kehottaa kuljetta-
jaa pitämään lepotauon, ja kuvassa nä-
kyvä symboli tulevat samanaikaisesti 
monitoiminäytölle.

Riippuen autosta ja tieolosuhteista va-
roitus ei välttämättä toimi.

n Varoitusviesti

Jos seuraava varoitusviesti ilmestyy mo-
nitoiminäyttöön ja LTA:n merkkivalo syt-
tyy oranssin värisenä, seuraa asianmu-
kaista vianmääritysmenettelyä. Jos jokin 
muu varoitusviesti tulee näkyviin, toimi 
näytön ohjeiden mukaisesti.

l ʺLTA-järjestelmän toimintahäiriö Vie 
auto huoltoonʺ

Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

l ʺLTA-järjestelmä ei ole käytettävissäʺʺ

Järjestelmä on kytkeytynyt tilapäisesti 
pois päältä muussa tunnistimessa kuin 
etukamerassa havaitun vian johdosta. 
Kytke kaistallapitojärjestelmä (LTA) pois 
päältä, odota jonkin aikaa ja kytke kais-
tallapitotoiminto sitten takaisin päälle.

l ʺLTA ei ole käytettävissä nykyisellä 
nopeudellaʺ

Toimintoa ei voida käyttää, koska auton 
nopeus ylittää kaistallapitotoiminnon toi-
minta-alueen. Aja hitaammin.

n Muutettavat asetukset

Toimintoasetuksia voidaan muuttaa. 
(S. 502)

n Mittariston näyttö

Monitoiminäyttö

Täydellä nopeusalueella 
mukautuva 
vakionopeussäädin

Ajoneuvojen välistä etäisyyttä 
säätävällä toiminnolla auto 
kiihdyttää, hidastaa tai pysäh-
tyy automaattisesti sovittaak-
seen nopeuden edellä ajavan 
ajoneuvon nopeudessa tapah-
tuviin muutoksiin ilman, että 
kaasupoljinta painetaan. Ta-
vanomaisella vakionopeustoi-
minnolla auto kulkee kiinteää 
nopeutta.

Käytä täydellä nopeusalueella 
mukautuvaa vakionopeussää-
dintä maanteillä ja moottoriteil-
lä.

 Ajoneuvojen välistä etäisyyttä 
säätävä toiminto (S. 258)

 Tavanomainen vakionopeus-
toiminto (S. 262)

Järjestelmän osat
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Asetettu nopeus

Merkkivalot

n Katkaisimien toiminnot

Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
katkaisin

+RES-katkaisin

Vakionopeussäätimen pääkat-
kaisin

Poiskytkentäkatkaisin

-SET-katkaisin

VAROITUS

nEnnen täydellä nopeusalueella 
mukautuvan vakionopeussääti-
men käyttöä

lKuljettaja on yksin vastuussa turval-
lisesta ajamisesta. Älä luota yksin-
omaan järjestelmän toimintaan ja 
aja turvallisesti kiinnittäen huolelli-
nen huomio ajoympäristöön.

lTäydellä nopeusalueella mukautu-
va vakionopeussäädin avustaa aja-
mista ja helpottaa kuljettajan ajora-
situsta. Annetulle avustukselle on 
kuitenkin rajoituksensa.

Lue seuraavista tilanteista huolellises-
ti. Älä luota liikaa tähän järjestelmään 
ja aja aina varovaisesti.

• Kun tunnistin ei välttämättä tunnista 
oikein edellä ajavaa ajoneuvoa: 
S. 265

• Tilanteet, joissa ajoneuvojen välis-
tä etäisyyttä säätävä toiminto ei 
välttämättä toimi oikein: S. 265

lAseta nopeus asianmukaisesti nope-
usrajoituksen, liikennevirran, tieolo-
suhteiden, sääolosuhteiden jne. mu-
kaan. Kuljettaja on vastuussa asete-
tun nopeuden tarkastamisesta.

lVaikka järjestelmä toimisi normaa-
listi, järjestelmän havaitseman edel-
lä ajavan ajoneuvon asema saattaa 
poiketa kuljettajan havaitsemasta 
asemasta. Siitä syystä kuljettajan 
on aina oltava valppaana, arvioida 
kunkin tilanteen vaarallisuus ja ajaa 
varovaisesti. Ainoastaan tähän jär-
jestelmään luottaminen tai oletus, 
että järjestelmä takaa turvallisen 
ajon, voi johtaa onnettomuuteen, 
jonka seurauksena on kuolema tai 
vakava loukkaantuminen.

lKytke täydellä nopeusalueella mu-
kautuva vakionopeussäädin pois 
päältä vakionopeussäätimen pää-
katkaisimesta, kun sitä ei käytetä.

n Varoitus liittyen ajamista avusta-
viin järjestelmiin

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, 
koska järjestelmän antamalle avus-
tukselle on rajoituksensa. Muuten 
seurauksena voi olla kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen johtava 
onnettomuus.
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VAROITUS

lKuljettajaa avustetaan mittaamaan 
sopiva etäisyys edellä ajavaan

Täydellä nopeusalueella mukautuvan 
vakionopeussäätimen tarkoitus on ai-
noastaan helpottaa kuljettajaa päätte-
lemään oman autonsa ja edellä aja-
van auton etäisyys toisistaan. Se ei 
ole mekanismi, joka sallisi huolimatto-
man tai tarkkaamattoman ajon, eikä 
se ole järjestelmä, joka avustaisi kul-
jettajaa huonon näkyvyyden olosuh-
teissa.

On tärkeää, että kuljettaja kiinnittää 
huomionsa auton ympäristön tapahtu-
miin.

lKuljettajaa avustetaan päättele-
mään sopiva etäisyys edellä aja-
vaan

Täydellä nopeusalueella mukautuva 
vakionopeussäädin päättelee, onko 
etäisyys oman auton ja edellä ajavan 
auton välillä asetetun mukainen. Se ei 
pysty tekemään minkään muun tyyp-
pisiä päätelmiä. Siitä syystä on ehdot-
toman tärkeää, että kuljettaja säilyttää 
valppautensa ja huomioi mahdolliset 
vaaratilanteet.

lKuljettajaa avustetaan auton hallin-
nassa

Täydellä nopeusalueella mukautuvas-
sa vakionopeussäätimessä ei ole toi-
mintoja, jotka estävät tai välttävät ko-
larit edellä ajavan ajoneuvon kanssa. 
Siksi mahdollisessa vaaratilanteessa 
kuljettajan on otettava auto välittö-
mästi hallintaansa ja toimittava asian-
mukaisesti taatakseen kaikkien 
asianosaisten turvallisuus.

n Tilanteet, jotka ovat sopimatto-
mia täydellä nopeusalueella mu-
kautuvan vakionopeussäätimen 
käytölle

Älä käytä täydellä nopeusalueella mu-
kautuvaa vakionopeussäädintä seu-
raavissa tilanteissa. Muuten saatat 
menettää autosi hallinnan, mistä voi 
olla seurauksena vakavaan loukkaan-
tumiseen tai kuolemaan johtava on-
nettomuus.

lTeillä, joilla liikkuu jalankulkijoita, 
pyöräilijöitä yms.

lRuuhkaliikenteessä

lJyrkkämutkaisilla teillä

lKiemurtelevilla teillä

lLiukkailla sateen, lumen tai jään 
peittämillä teillä

lJyrkissä alamäissä tai kun jyrkät 
ylä- ja alamäet vaihtelevat nopeasti

Ajettaessa alas jyrkkää alamäkeä 
saattaa asetettu nopeus ylittyä.

lMaanteiden ja moottoriteiden liitty-
missä

lJos sääolosuhteet ovat niin huo-
not, että tunnistimet eivät pysty tun-
nistamaan oikealla tavalla (sumu, 
lumi, hiekkamyrsky, rankkasade 
yms.)

lKun sataa vettä, lunta tms. tutka-
tunnistimen tai etukameran etupin-
taan

lLiikennetilanteissa, joissa tarvitaan 
jatkuvaa toistuvaa kiihdyttämistä tai 
hidastamista

lKun autollasi vedetään perävau-
nua tai hinauksen aikana

lJos lähestymisvaroituksen summe-
riääni kuuluu usein
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Tämä toiminto käyttää tutkaa, joka havaitsee autosi edessä alle 100 m sä-
teellä ajavat ajoneuvot. Järjestelmä päättelee sinun ja edellä ajavien ajo-
neuvojen välisen etäisyyden säilyttäen välimatkan edellä ajavaan ajoneu-
voon. Ajoneuvojen välinen etäisyys voidaan myös asettaa ajoneuvojen väli-
sen etäisyyden painikkeella.

Ajettaessa alamäissä ajoneuvojen välinen etäisyys saattaa pienentyä

Esimerkkejä vakionopeudella ajamisesta
Kun edessä ei ole ajoneuvoja

Auto kulkee kuljettajan asettamaa nopeutta.

Esimerkki mukautuvan vakionopeussäätimen hidastavasta ja seuraa-
vasta toiminnosta
Kun edellä ajava ajaa asetettua nopeutta hitaammin

Kun järjestelmä havaitsee edessäsi ajavan ajoneuvon, järjestelmä hidastaa auto-
maattisesti autosi nopeutta. Mikäli tarvitaan suurempaa hidastusta, järjestelmä käyt-
tää jarruja (jarruvalot syttyvät tällaisessa tilanteessa). Järjestelmä mukauttaa autosi 
nopeuden edellä ajavan ajoneuvon nopeuteen ja siinä tapahtuviin muutoksiin, jotta 
asetettu ajoneuvojen välinen etäisyys säilyy samana. Lähestymisvaroitus kuuluu, 
jos järjestelmä ei pysty hidastamaan auton nopeutta riittävästi ylläpitääkseen väli-
matkan edellä ajavaan ajoneuvoon.

Jos edellä ajava ajoneuvo pysähtyy, myös sinun autosi pysähtyy (järjestelmän ohja-
us pysäyttää auton). Kun edelläsi oleva ajoneuvo lähtee liikkeelle, vakionopeussää-
timen +RES-vivun painaminen tai kaasupolkimen (liikkeellelähtötoiminto) painami-
nen palauttaa seuraavan vakionopeustoiminnon. Jos liikkellelähtötoimintoa ei suori-
teta, järjestelmän hallinta jatkaa auton pitämistä paikallaan.

Ajaminen ajoneuvojen välistä etäisyyttä säätävällä toiminnolla
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Kun suuntavalovipua käytetään ja auto siirtyy ohituskaistalle ajettaessa vähintään 
80 km/h, auto kiihdyttää nopeasti, mikä edesauttaa ohitettavan ajoneuvon ohitta-
mista.

Se millä puolella ohituskaista on voidaan määrittää yksinomaan auton ohjauspyörän 
sijainnin perusteella (kuljettajan vasemmalla tai kuljettaja oikealla puolella.) Jos au-
tolla ajetaan alueella, jolla ohituskaista on toisella puolella kuin normaalisti, auto 
saattaa kiihdyttää, kun suuntavalovipua käytetään vastakkaiseen suuntaan kuin 
missä ohituskaista sijaitsee (esim. Jos kuljettaja yleensä käyttää ajoneuvoa alueel-
la, jolla ohituskaista on oikealla, mutta ajaa sitten alueelle, jossa ohituskaista on va-
semmalla, auto saattaa kiihdyttää, kun oikeapuoleista suuntavaloa käytetään).

Esimerkki kiihdytyksestä
Kun autosi edessä ei enää ole ajoneuvoja, joiden nopeus on asetettua 
nopeutta hitaampi

Järjestelmä kiihdyttää autoasi, kunnes asetettu nopeus on saavutettu. Sen jälkeen 
järjestelmä palaa vakionopeusajoon.

1 Paina vakionopeussäätimen 
pääkatkaisinta aktivoidaksesi 
vakionopeussäätimen.

Mukautuvan vakionopeussäätimen 
merkkivalo syttyy ja monitoiminäytölle 
ilmestyy viesti. Paina katkaisinta uudes-
taan kytkeäksesi vakionopeussääti-
men pois päältä.

Jos vakionopeussäätimen pääkatkai-
sinta pidetään painettuna 1,5 sekunnin 
ajan tai kauemmin, järjestelmä vaihtaa 
tavanomaiselle vakionopeustoiminnol-
le. (S. 262)

2 Kiihdytä tai hidasta kaasupolki-
mella haluamaasi nopeuteen (yli 
noin 30 km/h) ja paina -SET-kat-
kaisinta asettaaksesi nopeuden.

Vakionopeussäätimen SET-merkkivalo 
syttyy.

Kun katkaisin vapautetaan, auton va-
kionopeudeksi tulee senhetkinen nope-
us.

Muuta asetettua nopeutta +RES- 
tai -SET-katkaisimella, kunnes ha-
luttu nopeus näkyy näytössä.

Auton nopeuden asettami-
nen (ajoneuvojen välistä 
etäisyyttä säätävä toiminto)

Valitun nopeuden 
säätäminen
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1 Lisää nopeutta (Paitsi jos järjes-
telmäohjaus on pysäyttänyt 
auton ajettaessa ajoneuvojen 
välistä etäisyyttä säätävällä toi-
minnolla)

2 Vähentää nopeutta

Hienosäätö: Paina katkaisinta.

Suurempi säätö: Pidä katkaisin painet-
tuna muuttaaksesi nopeutta ja vapauta 
se, kun haluttu nopeus on saavutettu.

Ajoneuvojen välistä etäisyyttä sää-
tävällä toiminnolla asetettu nopeus 
nousee tai laskee seuraavasti:

Hienosäätö: 5 km/h*1 tai 5 mph*2 joka 
kerta, kun katkaisinta painetaan

Suurempi säätö: Lisää tai vähentää no-
peutta kerralla 5 km/h*1 tai 5 mph*2 niin 
kauan kuin katkaisinta pidetään painet-
tuna

Ajettaessa tavanomaisella vakiono-
peustoiminnolla (S. 262) asetet-
tu nopeus nousee tai laskee seu-
raavasti:

Hienosäätö: 1 km/h*1 tai 1 mph*2 joka 
kerta, kun katkaisinta painetaan

Suurempi säätö: Nopeus muuttuu niin 
kauan kuin katkaisinta pidetään painettu-
na.

*1: Kun asetettu nopeus näytetään 
muodossa ʺkm/hʺ

*2: Kun asetettu nopeus näytetään 
muodossa ʺMPHʺ

Painikkeen painaminen muuttaa 
ajoneuvojen välistä etäisyyttä seu-
raavasti:

1 Pitkä

2 Keskitaso
3 Lyhyt
Etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon 
asettuu automaattisesti pitkäksi, kun 
käynnistyspainike painetaan ON-tilaan.

Jos edelläsi ajaa ajoneuvo, myös edes-

sä olevan ajoneuvon symboli  näy-

tetään.

Ajoneuvojen välisen 
etäisyyden muuttaminen 
(ajoneuvojen välistä 
etäisyyttä säätävä toiminto)
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Valitse välimatka alla olevasta tau-
lukosta. Huomaa, että välimatkat 
vastaavat 80 km/h ajonopeutta. 
Etäisyys edellä ajavaan ajoneu-
voon pitenee/lyhenee auton nopeu-
den mukaan. Kun järjestelmäohja-
us on pysäyttänyt auton, auto py-
sähtyy tietyn etäisyyden päähän ti-
lanteesta riippuen.

Kun edelläsi ajava ajoneuvo lähtee 
liikkeelle, paina +RES-katkaisinta.

Seuraava vakionopeustoiminto pa-
lautuu myös, jos painat kaasupoljin-
ta, kun edelläsi oleva ajoneuvo läh-
tee liikkeelle.

1 Vakionopeustoiminto kytkeytyy 
pois päältä, kun painat poiskyt-
kennän katkaisinta (CANCEL).

Nopeusasetus kytkeytyy pois päältä 
myös, kun jarrupoljinta painetaan. (Kun 
järjestelmän ohjaus on pysäyttänyt au-
ton, jarrupolkimen painaminen ei kytke 
toimintoa pois päältä.)

2 +RES-katkaisimen painaminen 
vakionopeustoiminnon, ja auton 
nopeus palautuu asetettuun no-
peuteen.

Ajoneuvojen välisen 
etäisyyden asetukset 
(ajoneuvojen välistä 
etäisyyttä säätävä toiminto)

Etäisyys-
vaihtoehdot

Ajoneuvojen välinen 
etäisyys

Pitkä Noin 50 m

Keskitaso Noin 40 m

Lyhyt Noin 30 m

Edellä ajavaa seuraavan 
vakionopeustoiminnon 
palauttaminen sen jälkeen, 
kun järjestelmän ohjaus on 
pysäyttänyt auton 
(ajoneuvojen välistä 
etäisyyttä säätävä toiminto)

Asetetun nopeuden 
peruminen ja palauttaminen
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Jos autosi on liian lähellä edellä 
ajavaa ajoneuvoa, eikä automaatti-
nen vakionopeustoiminto pysty hi-
dastamaan autoa riittävästi, näyttö 
alkaa vilkkua ja summeri hälyttää 
kuljettajan varoittamiseksi. Näin käy 
esimerkiksi silloin, jos kolmas ajo-
neuvo ilmestyy nopeasti autosi 
eteen toiselta kaistalta seuratessasi 
toista ajoneuvoa. Paina jarrupoljinta 
varmistaaksesi, että etäisyys edellä 
ajavaan säilyy riittävänä.

n Varoituksia ei välttämättä tule, 
kun

Seuraavissa tapauksissa varoituk-
sia ei välttämättä tule, vaikka ajo-
neuvojen välinen etäisyys on lyhyt.

 Kun edellä ajavan ajoneuvon no-
peus on yhtä suuri tai suurempi 
kuin autosi nopeus

 Kun edellä ajavan ajoneuvon no-
peus on hyvin alhainen

 Välittömästi asetettuasi vakiono-
peussäätimen nopeuden

 Kun kaasupoljinta painetaan

Kun tavanomainen vakionopeustoi-
minto on valittuna, autosi säilyttää 
asetetun nopeuden, mutta ajoneu-
vojen välistä etäisyyttä ei säädetä. 
Valitse tämä toiminto ainoastaan 
silloin, kun mukautuva vakionope-
ustoiminto ei toimi kunnolla esimer-
kiksi tutkatunnistimen likaantumi-
sen vuoksi.

1 Vakionopeussäätimen ollessa 
pois päältä, paina vakionopeus-
säätimen pääkatkaisinta ja pidä 
sitä painettuna vähintään 1,5 
sekunnin ajan.

Välittömästi kun katkaisinta painetaan, 
mukautuvan vakionopeussäätimen 
merkkivalo syttyy. Sen jälkeen se vaih-
tuu vakionopeussäätimen merkkivalok-
si.

Tavanomaiselle vakionopeustoiminnol-
le vaihtamien on mahdollista vain, kun 
katkaisinta käytetään vakionopeussää-
timen ollessa kytkettynä pois päältä.

2 Kiihdytä tai hidasta kaasupolki-
mella haluamaasi nopeuteen (yli 
noin 30 km/h) ja paina -SET-kat-
kaisinta asettaaksesi nopeuden.

Lähestymisvaroitus 
(ajoneuvojen välistä 
etäisyyttä säätävä toiminto)

Tavanomaisen vakionopeus-
toiminnon valitseminen

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 262  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



263

4

4-5. Ajamista avustavien järjestelmien käyttö
A

jam
inen

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Vakionopeussäätimen SET-merkkivalo 
syttyy.

Kun katkaisin vapautetaan, auton va-
kionopeudeksi tulee senhetkinen nope-
us.

Nopeusasetuksen säätäminen: 
S. 259

Asetetun nopeuden kytkeminen pois 
päältä ja palauttaminen: S. 261

Jos järjestelmä tunnistaa nopeusra-
joitusliikennemerkin tämän toimin-
non ollessa päälle kytkettynä ja ajo-
neuvojen välistä etäisyyttä säätävä 
toiminto on käytössä (S. 258), 
tunnistettu nopeusrajoitus näyte-
tään ylös- tai alaspäin osoittavalla 
nuolella. Asetettua nopeutta voi-
daan lisätä/laskea tunnistettuun no-
peusrajoitukseen painamalla 
+RES/-SET-katkaisinta ja pitämällä 
sitä painettuna.

 Asetetun nopeuden ollessa al-
haisempi kuin tunnistettu nope-
usrajoitus

Paina +RES-katkaisinta ja pidä se pai-
nettuna.

 Asetetun nopeuden ollessa kor-
keampi kuin tunnistettu nopeus-
rajoitus

Paina ja pidä SET-katkaisin painettuna.

Liikennemerkkien tunnistuksella va-
rustettu mukautuva vakionopeus-
säädin voidaan kytkeä päälle / pois 

päältä kohdassa  monitoiminäy-

töllä. (S. 100)

Mukautuva 
vakionopeussäädin 
liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmällä

Liikennemerkkien 
tunnistuksella varustetun 
mukautuvan 
vakionopeussäätimen 
kytkeminen päälle / pois 
päältä
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n Täydellä nopeusalueella mukautu-
va vakionopeussäädin voidaan kyt-
keä päälle, kun

lVaihteenvalitsin on D-asennossa.

lHaluttu nopeus voidaan asettaa auton 
nopeuden ollessa vähintään noin 
30 km/h. 
(Jos auton nopeus asetetaan ajettaes-
sa alle noin 30 km/h, asetettu nopeus 
on tuolloin kuitenkin noin 30 km/h.)

n Kiihdyttäminen sen jälkeen, kun va-
kionopeus on asetettu

Auton nopeutta voidaan kiihdyttää 
kaasupoljinta painamalla. Kiihdytyksen 
jälkeen palataan asetettuun nopeuteen. 
Kun ajoneuvojen välistä etäisyyttä sää-
tävä toiminto on kytkettynä, auto saattaa 
kuitenkin hidastaa alle asetetun nopeu-
den säilyttääkseen välimatkansa edellä 
ajavaan ajoneuvoon.

n Kun auto pysähtyy seuraavan va-
kionopeustoiminnon aikana

l+RES-katkaisimen painaminen edellä 
ajavan auton pysähtyessä palauttaa 
edellä ajavan ajoneuvon seuraavan 
vakionopeustoiminnon, jos edellä 
oleva ajoneuvo lähtee liikkeelle ennen 
kuin noin 3 sekuntia on kulunut katkai-
simen painamisesta.

lJos edellä oleva auto lähtee liikkeelle 
3 sekunnin kuluessa autosi pysähty-
misestä, seuraava vakionopeustoi-
minto palautuu käyttöön.

n Ajoneuvojen välistä etäisyyttä sää-
tävän toiminnon automaattinen 
poiskytkeytyminen

Ajoneuvojen välistä etäisyyttä säätävä 
toiminto kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä seuraavissa tilanteissa.

lAjonvakautusjärjestelmä (VSC) akti-
voituu.

lLuistonestojärjestelmä (TRC) on akti-
voituneena tietyn ajan.

lJos VSC- tai TRC-järjestelmä on kyt-
ketty pois toiminnasta.

lTunnistin ei tunnista oikein, koska se 
on jollain tavoin peitettynä.

lPre-Collision-jarrutustoiminto aktivoi-
tuu.

lSeisontajarrua käytetään.

lJärjestelmäohjaus on pysäyttänyt 
auton ajettaessa jyrkässä mäessä.

lHavaitaan seuraavaa, kun järjestel-
mäohjaus on pysäyttänyt auton:

• Kuljettaja ei ole kiinnittänyt turvavyötä.
• Kuljettajan ovi avataan.
• Auto on ollut pysäytettynä noin 3 mi-

nuutin ajan

Jos mukautuva vakionopeustoiminto 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
jostain muusta kuin yllä mainituista syis-
tä, saattaa järjestelmässä olla toiminta-
häiriö. Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

n Tavanomaisen vakionopeustoimin-
non automaattinen poiskytkeytymi-
nen

Tavanomainen vakionopeustoiminto kyt-
keytyy automaattisesti pois päältä seu-
raavissa tilanteissa:

lAuton nopeus on enemmän kuin noin 
16 km/h alle asetetun vakionopeuden.

lAuton nopeus laskee alle noin 
30 km/h:iin.

lAjonvakautusjärjestelmä (VSC) akti-
voituu.

lLuistonestojärjestelmä (TRC) on akti-
voituneena tietyn ajan.

lJos VSC- tai TRC-järjestelmä on kyt-
ketty pois toiminnasta.

lPre-Collision-jarrutustoiminto aktivoi-
tuu.

Jos tavanomainen vakionopeustoiminto 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
jostain muusta kuin yllä mainituista syis-
tä, saattaa järjestelmässä olla toiminta-
häiriö. Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.
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n Mukautuva vakionopeussäädin lii-
kennemerkkien tunnistusjärjestel-
mällä ei ehkä toimi oikein seuraa-
vissa tilanteissa

Koska mukautuva vakionopeussäädin 
liikennemerkkien tunnistusjärjestelmällä 
ei ehkä toimi oikein tilanteissa, joissa 
RSA ei toimi tai havaitse oikein 
(S. 271), tarkista näytössä oleva no-
peusrajoitusmerkki.

Seuraavissa tilanteissa asetettua nope-
utta ei voida lisätä/laskea tunnistettuun 
nopeusrajoitukseen painamalla +RES/
-SET-katkaisinta ja pitämällä sitä painet-
tuna.

lJos nopeusrajoitustietoja ei ole saata-
villa

lJos tunnistettu nopeusrajoitus on 
sama kuin asetettu nopeus

lJos tunnistettu nopeusrajoitus on sen 
nopeusalueen ulkopuolella, jonka si-
sällä mukautuva vakionopeussäädin 
voi toimia

n Jarrujen toiminta

Jarrujen toimintaääni saattaa kuulua ja 
jarrupolkimen vaste saattaa muuttua, 
mutta nämä eivät ole toimintahäiriöitä.

n Täyden nopeusalueen mukautuvan 
vakionopeussäätimen varoitusvies-
tit ja -summerit

Varoitusviestit ja -summerit kertovat jär-
jestelmän toimintahäiriöstä sekä ilmoit-
tavat kuljettajalle, kun ajon aikana tarvi-
taan erityistä varovaisuutta. Jos monitoi-
minäyttöön ilmestyy varoitusviesti, lue 
viesti ja toimi ohjeiden mukaisesti. 
(S. 236, 452)

n Jos tunnistin ei mittaa oikein etäi-
syyttä edellä ajavaan ajoneuvoon

Seuraavissa tapauksissa olosuhteista 
riippuen, käytä jarrupoljinta, jos järjestel-
män hidastuvuus on riittämätöntä, tai 
käytä kaasupoljinta, kun tarvitaan kiihdy-
tystä.

Koska tunnistin ei välttämättä pysty ha-
vaitsemaan tällaisia ajoneuvoja oikein, 
lähestymisvaroitus (S. 262) ei mah-
dollisesti aktivoidu.

lÄkkiä eteen ilmestyvät ajoneuvot

lHitaasti etenevät ajoneuvot

lAjoneuvot, jotka eivät kulje samalla 
kaistalla

lAjoneuvot, joissa on pieni peräosa 
(esimerkiksi tyhjät perävaunut)

lSamaa kaistaa ajavat moottoripyörät

lJos muut lähellä autoasi ajavat ajo-
neuvot roiskivat vettä tai lunta autosi 
tunnistimeen ja se estää tunnistusta

lJos autosi etuosa osoittaa ylöspäin 
(tavaratilassa olevan raskaan kuor-
man takia jne.)

lKun edellä ajavalla ajoneuvolla on eri-
tyisen korkea maavara

n Tilanteet, joissa ajoneuvojen välis-
tä etäisyyttä säätävä toiminto ei 
välttämättä toimi oikein

Seuraavissa tilanteissa paina jarrupoljin-
ta (tai kaasupoljinta, riippuen tilanteesta) 
tarpeen mukaan.
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Koska tunnistin ei välttämättä pysty ha-
vaitsemaan edessä olevia ajoneuvoja 
oikein, järjestelmä ei välttämättä toimi 
moitteettomasti.

lJos tiellä on mutkia tai kaistat ovat ka-
peita

lJos jatkuvasti liikutat ohjauspyörää tai 
auton sijainti kaistalla vaihtelee

lJos edellä ajava ajoneuvo hiljentää yl-
lättäen nopeutta

lKun ajetaan jonkin rakennelman ym-
päröimällä ajotiellä, kuten tunnelissa 
tai terässillalla

lKun auton nopeus on alenemassa 
asetettuun nopeuteen sen jälkeen, 
kun auton nopeutta on nostettu 
kaasupoljinta painamalla

n Mittariston näyttö

Asetettu nopeus

Merkkivalot

n Katkaisimien toiminnot

+RES-katkaisin

Poiskytkentäkatkaisin

-SET-katkaisin

Nopeudenrajoittimen pääkatkai-
sin

Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoittimen katkaisi-
mella voi asettaa halutun enim-
mäisnopeuden. Nopeudenra-
joitin estää asetetun nopeu-
den ylittämisen.

Järjestelmän osat
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1 Paina nopeudenrajoittimen kat-
kaisinta aktivoidaksesi nopeu-
denrajoittimen.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syttyy.

Kytke nopeudenrajoitin pois päältä pai-
namalla katkaisinta uudelleen.

2 Kiihdytä tai hidasta auto halut-
tuun nopeuteen ja paina -SET-
katkaisinta, kun haluat asettaa 
haluamasi suurimman nopeu-
den.

Asetettu nopeus näytetään monitoimi-
näytöllä.

Jos katkaisinta painetaan auton nopeu-
den ollessa alle 30 km/h, nopeudeksi 
asettuu 30 km/h.

Muuta asetettua nopeutta +RES- 
tai -SET-katkaisimella, kunnes ha-
luttu nopeus on saavutettu.

1 Lisää nopeutta

2 Vähentää nopeutta

Hienosäätö: Pidä katkaisinta haluamas-
sasi suunnassa.

Suurempi säätö: Katkaisimen pitämi-
nen painettuna:

Asetettu nopeus nousee tai laskee seu-
raavalla tavalla:

Hienosäätö: 1 km/h*1 tai 1 mph*2 joka 
kerta, kun katkaisinta painetaan

Suurempi säätö: Lisää tai vähentää no-
peutta kerralla 5 km/h*1 tai 5 mph*2 niin 
kauan kuin katkaisinta pidetään painet-
tuna
*1: Kun asetettu nopeus näytetään 

muodossa ʺkm/hʺ
*2: Kun asetettu nopeus näytetään 

muodossa ʺMPHʺ

Nopeuden asettaminen Valitun nopeuden 
säätäminen
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1 Nopeusrajoitin kytkeytyy pois 
päältä, kun painat poiskytken-
nän katkaisinta (CANCEL).

2 Nopeusrajoitin kytkeytyy takai-
sin päälle, kun painat +RES-kat-
kaisinta.

n Asetetun nopeuden ylittäminen

Seuraavissa tilanteissa auton nopeus 
ylittää asetetun nopeuden ja näytön 
merkit vilkkuvat:

lKun kaasupoljin painetaan täysin poh-
jaan

lAjettaessa alamäkeen

n Automaattisen nopeudenrajoitti-
men poiskytkentä

Nopeusrajoittimeen asetettu nopeus kyt-
keytyy automaattisesti pois seuraavissa 
tilanteissa:

lVakionopeussäädin kytketään päälle.

lVSC- tai TRC-järjestelmä kytketään 
pois toiminnasta painamalla VSC OFF 
-katkaisinta.

n Jos nopeudenrajoittimen varoitus-
viesti näkyy monitoiminäytössä

Sammuta hybridijärjestelmä ja käynnistä 
hybridijärjestelmä uudelleen. Käynnis-
tettyäsi hybridijärjestelmän uudelleen 
aseta nopeudenrajoitin. Jos nopeuden-
rajoitinta ei voida asettaa siinä saattaa 
olla toimintahäiriö. Anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

Nopeudenrajoittimen 
poiskytkentä ja 
palauttaminen

VAROITUS

n Välttääksesi nopeudenrajoitti-
men tahattoman käytön

Kytke nopeudenrajoitin pois toimin-
nasta nopeudenrajoittimen katkaisi-
mesta, kun et käytä sitä.

n Nopeudenrajoittimen käytölle so-
veltumattomat tilanteet

Älä käytä nopeudenrajoitinta seuraa-
vissa tilanteissa.
Muuten saatat menettää autosi no-
peuden hallinnan, mistä voi olla seu-
rauksena vakavaan loukkaantumi-
seen tai kuolemaan johtava onnetto-
muus.

lLiukkailla sateen, lumen tai jään 
peittämillä teillä

lJyrkissä mäissä

lKun autollasi vedetään perävau-
nua tai hinauksen aikana
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Kun etukamera tunnistaa liikenne-
merkin, merkki ilmestyy monitoimi-
näytölle.

 Kun ajamista avustavan järjestel-
män tiedot on valittu näytettäväk-
si näytöllä, enintään 3 liikenne-
merkkiä voidaan näyttää. 
(S. 100)

 Kun muu välilehti kuin ajamista 
avustavan järjestelmän tiedot on 
valittu, seuraavanlaisia liikenne-
merkkejä näytetään. (S. 100)

• Nopeusrajoitus alkaa/loppuu

• Nopeusrajoituksiin liittyvä liikenne-
merkki (Moottoriliikennetie, moottori-
tie, taajama-alue, pihakatu)

• Kieltomerkin päättyminen

• Nopeusrajoitusmerkki varustettuna li-
säkilvellä (vain ramppi)

Liikennemerkkien tun-
nistusjärjestelmä (RSA)

Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä (RSA) tunnistaa tietty-
jä liikennemerkkejä hyödyntä-
mällä etukameraa välittääk-
seen tietoa kuljettajalle näytön 
välityksellä.

Jos järjestelmä päättelee, että 
ajonopeus ylittää nopeusrajoi-
tuksen tai kuljettaja toimii tun-
nistettujen liikennemerkkien 
kieltämällä tavalla tms., se 
huomauttaa kuljettajaa huo-
mautusnäytön ja huomautus-
summerin välityksellä.

VAROITUS

nEnnen kuin käytät liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmää (RSA)

Älä luota pelkästään liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän (RSA) toimin-
taan. Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä (RSA) on järjestelmä, joka 
tukee kuljettajaa antamalla tietoa 
mutta se ei korvaa kuljettajan omaa 
näkökykyä tietoisuutta. Aja turvalli-
sesti ja kiinnitä aina huomio liikenne-
sääntöihin.

Monitoiminäytön tiedot
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Jos muita liikennemerkkejä kuin nope-
usrajoitusmerkkejä tunnistetaan, ne 
näytetään päällekkäisinä nykyisen no-
peusrajoitusmerkin alla.

Seuraavan tyyppisiä liikennemerk-
kejä, mukaan lukien sähköiset lii-
kennemerkit ja vilkkuvat liikenne-
merkit, tunnistetaan.

Epävirallista (ei Wienin sopimuksen 
mukaista) tai hiljattain käyttöön otettua 
liikennemerkkiä ei välttämättä tunniste-
ta.

 Nopeusrajoitusliikennemerkit

 Nopeusrajoituksiin liittyvät tietoa

 Ohituksen kieltävät liikennemer-
kit

 Muut liikennemerkit

 Nopeusrajoitus lisämerkillä*1

Tuetut liikennemerkit

Nopeusrajoitus alkaa/Kor-
keimman nopeusrajoituksen 
vyöhyke alkaa

Nopeusrajoitus päättyy/Kor-
keimman nopeusrajoituksen 
vyöhyke päättyy

Moottoriliikennetien sisään-
tuloliittymä

Moottoriliikennetien poistu-
misliittymä

Moottoritien sisääntuloliitty-
mä

Moottoritien poistumisliittymä

Taajama alkaa

Taajama päättyy

Taajama alkaa

Taajama päättyy

Pihakatu alkaa

Pihakatu päättyy

Ohituskielto alkaa

Ohituskielto päättyy

Kiellon päättyminen

Pakollinen pysäyttäminen

Märkä

Sade

Jää
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*1: Näytetään samanaikaisesti nopeus-
rajoituksen kanssa

*2: Sisältöä ei tunnisteta.
*3: Jos suuntavaloa ei käytetä kaistaa 

vaihdettaessa, merkkiä ei näytetä.

Seuraavissa tilanteissa liikenne-
merkkien tunnistusjärjestelmä 
(RSA) antaa ilmoituksen kuljettajal-
le.

 Jos auton nopeus ylittää esitetyn 
nopeusrajoitusliikennemerkin no-
peusrajoituksen, liikennemerkin 
näyttö korostuu ja summeri hä-
lyttää.

 Jos havaitaan, että autosi ohittaa 
silloin, kun ohituskieltoliikenne-
merkki näytetään monitoiminäy-
töllä, merkki vilkkuu ja summeri 
hälyttää.

Riippuen tilanteesta, liikenneympä-
ristö (liikenteen suunta, nopeusyk-
sikkö) saatetaan tunnistaa väärin, 
eikä huomautustoiminto välttämättä 
toimi oikein.

n Asettaminen

1 Paina  tai  mittariston ohjaus-

painikkeista ja valitse .

2 Paina  tai  mittariston ohjaus-

painikkeista ja valitse , ja paina 

sitten 

n Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmän (RSA) automaattinen pois 
päältä kytkeytyminen

Yksi tai useampi liikennemerkki poistuu 
näytöstä seuraavissa tilanteissa.

lMitään liikennemerkkiä ei ole tunnis-
tettu tietyllä matkalla.

lTie on mutkainen ja käännöksiä on 
vasemmalle ja oikealle jne.

n Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
välttämättä toimi tai havaitse oikein

Seuraavissa tilanteissa liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä (RSA) ei toimi 
normaalisti, eikä välttämättä tunnista lii-
kennemerkkejä, näyttää väärän liiken-
nemerkin, jne. Tämä ei kuitenkaan viit-
taa toimintahäiriöön.

lEtukamera on kohdistettu väärin tun-
nistimeen kohdistuneen voimakkaan 
iskun seurauksena jne.

lLikaa, lunta, tarroja tms. on tuulilasis-
sa lähellä etukameraa.

lVaikeassa säässä, kuten rankkasa-
teessa, sumussa, lumi- tai hiekka-
myrskyssä.

lVastaantulevan auton valo, auringon-
valo tms. osuu etukameraan.

lLiikennemerkki on likainen, haalistu-
nut tai vinossa.

lElektronisen merkin kontrasti on heikko.

lLiikennemerkki on osittain tai koko-
naan puun lehtien tai pylvään tms. 
peittämä.

lLiikennemerkki on näkyvissä etuka-
meralle vain lyhyen ajan.

Lisämerkki on olemas-
sa*2

Poistumisramppi oikeal-
la*3

Poistumisramppi vasem-
malla*3

Aika

Huomautustoiminto
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lAjonäkymä (käännös, kaistanvaihto 
tms) päätellään väärin.

lJos liikennemerkki ei liity kaistaan, 
jota pitkin auto ajaa, mutta se sijaitsee 
välittömästi moottoritien haarautuman 
jälkeen tai rinnakkaisella kaistalla juuri 
ennen yhdistymistä.

lEdellä ajavan ajoneuvon perään on 
kiinnitetty tarroja.

lJärjestelmä tunnistaa liikennemerkin 
tapaisen merkin.

lSivutien nopeusrajoitusmerkit saate-
taan havaita ja esittää näytöllä (jos ne 
ovat etukameran havaintoalueella), 
kun autolla ajetaan päätietä pitkin.

lLiikenneympyrän poistumistien nope-
usrajoitusmerkit saatetaan havaita ja 
näyttää (jos ne ovat etukameran tun-
nistusalueella), kun ajetaan liiken-
neympyrässä.

lAuton etuosa koholla tai painuneena 
kuormauksen johdosta

lYmpäristön valoisuus ei ole riittävä tai 
muuttuu nopeasti.

lJos esimerkiksi tunnistetaan kuorma-
autoille tarkoitettu merkki.

lAutolla ajetaan maassa, jossa on vas-
takkainen liikennejärjestys (vasem-
manpuoleinen liikenne).

lMittaristossa näytettävä nopeustieto 
saattaa poiketa navigointijärjestelmän 
nopeustiedosta, koska navigointijär-
jestelmä käyttää karttatietoa.

n Nopeusrajoitusmerkkien näyttö

Jos käynnistyspainikkeesta viimeksi va-
littiin OFF-asento nopeusrajoitusmerk-
kien näytön ollessa esillä monitoiminäy-
töllä, sama liikennemerkkien näyttö 
tulee näkyviin, kun käynnistyspainik-
keesta valitaan ON-toimintatila.

n Jos viesti ʺRSA-järjestelmän toi-
mintahäiriö. Vie auto huoltoon.ʺ 
tulee näkyviin

Järjestelmässä saattaa olla toimintahäi-
riö. Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tarkastaa auto.
n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

*: Joissakin malleissa

Kuolleen kulman varoitin 
(BSM)*

Kuolleen kulman varoitin on 
järjestelmä, joka käyttää taka-
puskurin sisäpuolella oikealla 
ja vasemmalla sijaitsevia tutka-
tunnistimia kuljettajan avusta-
miseksi kaistanvaihdon yhtey-
dessä.

VAROITUS

n Varoitus liittyen järjestelmän 
käyttöön

Kuljettaja on yksin täysin vastuussa 
ajon turvallisuudesta. Aja aina turvalli-
sesti ja kiinnitä huomiota auton ympä-
rillä olevaan alueeseen.

Kuolleen kulman varoitin on avustava 
järjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa 
siitä, että ajoneuvo on ulkopuolisten 
taustapeilien kuolleessa kulmassa tai 
ajoneuvo lähestyy nopeasti takaapäin 
kuolleeseen kulmaan. Älä luota liikaa 
kuolleen kulman varoitinjärjestel-
mään. Järjestelmä ei osaa päätellä, 
onko kaistan vaihto turvallista. Siksi 
liiallinen luottaminen järjestelmään 
saattaa johtaa onnettomuuteen, josta 
voi olla seurauksena kuolema tai va-
kavat henkilövahingot.

Koska järjestelmä ei välttämättä toimi 
oikein tietyissä olosuhteissa, kuljetta-
jan on omin silmin varmistettava tur-
vallisuus.
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Mittariston ohjauspainikkeet

Kuolleen kulman varoittimen kytkemi-
nen päälle ja pois päältä.

Kuolleen kulman varoittimen 
merkkivalot (sivupeileissä)

Kun järjestelmä havaitsee ajoneuvon 
ulkopuolisten taustapeilien kuolleessa 
kulmassa tai ajoneuvo lähestyy no-
peasti takaapäin kuolleeseen kulmaan, 
havaitulla puolella syttyy ulkopuolisen 
taustapeilin merkkivalo. Jos suuntava-
lovipua käytetään havainnon suuntaan, 
ulkopuolisen taustapeilin merkkivalo 
vilkkuu.

BSM-merkkivalo

Syttyy, kun kuolleen kulman varoitin on 
toiminnassa

n Ulkopuolisen taustapeilin merkki-
valon näkyvyys

Kirkkaassa auringonpaisteessa kuolleen 
kulman varoittimen merkkivaloa (sivu-
peilissä) saattaa olla vaikea nähdä.

n Jos viesti ʺBSM-järjestelmä ei ole 
käytettävissäʺ ilmestyy monitoimi-
näyttöön

Lunta, jätä, kuraa tms. on saattanut ke-
rääntyä takapuskuriin tunnistimien ym-
pärille. (S. 285) Järjestelmän tulisi pa-
lautua normaaliksi poistettuasi jään, lu-
men, kuran tms. takapuskurista. Lisäksi 
tunnistin ei välttämättä toimi normaalisti, 
jos ajetaan erittäin kuumassa tai kyl-
mässä ympäristössä.

n Jos ʺBSM-toimintahäiriö. Vie auto 
huoltoonʺ -viesti ilmestyy monitoi-
minäyttöön

Tunnistimessa saattaa olla toimintahäi-
riö tai sen kohdistus on virheellinen. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

Järjestelmän osat
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n Todistus
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Käytä mittariston ohjauspainikkeita 
kytkeäksesi toiminnon päälle / pois 
päältä.

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi  

ja paina sitten .

VAROITUS

nTakana sijaitsevien tutkatunnisti-
mien käsittely

Kuolleen kulman varoittimen tunnisti-
mia on asennettu auton takapuskurin 
sisään sekä vasemmalle että oikealle 
puolelle. Huomio seuraavat seikat, 
jotta kuolleen kulman varoitin voisi toi-
mia oikein.

lPidä tunnistimet ja niiden ympärillä 
oleva alue takapuskurissa aina 
puhtaana.

Jos tunnistin tai sitä ympäröivä alue 
puskurissa on likainen tai lumen peit-
tämä, kuolleen kulman varoitin ei vält-
tämättä toimi ja varoitusviesti 
(S. 273) tulee esiin. Tässä tilan-
teessa, poista lika tai lumi ja aja autoa 
kuolleen kulman varoittimen (BSM) 
(S. 287) toimintaedellytysten olles-
sa täytettyinä noin 10 minuutin ajan. 
Jos varoitusviesti ei häviä, Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa auto.

lÄlä kiinnitä takapuskuriin tarvikkei-
ta, tarroja (mukaan lukien läpinäky-
vät tarrat), alumiiniteippiä tms. tun-
nistimeen tai sen läheisyyteen.

lÄlä kohdista kovia iskuja tunnisti-
meen tai sitä ympäröivään aluee-
seen takapuskurissa.
Jos tunnistin siirtyy edes hieman 
pois paikaltaan, järjestelmään saat-
taa tulla toimintahäiriö, eikä ajoneu-
voja voida välttämättä havaita oi-
kein.
Seuraavissa tilanteissa, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon tarkastaa auto.

• Tunnistimeen tai sitä ympäröivään 
alueeseen on kohdistunut voima-
kas isku.

• Jos tunnistinta ympäröivä alue on 
naarmuuntunut tai kolhiintunut tai 
osia sen ympäriltä puuttuu.

lÄlä pura tunnistinta.

lÄlä tee muutoksia tunnistimeen tai 
sen ympärillä olevaan alueeseen 
takapuskurissa.

lJos tutkatunnistin tai takapuskuri on 
irrotettava ja asennettava tai vaih-
dettava, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

lÄlä maalaa takapuskuria millään 
muulla maalilla kuin alkuperäisellä 
Suzukin maalilla.

Kuolleen kulman 
varoittimen kytkeminen 
päälle ja pois päältä.
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n Kuolleen kulman varoittimen havaitsemat ajoneuvot

Kuolleen kulman varoitin käyttää takana sijaitsevia tutkatunnistimia, jotka 
havaitsevat takaa tulevia ajoneuvoja auton viereisillä kaistoilla ja osoittavat 
kuljettajalle niiden läsnäolon ulkopuolisissa taustapeileissä olevien merkki-
valojen välityksellä.

Ajoneuvot, jotka kulkevat alueilla, mitkä eivät näy ulkopuolisista tausta-
peileistä (kuolleet kulmat)

Ajoneuvot, jotka lähestyvät takaa nopeasti alueilla, mitkä eivät näy ulko-
puolisista taustapeileistä (kuolleet kulmat)

n Kuolleen kulman varoittimen valvomat alueet

Alueet, joilta järjestelmä pystyy havaitsemaan ajoneuvoja, on merkitty alla.

Kunkin tunnistusalueen havaintoalueet ovat seuraavat:

Noin 0,5 m - 3,5 m kummallakin puolella autoa*1

Noin 1 m takapuskurista eteenpäin

Noin 3 m takapuskurista taaksepäin

Noin 3 m - 60 m takapuskurista taaksepäin*2

*1: Aluetta, jonka leveys auton sivulla on 0,5 m ei voida tunnistaa.

Kuolleen kulman varoittimen toiminta
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*2: Mitä suurempi nopeusero autosi ja havaitun ajoneuvon välillä on, sitä kauempaa 
ajoneuvo voidaan tunnistaa. Tunnistus saa merkkivalon palamaan tai vilkkumaan 
auton ulkopuolisissa peileissä.

n Kuolleen kulman varoitin on toi-
mintavalmis, kun

Kuolleen kulman varoitin on toimintaval-
mis, kun kaikki seuraavat ehdot täytty-
vät:

lKuolleen kulman varoitin on kytketty-
nä päälle.

lVaihteenvalitsin on jossain muussa 
asennossa kuin R.

lAuton nopeus on yli noin 16 km/h.

n Kuolleen kulman varoitin havaitsee 
ajoneuvon, kun

Kuolleen kulman varoitin havaitsee ajo-
neuvon havaintoalueella seuraavissa ti-
lanteissa:

lAjoneuvo viereisellä kaistalla ohittaa 
autoasi.

lOhitat hitaasti viereisellä kaistalla aja-
van ajoneuvon.

lToinen ajoneuvo tulee havaintoalueel-
le sen vaihtaessa kaistaa.

n Olosuhteet, joissa kuolleen kul-
man varoitin ei havaitse ajoneuvoa

Kuolleen kulman varoitinta ei ole suunni-
teltu havaitsemaan seuraavan tyyppisiä 
ajoneuvoja ja/tai esineitä:

lPienet moottoripyörät, polkupyörät, ja-
lankulkijat tms.*

lAjoneuvot, jotka kulkevat vastakkai-
seen suuntaan

lSuojakaiteet, seinät, liikennemerkit, 
pysäköidyt ajoneuvot ja samankaltai-
set paikallaan olevat kohteet*

lSamalla kaistalla autosi takana ajavat 
ajoneuvot*

lAjoneuvot, jotka ajavat kaksi kaistaa 
kauempana*

lAjoneuvot, jotka autosi ohittaa no-
peasti*

*: Järjestelmän kyky havaita ajoneuvo 
ja/tai kohde riippuu olosuhteista.

n Olosuhteet, joissa kuolleen kul-
man varoitin ei ehkä pysty toimi-
maan oikein

lKuolleen kulman varoitin ei mahdolli-
sesti pysty havaitsemaan ajoneuvoja 
oikein seuraavissa tilanteissa:

• Jos tunnistin on siirtynyt pois paikoil-
taan sen seurauksena, että tunnisti-
meen tai sen ympäristöön on kohdis-
tunut voimakas isku.

• Jos kura, lumi, jää, tarra tms. peittää 
tunnistinta tai sitä ympäröivää aluetta 
takapuskurissa

• Jos ajetaan tiellä, jonka pinta on 
märkä rankkasateen ja tielle kerty-
neen veden vuoksi tai tiellä on lunta, 
tai ajetaan sumussa

• Jos autoasi lähestyy useita ajoneuvo-
ja, joiden välimatka toisiinsa on hyvin 
lyhyt

• Jos autosi ja takana ajavan ajoneuvon 
välimatka on hyvin lyhyt

• Jos ero autosi ja havaintoalueen si-
sään tulevan ajoneuvon nopeudessa 
on huomattava

• Jos nopeusero autosi ja toisen ajo-
neuvon välillä vaihtelee.

• Jos ajoneuvo, joka ajaa havainto-
alueen sisään, kulkee suunnilleen 
samaa nopeutta kuin autosi

• Autosi lähtiessä pysähdyksistä ajo-
neuvo pysyy tunnistusalueella

• Jos ajat useita jyrkkiä mäkiä ylös ja 
alas, kuten kumpareilla, notkoissa jne.

• Jos ajetaan teillä, joilla on jyrkkiä mut-
kia, peräkkäisiä mutkia tai epätasai-
sia pintoja

• Jos ajokaistat ovat leveät tai ajettaes-
sa ajokaistan reunassa ja viereisellä 
kaistalla oleva ajoneuvo on liian kau-
kana autostasi

• Vedettäessä perävaunua
• Jos auton takaosaan on kiinnitetty li-

sävaruste (esim. polkupyöränkuljetus-
teline)
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• Jos ero autosi ja havaintoalueen si-
sään tulevan ajoneuvon korkeudessa 
on huomattava

• Välittömästi, kun kuolleen kulman va-
roitin kytketään päälle

lSeuraavissa tilanteissa kuolleen kul-
man varoitin saattaa turhaan havaita 
ajoneuvon ja/tai kohteen:

• Jos tunnistin on siirtynyt pois paikoil-
taan sen seurauksena, että tunnisti-
meen tai sen ympäristöön on kohdis-
tunut voimakas isku.

• Jos etäisyys autosi ja havaintoalueelle 
ilmestyvän suojakaiteen, seinän tms. 
välillä on lyhyt

• Jos ajat useita jyrkkiä mäkiä ylös ja 
alas, kuten kumpareilla, notkoissa jne.

• Jos ajokaistat ovat kapeat tai ajettaes-
sa ajokaistan reunassa ja ajoneuvo, 
joka ajaa muulla kuin vierekkäisellä 
kaistalla ilmestyy havaintoalueelle

• Jos ajetaan teillä, joilla on jyrkkiä mut-
kia, peräkkäisiä mutkia tai epätasai-
sia pintoja

• Kun renkaat luistavat tai sutivat
• Jos autosi ja takana ajavan ajoneuvon 

välimatka on hyvin lyhyt
• Jos auton takaosaan on kiinnitetty li-

sävaruste (esim. polkupyöränkuljetus-
teline)

*: Joissakin malleissa

n Tunnistimien tyypit

Etukulmien tunnistimet

Etuosan keskitunnistimet

Takakulmien tunnistimet

Takaosan keskitunnistimet

Sivutunnistimet edessä

Takaosan sivutunnistimet

n Näyttö

Kun tunnistimet havaitsevat koh-
teen, kuten seinän, kohteen sijain-
nista ja etäisyydestä kertova kuva 
ilmestyy monitoiminäyttöön ja audi-
ojärjestelmän näyttöön.

Pysäköintitutka*

Pysäköidessäsi tai ajaessasi 
autoasi autotalliin etäisyys au-
tostasi esteisiin, kuten seiniin, 
mitataan tunnistimilla, ja tieto 
välitetään monitoiminäytön, 
audiojärjestelmän näytön ja 
summerin välityksellä. Tarkis-
ta aina alue auton ympärillä 
käyttäessäsi järjestelmää.

Järjestelmän osat
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 Monitoiminäyttö

Etukulmien tunnistimen havait-
sema este

Etuosan keskitunnistimen ha-
vaitsema este

Etuosan sivutunnistimen havait-

sema este*

Takaosan sivutunnistimen ha-

vaitsema este*

Takakulmien tunnistimen havait-
sema este

Takaosan keskitunnistimen ha-
vaitsema este

*: Sivutunnistimien näyttöjä ei näytetä 
ennen kuin sivualueiden skannaus 
on valmis.

 Audiojärjestelmän näyttö

Kuva näytetään, kun opastava peruu-
tuskameranäyttö on esillä.

Yksinkertaistettu kuva ilmestyy audio-
järjestelmän näyttöön, kun järjestelmä 
havaitsee kohteen.

Käytä mittariston ohjauspainikkeita 
kytkeäksesi pysäköintitutkan pääl-
le / pois päältä. (S. 101)

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi  

ja paina sitten .

Kun pysäköintitutka on kytketty pois 
toiminnasta, pysäköintitutkan OFF-
merkkivalo (S. 94) syttyy.

Kytkeäksesi järjestelmän takaisin 
päälle sen ollessa kytkettynä pois 
päältä, valitse  monitoiminäytös-
sä ja valitse sitten  ja ʺONʺ. Jos 
järjestelmä kytketään pois päältä 
tällä menetelmällä, se ei kytkeydy 
päälle, vaikka virtatilaksi valitaan 
ensin OFF ja sitten ON.

Pysäköintitutkan kytkemi-
nen päälle / pois päältä

VAROITUS

n Kun käytät pysäköintitutkaa

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Muuten autolla ajaminen ei välttämät-
tä ole turvallista, mistä voi olla seu-
rauksena onnettomuus.
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VAROITUS

lÄlä käytä tunnistimia nopeuden ol-
lessa suurempi kuin 10 km/h.

lTunnistimien havaintoalueet ja rea-
gointinopeudet ovat rajalliset. Kun 
ajat eteenpäin tai peruutat, tarkista 
aina alue auton ympärillä (etenkin 
auton sivuilla), aja hitaalla nopeu-
della käyttäen jarrua auton nopeu-
den säätelemiseksi.

lÄlä asenna mitään varusteita tun-
nistimien toiminta-alueelle.

lAluetta, joka on välittömästi pusku-
reiden alla, ei voida havaita. 
Ohuita esteitä tai esineitä, jotka 
ovat alempana kuin tunnistin, ei 
välttämättä havaita auton lähesty-
essä niitä, vaikka järjestelmä olisi 
ne havainnut aikaisemmin.

nSivutunnistimet

Seuraavissa tapauksissa pysäköinti-
tutka ei ehkä toimi normaalisti, jolloin 
voi aiheutua onnettomuus. Aja varo-
vaisesti.

lSivuilla olevat kohteet saattavat 
jäädä havaitsematta, kunnes autol-
la on ajettu hetken aikaa ja si-
vualueiden skannaus on valmis. 
(S. 291)

lVaikka sivualueiden skannaus on 
valmis, sivuilta lähestyviä kohteita, 
kuten muita ajoneuvoja, ihmisiä tai 
eläimiä, ei voida havaita.

lVaikka sivualueiden skannaus on 
valmis, kohteita ei aina havaita 
auton ympärillä vallitsevasta tilan-
teesta riippuen. Tällöin sivutunnisti-
mien näytöt (S. 288) kytkeytyvät 
tilapäisesti pois päältä.

nMilloin toiminto tulisi kytkeä pois

Kytke seuraavissa tilanteissa järjes-
telmä pois toiminnasta, sillä se saat-
taa aktivoitua, vaikka törmäyksen 
mahdollisuutta ei ole.

lAuton lokasuojaan on asennettu 
pystytanko tai radioantenni.

lEtu- tai takauskuriin tai tunnisti-
meen kohdistuu voimakas isku.

lJos autoon asennetaan muu kuin 
alkuperäinen Suzukin jousitusjär-
jestelmä (esim. madallettu jousi-
tus).

lAutoon on kiinnitetty hinaussilmu-
kat.

lAutoon asennetaan taustavalaistu 
rekisterikilpi.

n Kun käytät pysäköintitutkaa

Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
välttämättä pysty toimimaan oikein, 
esim. tunnistimeen tulleen toiminta-
häiriön takia. Tarkastuta autosi 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai muussa 
ammattitaitoisessa korjaamossa.

lPysäköintitutkan näyttö vilkkuu tai 
ilmestyy jatkuvasti ja äänimerkki 
kuuluu, vaikka estettä ei ole havait-
tu.

lJos tunnistimen ympärillä oleva 
alue törmää johonkin tai siihen koh-
distuu kova isku.

lJos puskuri tai etusäleikkö törmää 
johonkin.

lJos näyttö vilkkuu tai on jatkuvasti 
esillä, eikä summeri anna ääni-
merkkiä, paitsi silloin kun mykistys-
toiminto on kytketty päälle.

lJos näyttö ei toimi oikein, tarkista 
ensin tunnistin. 
Jos näyttö ei toimi, vaikka tunnisti-
messa ei ole jäätä, lunta tai kuraa, 
on todennäköistä, että näyttöön on 
tullut toimintahäiriö.

n Huomioitavaa auton pesussa

Älä kohdista voimakkaita vesi- tai 
höyrysuihkuja tunnistimiin.

Muuten seurauksena saattaa olla tun-
nistimien toimintahäiriöt.
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n Järjestelmää voidaan käyttää, kun

lKäynnistyspainike on ON-toimintati-
lassa.

lPysäköintitutka on kytketty päälle.

lAuton nopeus on alle noin 10 km/h.

lMuu vaihdeasento kuin P-asento vali-
taan.

lOhjauspyörää käännetään noin 90° 
tai enemmän (etusivutunnistimet, ta-
kasivutunnistimet)

n Kohteista varoittava toiminto

Jos sivuilla oleva kohde on auton kulku-
reitillä eteen- tai taaksepäin ajettaessa, 
tämä toiminto tiedottaa kuljettajaa näy-
tön ja summerin avulla.

Kohde

Auton laskettu kulkureitti

n Kohteen tunnistaminen auton si-
vualueilla

lSivualueilla olevia kohteita havaitaan 
ajon aikana, kun sivutunnistimet skan-
naavat sivualueita. Tunnistetut koh-
teet pysyvät muistissa noin 2 minuutin 
ajan.

lSivuilla olevat kohteet saattavat jäädä 
havaitsematta, kunnes skannaus on 
valmis. Kun käynnistyspainikkeesta 
valitaan ON-toimintatila, skannaus 
valmistuu, kun autolla on ajettu hetken 
aikaa.

lKun jokin kohde kuten toinen ajoneu-
vo, jalankulkija tai eläin havaitaan si-
vutunnistimilla, este voidaan havaita 
edelleen sen jälkeen, kun se on pois-
tunut sivutunnistimen havaitsemisalu-
eelta.

n Jos viesti ʺPysäköintitutka ei ole 
käytettävissä. Puhdista pysäköinti-
tutkan tunnistimetʺ ilmestyy moni-
toiminäytölle

Jokin tunnistimista saattaa olla jään, lu-
men, lian tms. peittämä. Poista jää, lumi, 
kura jne. tunnistimesta järjestelmän nor-
maalin toiminnan palauttamiseksi.

Koska jäätä muodostuu tunnistimiin al-
haisissa lämpötiloissa, varoitusviesti 
saattaa ilmestyä tai tunnistin ei ehkä ha-
vaitse kohdetta. Järjestelmä palaa nor-
maaliksi, kun jää sulaa.

n Jos viesti ʺPysäköintitutka ei ole 
käytettävissäʺ ilmestyy monitoimi-
näytölle.

lTunnistimen pinnalla saattaa olla jat-
kuva vesivirta, esimerkiksi kaatosa-
teella. Kun järjestelmä päättelee, että 
tilanne on normaali, sen toiminta pa-
lautuu normaaliksi.

lAlustusta ei ehkä ole suoritettu 12 V 
-akun akkukengän irrottamisen ja kiin-
nittämisen jälkeen. Alusta järjestel-
mä. (S. 291)
Jos viesti edelleen näytetään alustuk-
sen suorittamisen jälkeen, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa autosi.

n Jos 12 V -akun kaapelikenkä on 
kytketty irti virtapiiristä ja sitten ta-
kaisin kiinni

Järjestelmä on alustettava. Alusta järjes-
telmä ajamalla autoa suoraan eteenpäin 
vähintään viiden sekunnin ajan noin 
35 km/h tai suuremmalla nopeudella.

VAROITUS

lJos peset autoa painepesurilla, älä 
suuntaa vesisuihkua suoraan tun-
nistimiin. Muuten tunnistimiin saat-
taa tulla toimintahäiriö.

lJos peset autoa höyrypesurilla, älä 
suuntaa höyryä liian lähelle tunnisti-
mia. Muuten tunnistimiin saattaa 
tulla toimintahäiriö.
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n Tunnistimien havainnointikykyyn 
liittyvää tietoa

Käytön aikana saattaa tapahtua seuraa-
vaa.

lTunnistimet saattavat havaita kohteita 
vain etu- ja takapuskurin läheisyydes-
sä.

lHavaintoetäisyys saattaa kohteiden 
muodosta ja muista tekijöistä johtuen 
lyhentyä tai esteet saattavat jäädä ha-
vaitsematta.

lJos jokin kohde on erittäin lähellä tun-
nistinta, sitä ei ehkä havaita.

lKohteiden havaitsemisen ja näytölle 
ilmestymisen välillä on lyhyt aikaviive. 
Vaikka auton nopeus on alhainen, on 
mahdollista, että kohde joutuu tunnis-
timen havaintoalueiden sisälle ennen 
kuin näyttöön ilmestyy viesti ja varoi-
tusääni kuuluu.

lSummeria saattaa olla vaikea kuulla, 
jos audiojärjestelmästä tai lämmitys-/
ilmastointijärjestelmästä lähtee kova 
ääni.

lSummerin ääntä voi olla vaikea kuul-
la, jos muiden järjestelmien summerit 
hälyttävät.

n Olosuhteet, joissa toiminto ei mah-
dollisesti toimi oikein

Tietyt olosuhteet ja auton ympäristö 
saattavat vaikuttaa tunnistimien kykyyn 
havainnoida kohteita oikein. Tilanteita, 
jolloin tunnistimet eivät ehkä pysty ha-
vaitsemaan estettä oikein on lueteltu 
alla.

lTunnistimeen on kerääntynyt lunta tai 
jäätä. (Tunnistimien puhdistaminen 
poistaa ongelman.)

lTunnistin on jäässä. (Alueen sulatta-
minen poistaa ongelman.) 
Etenkin kylmällä säällä, jos tunnistin 
on jäässä, tunnistimen näyttö saattaa 
näyttää epänormaalin näkymän tai 
kohteita, kuten seinää, ei pystytä ha-
vaitsemaan.

lTunnistin on jollain tavalla peitetty.

lJos tunnistimen ympärillä oleva alue 
on erittäin kuuma tai kylmä.

lAjettaessa erittäin kuoppaisilla teillä, 
mäissä, sorateillä ja heinikossa.

lAuton ympärillä on paljon melua esim. 
ajoneuvojen äänitorvet, moottoripyöri-
en moottorit, raskaiden ajoneuvojen 
paineilmajarrut tai muu kova melu 
josta lähtee ultraääniaaltoja.

lNäköpiirissä on toinen auto, jossa on 
pysäköintitutka.

lTunnistin on vesikerroksen peittämä, 
esim. kaatosateella.

lJos jokin tunnistimista saa päällensä 
suuren vesimäärän, kuten ajettaessa 
tulvivalla tiellä.

lJos auto on huomattavasti kallellaan.

lAuto lähestyy korkeaa tai kaarevaa 
reunakiveystä.

lJos kohteet joutuvat liian lähelle tun-
nistimia.

n Kohteet, joita ei välttämättä tunnis-
teta oikein

Tunnistin ei välttämättä pysty havaitse-
maan tietyn muotoisia kohteita. Kiinnitä 
erityistä huomiota seuraavien kohteiden 
kohdalla:

lVaijerit, aidat, köydet jne.

lÄäniaaltoja imevät esineet, kuten puu-
villa ja lumi tms.

lTeräväkulmaiset esineet

lMatalat kohteet

lKorkeat kohteet, joiden yläosa työntyy 
kohti autoasi

Tietynlaisiin vaatteisiin pukeutuneita ih-
misiä ei välttämättä voida havaita.
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n Tunnistimien havainnoima alue

Noin 100 cm

Noin 150 cm

Noin 60 cm

Noin 115 cm (mallit varustettuna 
etusivutunnistimilla ja takasivu-
tunnistimilla)

Kuvassa on esitetty tunnistimien ha-
vaintoalue. Huomaa, että tunnistimet 
eivät pysty havaitsemaan erittäin lähel-
lä autoa olevia kohteita.

Lisätietoa sivualueilla olevien kohteiden 
tunnistamisesta. (S. 291)

Havaintoalue saattaa vaihdella esteen 
muodon tms. mukaan.

n Monitoiminäyttö ja audiojärjestelmän näyttö

Kun tunnistin havaitsee kohteen, kohteen likimääräinen etäisyys näytetään 
monitoiminäytössä ja audiojärjestelmän näytössä. (Etäisyyden kohteeseen 
lyhentyessä etäisyyssegmentit saattavat vilkkua.)

Etuosan sivutunnistimien ja takaosan sivutunnistimien näyttöjä ei näytetä 
ennen kuin sivualueiden skannaus on valmis.

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: 150 - 60 cm* (Takatunnistin keskel-
lä)

*: Summerin automaattinen mykistystoiminto on käytössä. (S. 295)

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: 100 - 60 cm* (Etutunnistin keskellä)

Tunnistimen havainnoinnin 
näyttö, etäisyys kohteeseen

Monitoiminäyttö Audiojärjestelmän näyttö

Monitoiminäyttö Audiojärjestelmän näyttö
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*: Summerin automaattinen mykistystoiminto on käytössä. (S. 295)

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: 60 - 45 cm* (paitsi etusivutunnistin, 
takasivutunnistin)
115 - 70 cm* (etusivutunnistin, takasivutunnistin)

*: Summerin automaattinen mykistystoiminto on käytössä. (S. 295)

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: 45 - 30 cm* (paitsi etusivutunnistin, 
takasivutunnistin)
70 - 30 cm* (etusivutunnistin, takasivutunnistin)

*: Summerin automaattinen mykistystoiminto on käytössä. (S. 295)

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: 30 cm - 15 cm*1

*1: Summerin automaattinen mykistystoiminto on pois käytöstä. (S. 295)
*2: Etäisyyssegmentit vilkkuvat hitaasti.

 Likimääräinen etäisyys kohteeseen: Alle 15 cm*1

*1: Summerin automaattinen mykistystoiminto on pois käytöstä. (S. 295)
*2: Etäisyyssegmentit vilkkuvat nopeasti.

Monitoiminäyttö Audiojärjestelmän näyttö

Monitoiminäyttö Audiojärjestelmän näyttö

Monitoiminäyttö*2 Audiojärjestelmän näyttö*2

Monitoiminäyttö*2 Audiojärjestelmän näyttö*2
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n Summerin toiminta ja etäisyys 
kohteeseen

Summeri hälyttää, kun tunnistimet 
ovat toiminnassa.

 Summerin ääni kuuluu lyhyem-
missä jaksoissa, kun auto lähes-
tyy kohdetta. Kun auto tulee noin 
30 cm:n etäisyydelle  kohteesta, 
summerin ääni muuttuu jatku-
vaksi.

 Kun kaksi tai useampi kohde tun-
nistetaan samanaikaisesti, sum-
meri hälyttää lähimmän kohteen 
mukaan. Jos yksi tai useampi 
kohde tulee noin 30 cm etäisyy-
delle autosta, summeri hälyttää 
toistuvasti pitkää ääntä, jota seu-
raa nopeat piippaukset.

 Summerin automaattinen mykis-
tystoiminto: Kun summeri alkaa 
soimaan eikä etäisyys havaitun 
esteen ja auton välillä lyhene, 
summeri mykistyy automaatti-
sesti. (Kuitenkin jos etäisyys es-
teen ja auton välillä on 30 cm tai 
vähemmän tämä toiminto ei toi-
mi.)

n Summerin äänenvoimakkuu-
den säätäminen

Summerin äänenvoimakkuus voi-
daan säätää monitoiminäytöllä. Sa-
malla säätyvät pysäköintitutkan ja 
peruutusvahdin (RCTA) (joissakin 
malleissa) summerien äänenvoi-
makkuus.

Käytä mittariston ohjauspainikkeita 
vaihtaaksesi asetuksia. (S. 101)

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi  

ja paina sitten  ja pidä se 

painettuna.

3 Valitse haluamasi äänenvoimak-

kuus ja paina sitten .

Aina kun painiketta painetaan, äänen-
voimakkuuden taso vaihtuu tasojen 1, 2 
ja 3 välillä.

n Summerin vaimentaminen

Kun kohde havaitaan, monitoimi-
näyttöön ilmestyy mykistyspainike. 
Paina  mykistääksesi summe-
rin. 
Samalla säätyvät pysäköintitutkan 
ja peruutusvahdin (joissakin mal-
leissa) summerien äänenvoimak-
kuus.

Mykistys peruuntuu automaattises-
ti seuraavissa tilanteissa:

 Jos vaihteenvalitsinta siirretään.

 Jos auto on ylittänyt tietyn no-
peuden.

 Jos toiminto on kytketty pois tila-
päisesti.

 Jos toiminto on kytketty pois kä-
sikäyttöisesti.

 Kun käynnistyspainikkeesta vali-
taan OFF-toimintatila.
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*: Joissakin malleissa

Mittariston ohjauspainikkeet

Peruutusvahdin (RCTA) kytkeminen 
päälle ja pois päältä.

Kun peruutusvahti (RCTA) kytketään 
pois päältä, RCTA OFF -merkkivalo syt-
tyy.

Kuolleen kulman varoittimen 
merkkivalot (sivupeileissä)

Jos ajoneuvon havaitaan lähestyvän 
takaa oikealta tai vasemmalta, molem-
missa sivupeileissä olevat merkkivalot 
vilkkuvat.

Audiojärjestelmän näyttö

Jos ajoneuvon havaitaan lähestyvän 
takaa oikealta tai vasemmalta, RCTA-
kuvake (S. 298) havaitulla puolella 
tulee esiin audiojärjestelmän näyttöön. 
Tämä kuva näyttää esimerkin auton 
takaa molemmilta puolilta lähestyvästä 
ajoneuvosta.

Peruutusvahdin (RCTA) sum-
meri

Jos ajoneuvon havaitaan lähestyvän 
takaa oikealta tai vasemmalta, summe-
rin ääni kuuluu. Summeri kuuluu myös 
noin yhden sekunnin ajan peruutusvah-
din päällekytkemisen jälkeen.

Käytä mittariston ohjauspainikkeita 
kytkeäksesi peruutusvahdin (RCTA) 
päälle ja pois päältä. (S. 101)

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi 

RCTA ja paina sitten .

Kun peruutusvahti (RCTA) kytketään 
pois päältä, RCTA OFF -merkkivalo 
(S. 94) syttyy. (Joka kerta, kun vali-
taan OFF-virtatila ja sen jälkeen ON-vir-
tatila, peruutusvahti (RCTA) kytkeytyy 
toimintavalmiuteen automaattisesti.)

Peruutusvahtitoiminto 
(RCTA)*

Peruutusvahtitoiminto (RCTA) 
käyttää kuolleen kulman va-
roittimen tutkatunnistimia, 
jotka sijaitsevat takapuskurin 
takana. Tämän toiminnon tar-
koitus on avustaa kuljettajaa 
tarkistamaan alueet, joita ei 
helposti näe peruutettaessa.

Järjestelmän osat

Peruutusvahdin (RCTA) 
kytkeminen päälle ja pois 
päältä
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n Ulkopuolisen taustapeilin merkki-
valon näkyvyys

Kirkkaassa auringonpaisteessa kuolleen 
kulman varoittimen merkkivaloa (sivu-
peilissä) saattaa olla vaikea nähdä.

n Peruutusvahdin (RCTA) summerin 
kuuluvuus

RCTA-summeria voi olla vaikea kuulla 
kovan äänen yli, kuten esimerkiksi sil-
loin, kun audiojärjestelmän äänenvoi-
makkuus on suuri.

n Jos viesti ʺRCTA ei ole käytettävis-
säʺ näytetään monitoiminäytöllä

Vettä, lunta, kuraa tms. on saattanut ke-
rääntyä takapuskuriin tunnistimien ym-
pärille. (S. 285) Veden, lumen, kuran 
yms. poistaminen puskurin tunnistina-
lueen läheisyydestä tulisi palauttaa jär-
jestelmän normaali toiminta.

Lisäksi toiminto ei välttämättä toimi nor-
maalisti, jos sitä käytetään erittäin kuu-
massa tai kylmässä ympäristössä.

n Takaosan tutkatunnistimet sivulla

S. 285

VAROITUS

nVaroitus liittyen toiminnon käyt-
töön

Kuljettaja on yksin täysin vastuussa 
ajon turvallisuudesta. Aja aina turvalli-
sesti ja kiinnitä huomiota auton ympä-
rillä olevaan alueeseen.

Peruutusvahtitoiminto (RCTA) on vain 
avustava järjestelmä, joka varoittaa 
kuljettajaa siitä, että ajoneuvo lähes-
tyy auton takaa oikealta tai vasem-
malta. Koska peruutusvahtitoiminto 
(RCTA) ei välttämättä toimi tietyissä 
olosuhteissa oikein, kuljettajan on sil-
mämääräisesti varmistettava turvalli-
suus. Liiallinen luottaminen toimin-
toon saattaa johtaa onnettomuuteen, 
mistä voi seurauksena olla kuolema 
tai vakava loukkaantuminen.
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n Peruutusvahtitoiminnon toiminta

Peruutusvahti (RCTA) käyttää takana sijaitsevia sivututkatunnistimia, jotka 
havaitsevat ajoneuvojen lähestymisen autosi takaa oikealta tai vasemmalta 
ja varoittaa kuljettajaa sellaisten autojen olemassa olosta vilkuttamalla ulko-
puolisissa taustapeileissä olevia merkkivaloja ja soittamalla summeria.

Lähestyvät ajoneuvot

Alueet, joilla lähestyvät ajoneuvot havaitaan

n RCTA-kuvakkeen näyttö

Jos ajoneuvon havaitaan lähesty-
vän auton takaa oikealta tai vasem-
malta, seuraavaa näytetään audio-
järjestelmän näytössä.

 Opastava peruutuskameranäyt-
tö (joissakin malleissa): Ajoneu-
voja lähestyy molemmilta puolilta 
autosi takana

n Peruutusvahdin (RCTA) havaintoalueet

Alueet, joilta järjestelmä pystyy havaitsemaan ajoneuvoja, on merkitty alla.

 Peruutusvahtitoiminto (RCTA)

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 298  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



299

4

4-5. Ajamista avustavien järjestelmien käyttö
A

jam
inen

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Summeri voi varoittaa kuljettajaa 
kaukaa lähestyvistä, nopeammin 
kulkevista ajoneuvoista.

Esimerkki:

n Peruutusvahti on toimintavalmis, 
kun

Peruutusvahti (RCTA) toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät:

lKäynnistyspainike on ON-toimintati-
lassa.

lPeruutusvahti (RCTA) on kytketty 
päälle.

lVaihteenvalitsin on R-asennossa.

lAuton nopeus on alle noin 8 km/h.

lLähestyvän ajoneuvon nopeus on vä-
lillä noin 8 km/h - 28 km/h.

n Summerin äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Summerin äänenvoimakkuus voidaan 
säätää monitoiminäytöllä. Samalla sää-
tyvät tutkatunnistimen, peruutusvahdin 
sekä RCTA-toiminnon summerin äänen-
voimakkuus.

Käytä mittariston ohjauspainikkeita vaih-
taaksesi asetuksia. (S. 101)

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi RCTA 

ja paina sitten  ja pidä se painet-

tuna.
3 Valitse haluamasi äänenvoimak-

kuus ja paina sitten .

Aina kun painiketta painetaan, äänen-
voimakkuuden taso vaihtuu tasojen 1, 2 
ja 3 välillä.

n Summerin vaimentaminen

Kun kohde havaitaan, monitoiminäyt-
töön ilmestyy mykistyspainike. Paina 

 mykistääksesi summerin. 

Samalla mykistyvät pysäköintitutkan ja 
peruutusvahdin summerit.

Mykistys peruuntuu automaattisesti seu-
raavissa tilanteissa:

lJos vaihteenvalitsinta siirretään.

lJos auto on ylittänyt tietyn nopeuden.

lJos toiminto on kytketty pois tilapäi-
sesti.

lJos toiminto on kytketty pois käsikäyt-
töisesti.

lKun käynnistyspainikkeesta valitaan 
OFF-toimintatila.

n Olosuhteet, joissa peruutusvahti 
(RCTA) ei havaitse ajoneuvoa

Peruutusvahtia (RCTA) ei ole suunnitel-
tu havaitsemaan seuraavan tyyppisiä 
ajoneuvoja ja/tai kohteita:

lAjoneuvot, jotka lähestyvät kohtisuo-
raan takaa

lAjoneuvot, jotka peruuttavat autosi 
vieressä olevasta pysäköintitilasta

lAjoneuvot, joita tunnistimet eivät ha-
vaitse johtuen esteistä

lSuojakaiteet, seinät, liikennemerkit, 
pysäköidyt ajoneuvot ja samankaltai-
set paikallaan olevat kohteet*

lPienet moottoripyörät, polkupyörät, ja-
lankulkijat tms.*

lAjoneuvot, jotka liikkuvat poispäin au-
tostasi

lAjoneuvot, jotka lähestyvät autosi vie-
ressä olevista pysäköintitiloista*

Lähestyvän ajo-
neuvon nopeus

 Likimääräinen 
hälytysetäisyys

28 km/h 20 m

8 km/h 5,5 m
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*: Järjestelmän kyky havaita ajoneuvo 
ja/tai kohde riippuu olosuhteista.

n Olosuhteet, joissa peruutusvahti-
toiminto ei mahdollisesti toimi oi-
kein

lPeruutusvahtitoiminto (RCTA) ei mah-
dollisesti pysty havaitsemaan ajoneu-
voja oikein seuraavissa tilanteissa:

• Jos jokin tunnistimista on siirtynyt pois 
paikoiltaan sen seurauksena, että tun-
nistimeen tai sen ympäristöön on koh-
distunut voimakas isku

• Jos kura, lumi, jää, tarra tms. peittää 
tunnistinta tai sitä ympäröivää aluetta 
takapuskurissa

• Jos ajetaan tiellä, jonka pinta on 
märkä rankkasateen ja tielle kerty-
neen veden vuoksi tai tiellä on lunta, 
tai ajetaan sumussa

• Jos autoasi lähestyy useita ajoneuvo-
ja, joiden välimatka toisiinsa on hyvin 
lyhyt

• Jos ajoneuvo lähestyy autosi ta-
kaosaa erittäin nopeasti

• Jos autosi takaosaan on kiinnitetty hi-
naussilmukka.

• Peruutettaessa mäkeen, missä on 
jyrkkä muutos kallistuksessa

• Peruutettaessa ulos pysäköintipaikal-
ta, missä on matala kallistuskulma

• Välittömästi peruutusvahtitoiminnon 
(RCTA) päällekytkemisen jälkeen

• Välittömästi hybridijärjestelmän käyn-
nistämisen jälkeen peruutusvahtitoi-
minnon (RCTA) ollessa päälle kytket-
tynä

• Jos tunnistimet eivät pysty havaitse-
maan ajoneuvoa esteiden vuoksi

lSeuraavissa tilanteissa peruutusvahti-
toiminto saattaa turhaan havaita ajo-
neuvon ja/tai kohteen:

• Jos ajoneuvo ohittaa autosi sivulta
• Kun pysäköintitila on kadulle päin ja 

ajoneuvot ajavat tiellä

• Jos etäisyys autosi ja sähköaaltoja 
heijastavien metallisten esineiden, 
kuten suojakaiteiden, seinien, liiken-
nemerkkien tai pysäköidyn ajoneuvon, 
välillä on lyhyt.

• Jos autosi takaosaan on kiinnitetty hi-
naussilmukka
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*: Joissakin malleissa

n Pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (liikkumattomia koh-
teita varten) (joissakin malleis-
sa)

Ultraäänitunnistimia käytetään liik-
kumattomien kohteiden, kuten sei-
nän, havaitsemiseen tunnistusalu-
eella, kun ajetaan alhaisella nopeu-
della tai peruutetaan. (S. 307)

n Pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (takana risteävät ajo-
neuvot) (joissakin malleissa)

Auton takaosassa sijaitsevia tutka-
tunnistimia käytetään peruutettaes-
sa lähestyvien ajoneuvojen havait-
semiseen havaintoalueella. 
(S. 313)

Pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto (PKSB)*

Pysäköimistä avustava jarru-
toiminto sisältää seuraavat toi-
minnot, jotka toimivat, kun aje-
taan alhaisella nopeudella tai 
peruutetaan, kuten pysäköinti-
tilanteessa. Kun järjestelmä 
päättelee, että yhteentörmäyk-
sen mahdollisuus havaitse-
mansa kohteen kanssa on suu-
ri, varoitus kehottaa kuljettajaa 
tekemään väistöliikkeen. Jos 
järjestelmä päättelee, että tör-
mäyksen vaara havaitun koh-
teen kanssa on erittäin suuri, 
jarrut kytkeytyvät automaatti-
sesti auttamaan kolarin välttä-
misessä tai kolarin törmäysvoi-
man pienentämisessä.

Pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto (PKSB) 
-järjestelmä

VAROITUS

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon rajoitukset

Älä luota liikaa tähän järjestelmään. 
Muuten seurauksena saattaa olla on-
nettomuus.

lKuljettaja on yksin täysin vastuussa 
ajon turvallisuudesta. Aja aina tur-
vallisesti ja kiinnitä huomiota auton 
ympärillä olevaan alueeseen. Pysä-
köimistä avustava jarrutoiminto on 
suunniteltu lieventämään törmäys-
ten seurauksia. Tietyissä tilanteis-
sa se ei kuitenkaan ehkä toimi.

lPysäköimistä avustavaa jarrutoi-
mintoa ei ole suunniteltu pysäyttä-
mään autoa kokonaan. Vaikka jär-
jestelmä pysäyttää auton, jarrupol-
jinta täytyy painaa välittömästi siksi, 
että jarrujen ohjaus kytkeytyy pois 
päältä noin 2 sekunnin kuluttu.
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Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to voidaan kytkeä päälle / pois pääl-
tä monitoiminäytössä. Kaikki pysä-
köimistä avustavan jarrutoiminnon 
toiminnot (liikkumattomat kohteet ja 
takana risteävät ajoneuvot) kytkey-
tyvät päälle ja pois päältä samanai-
kaisesti.

Käytä mittariston ohjauspainikkeita 
kytkeäksesi pysäköimistä avusta-
van jarrutoiminnon päälle ja pois 
päältä. (S. 101)

1 Paina  tai  valitaksesi .

2 Paina  tai  valitaksesi 

 ja paina sitten .

Kun pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to on kytketty pois päältä, PKSB OFF 
-merkkivalo (S. 94) palaa.

Kytkeäksesi järjestelmän takaisin pääl-
le sen ollessa kytkettynä pois päältä, 

valitse  monitoiminäytössä ja valitse 

sitten  ja ʺONʺ. Jos järjestelmä 
kytketään pois päältä tällä menetelmäl-
lä, se ei kytkeydy päälle, vaikka virtati-
laksi valitaan ensin OFF ja sitten ON.

Jos hybridijärjestelmän tehon rajoitus-
säätö tai jarrujen ohjaus on toiminnas-
sa, summeri soi ja viesti ilmestyy audio-
järjestelmän näytölle ja monitoiminäy-
tölle kuljettajan varoittamiseksi.

Tilanteesta riippuen hybridijärjestelmän 
tehon rajoitussäätö toimii joko kiihtyvyy-
den rajoittamiseksi tai tehon alentami-
seksi mahdollisimman paljon.

 Hybridijärjestelmän tehon rajoi-
tussäätö toimii (kiihtyvyyden ra-
joittaminen)

Järjestelmä rajoittaa kiihtyvyyttä, joka 
ylittää tietyn rajan.

Audiojärjestelmän näyttö: Varoitusta ei 
näytetä

Monitoiminäyttö: ʺKohde havaittu. No-
peutta rajoitetaan.ʺ

PKSB OFF -merkkivalo: Ei pala

Summeri: Ei hälytä

 Hybridijärjestelmän tehon rajoi-
tussäätö on toiminnassa (tehoa 
alennetaan mahdollisimman pal-
jon)

Järjestelmä on päätellyt, että tarvitaan 
tavanomaista voimakkaampaa jarrutus-
ta.

HUOMAA

nJos viesti ʺPKSB-järjestelmä ei 
ole käytettävissäʺ näkyy monitoi-
minäytössä ja PKSB OFF -merkki-
valo vilkkuu

Jos tämä viesti näytetään välittömästi 
sen jälkeen, kun käynnistyspainik-
keesta on valittu ON-toimintatila, aja 
autoa varovasti kiinnittäen huomiota 
ympäristöön. Autoa saatetaan joutua 
ajamaan jonkin aikaa ennen kuin jär-
jestelmä palautuu normaaliksi. (Jos 
järjestelmä ei palaudu normaaliksi 
ajettuasi jonkin aikaa, puhdista tun-
nistimet ja niiden ympärillä oleva alue 
puskureissa.)

Pysäköimistä avustavan 
jarrutoiminnon kytkeminen 
päälle ja pois päältä

Hybridijärjestelmän 
tehonhallintaan ja jarrujen 
hallintaan liittyvät näytöt ja 
summerit
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Audiojärjestelmän näyttö: ʺJARRUTA!ʺ

Monitoiminäyttö: ʺJARRUTA!ʺ

PKSB OFF -merkkivalo: Ei pala

Summeri: Lyhyt piippaus

 Jarrujen ohjaus on toiminnassa

Järjestelmä on päätellyt, että tarvitaan 
hätäjarrutusta.

Audiojärjestelmän näyttö: ʺJARRUTA!ʺ

Monitoiminäyttö: ʺJARRUTA!ʺ

PKSB OFF -merkkivalo: Ei pala

Summeri: Lyhyt piippaus

 Auto on pysäytetty järjestelmän 
toimesta

Jarrujen hallintajärjestelmä on pysäyt-
tänyt auton.

Audiojärjestelmän näyttö: ʺPaina jarru-
poljintaʺ

Monitoiminäyttö: ʺSiirrä jalka jarrupolki-
melleʺ (Jos kaasupoljin ei ole painettu-
na, viesti ʺPaina jarrupoljintaʺ tulee 
esiin.)

PKSB OFF -merkkivalo: Palaa

Summeri: Lyhyt piippaus

Jos pysäköimistä avustava jarrutoiminto päättelee, että kolari kohteen tai 
jalankulkijan kanssa on mahdollinen, hybridijärjestelmän tehoa rajoitetaan, 
jotta auton nopeus ei nousisi. (Hybridijärjestelmän tehon rajoitussäätö: 
Katso kuva 2.)
Tämän lisäksi järjestelmä jarruttaa automaattisesti nopeuden alentamisek-
si, jos kaasupoljinta yhä painetaan. (Jarrujen hallinta: Katso kuva 3.)

 Kuva 1: Pysäköimistä avustava jarrutoiminto (PKSB) on pois päältä

Hybridijärjestelmän teho

Jarrutusvoima

Aika

Järjestelmän yleiskatsaus

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 303  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



304 4-5. Ajamista avustavien järjestelmien käyttö

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

 Kuva 2: Kun hybridijärjestelmän tehon rajoitussäätö on toiminnassa

Hybridijärjestelmän teho

Jarrutusvoima

Aika

Hybridijärjestelmän tehon rajoitussäätö kytkeytyy toimintaan

Järjestelmä päättelee, että on suuri riski törmätä havaittuun kohteeseen

Hybridijärjestelmän tehoa alennettu

Esimerkki: Monitoiminäyttö: ʺJARRUTA!ʺ

 Kuva 3: Jarrujen ohjauksen ollessa toiminnassa

Hybridijärjestelmän teho

Jarrutusvoima
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Aika

Hybridijärjestelmän tehon rajoitussäätö kytkeytyy toimintaan

Järjestelmä päättelee, että on suuri riski törmätä havaittuun kohteeseen

Hybridijärjestelmän tehoa alennettu

Järjestelmä päättelee, että on äärimmäisen suuri riski törmätä havait-
tuun kohteeseen

Jarrujen ohjaus kytkeytyy toimintaan

Jarrujen ohjausta lisätään

Esimerkki: Monitoiminäyttö: ʺJARRUTA!ʺ

Esimerkki: Monitoiminäyttö: Siirrä jalka jarrupolkimelle

n Jos pysäköimistä avustava jarrutoi-
minto on aktivoitunut

Jos auto on pysähtynyt pysäköimistä 
avustavan jarrutoiminnon aktivoiduttua, 
pysäköimistä avustava jarrutoiminto kyt-
keytyy pois päältä ja PKSB OFF -merkki-
valo syttyy. Jos pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto aktivoituu tarpeettomasti, 
jarrujen ohjauksen voi peruuttaa paina-
malla jarrupoljinta tai odottamalla noin 2 
sekuntia, jotta järjestelmä automaatti-
sesti kytkeytyy pois päältä. Sen jälkeen 
autoa voi ajaa painamalla kaasupoljinta.

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon kytkeminen takaisin toi-
mintaan

Pysäköimistä avustavan jarrutoiminnon 
(PKSB) kytkeydyttyä pois päältä jarru-
tustoiminnon aktivoiduttua järjestelmä 
voidaan kytkeä takasin toimintaan joko 
kytkemällä se uudestaan päälle 
(S. 302) tai painamalla käynnistyspai-
nike ensin OFF-tilaan ja sitten takaisin 
ON-tilaan. Mikäli auton kulkusuunnassa 
ei enää ole estettä tai jos auton kulku-
suunta muuttuu (kuten jos peruutetaan 
eteenpäin ajamisen sijasta tai ajetaan 
eteenpäin peruuttamisen sijasta), järjes-
telmä kytkeytyy takaisin toimintaan auto-
maattisesti.

n Jos viesti ʺPKSB-järjestelmä ei ole 
käytettävissäʺ näkyy monitoimi-
näytössä ja PKSB OFF -merkkivalo 
vilkkuu

lJos tämä viesti näytetään, etu- tai ta-
kapuskurissa oleva tunnistin saattaa 
olla likainen. Puhdista tunnistimet ja 
niitä ympäröivä puskurin alue.

lAlustusta ei ehkä ole suoritettu 12 V 
-akun akkukengän irrottamisen ja kiin-
nittämisen jälkeen. Alusta järjestel-
mä. (S. 306)
Jos viesti edelleen näytetään alustuk-
sen suorittamisen jälkeen, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa autosi.

n Jos viestit ̋ PKSB-järjestelmä ei ole 
käytettävissäʺ ja ʺPysäköintiavus-
tus ei ole käytettävissä, puhdista 
pysäköintitutkan tunnistinʺ näkyvät 
monitoiminäytössä ja PKSB OFF 
-merkkivalo vilkkuu

lJokin tunnistimista saattaa olla jään, 
lumen, lian tms. peittämä. Poista jää, 
lumi, kura jne. tunnistimesta järjestel-
män normaalin toiminnan palauttami-
seksi. Jos tämä viesti ilmestyy vielä 
tunnistimen puhdistamisen jälkeen, tai 
ilmestyy vaikka tunnistin on puhdas, 
anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tarkastaa 
auto.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 305  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



306 4-5. Ajamista avustavien järjestelmien käyttö

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

lTunnistin saattaa olla jäätynyt. Järjes-
telmä palaa normaaliksi, kun jää su-
laa.

lTunnistimen pinnalla saattaa olla jat-
kuva vesivirta, esimerkiksi kaatosa-
teella. Kun järjestelmä päättelee, että 
tilanne on normaali, sen toiminta pa-
lautuu normaaliksi.

n Jos 12 V -akun kaapelikenkä on 
kytketty irti virtapiiristä ja sitten ta-
kaisin kiinni

Järjestelmä on alustettava. Alusta järjes-
telmä ajamalla autoa suoraan eteenpäin 
vähintään viiden sekunnin ajan noin 
35 km/h tai suuremmalla nopeudella.
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*: Joissakin malleissa

Tämä toiminto toimii seuraavanlaisessa tilanteessa, kun kohde havaitaan 
autosi kulkusuunnassa.

n Ajettaessa alhaisilla nopeuksilla ilman, että jarrupoljinta painetaan 
tai sitä painetaan myöhässä

Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
(liikkumattomia kohteita varten)*

Jos tunnistimet havaitsevat auton kulkusuunnassa liikkumattoman 
kohteen, kuten seinän, ja järjestelmä päättelee, että törmäyksen vaara 
on olemassa siksi, että auto liikkuu yllättäen eteenpäin kaasupolkimen 
väärän käytön johdosta, auto liikkuu väärään suuntaan väärän vaihdea-
sennon valinnan johdosta, tai pysäköitäessä tai ajettaessa alhaisella 
nopeudella, järjestelmä kytkeytyy toimintaan vähentääkseen törmäyk-
sen voimaa ja pienentääkseen syntyvät vahingot.

Esimerkkejä järjestelmän toiminnasta
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n Jos kaasupoljinta painetaan liikaa

n Jos auto liikkuu väärään suuntaan väärän vaihdeasennon valinnan 
johdosta

S. 288

Tunnistimien tyypit VAROITUS

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon toiminnan varmistami-
seksi

Huomioi seuraavat tunnistimiin liitty-
vät varotoimenpiteet (S. 288). Muu-
ten jokin tunnistimista ei ehkä toimi 
kunnolla, minkä seurauksena voi olla 
onnettomuus.

lÄlä tee muutoksia tunnistimiin äläkä 
pura tai maalaa niitä.
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n Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (liikkumattomat kohteet) aktivoi-
tuu, kun

Järjestelmä on toimintavalmis, kun 
PKSB OFF-merkkivalo ei pala eikä vilku 
(S. 93, 94) ja kaikki seuraavat edelly-
tykset täyttyvät.

lHybridijärjestelmän tehon rajoitussää-
tö

VAROITUS

lÄlä vaihda tunnistinta muulla kuin 
alkuperäisellä varaosalla.

lÄlä kohdista kovia iskuja tunnisti-
meen tai sitä ympäröivään aluee-
seen.

lÄlä vaurioita tunnistimia ja pidä ne 
puhtaina.

lJos tutkatunnistimen alueelle koh-
distuu isku, järjestelmä ei ehkä 
toimi oikein tunnistimen toimintahäi-
riön takia. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

nJousituksen käsittely

Älä tee muutoksia jousitukseen, sillä 
auton korkeuden tai asennon muutok-
set voivat estää tunnistimia havaitse-
masta kohteita oikein, estää järjestel-
män toiminnan tai aiheuttaa sen tar-
peettoman toiminnan.

nJos pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (liikkumattomat koh-
teet), kuten rautatien tasoristeys

Vaikka pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (liikkumattomat kohteet) akti-
voituisi tarpeettomasti, esimerkiksi 
rautatien tasoristeyksessä, jarrujen 
ohjaus peruuntuu noin kahden sekun-
nin kuluttua, jolloin voit jatkaa eteen-
päin ja poistua alueelta. Jarrujen oh-
jaus voidaan ohittaa myös painamalla 
jarrupoljinta. Kaasupolkimen painami-
nen uudelleen jarrutoiminnon ohitta-
misen jälkeen mahdollistaa jatkami-
sen eteenpäin ja poistumisen alueel-
ta.

nHuomioitavaa auton pesussa

Älä kohdista voimakkaita vesi- tai 
höyrysuihkuja tunnistimiin.

Muuten seurauksena saattaa olla tun-
nistimien toimintahäiriöt.

lJos peset autoa painepesurilla, älä 
suuntaa vesisuihkua suoraan tun-
nistimiin. Muuten tunnistimiin saat-
taa tulla toimintahäiriö.

lJos peset autoa höyrypesurilla, älä 
suuntaa höyryä liian lähelle tunnisti-
mia. Muuten tunnistimiin saattaa 
tulla toimintahäiriö.

n Milloin pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto tulisi kytkeä pois 
päältä

Seuraavissa tilanteissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto tulee kytkeä 
pois päältä, koska se saattaa aktivoi-
tua, vaikka törmäyksen mahdollisuut-
ta ei ole.

lJos autoa tarkastetaan testauslait-
teen rullia, alustadynamometria tai 
vastaavaa laitetta käyttäen

lJos autoa kuormataan laivaan, 
kuorma-autoon tai muuhun kulje-
tusvälineeseen

lJos jousitusta on muutettu tai au-
toon on asennettu renkaat, joiden 
koko ei ole suosituksen mukainen

lJos auton etuosa koholla tai painu-
neena kuormauksen johdosta

lJos autoon asennetaan varuste, 
joka saattaa peittää tunnistimen, 
kuten hinaussilmukka, puskurinsuo-
jus (esimerkiksi suojalista) pyörän-
kuljetusteline tai lumiaura

lJos käytät autoasi automaattipe-
sussa
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• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
on kytkettynä päälle.

• Auton nopeus on korkeintaan 15 km/h.
• Auton ajosuunnassa on liikkumaton 

kohde 2 - 4 m etäisyydellä.
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

päättelee, että normaalia voimak-
kaampi jarrutus on tarpeen törmäyk-
sen välttämiseksi.

lJarrujen ohjaus
• Hybridijärjestelmän tehon rajoitussää-

tö on toiminnassa.
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

päättelee, että välittömästi tapahtuva 
jarrutus on tarpeen törmäyksen välttä-
miseksi.

n Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (liikkumattomat kohteet) lakkaa 
toimimasta, kun

Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, 
jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

lHybridijärjestelmän tehon rajoitussää-
tö

• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
on kytkettynä pois päältä.

• Järjestelmä päättelee, että törmäys 
voidaan välttää normaalilla jarruttami-
sella.

• Auton ajosuunnassa ei enää ole kiin-
teää kohdetta 2 - 4 m etäisyydellä.

lJarrujen ohjaus
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

on kytkettynä pois päältä.
• Noin 2 sekuntia on kulunut siitä, kun 

jarrujen ohjaus pysäytti auton.
• Jarrupoljinta painetaan sen jälkeen, 

kun jarrujen ohjaus pysäyttää auton.
• Auton ajosuunnassa ei enää ole kiin-

teää kohdetta 2 - 4 m etäisyydellä.

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon uudelleen kytkeytyminen 
(liikkumattomat kohteet)

S. 305

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon havainnointialue (liikku-
mattomat kohteet)

Pysäköimistä avustavan jarrutoiminnon 
(liikkumattomat kohteet) havainnointi-
alue poikkeaa pysäköintitutkan havain-
nointialueesta. S. 293 Vaikka pysä-
köintitutka havaitsee esteen ja antaa va-
roituksen, pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (liikkumattomat kohteet) ei siksi 
välttämättä aktivoidu.

n Kohteita, jotka pysäköimistä avus-
tava jarrutoiminto (liikkumattomat 
kohteet) ei välttämättä havaitse

Tunnistimet eivät ehkä havaitse alla lue-
teltuja kohteita:

lJalankulkija

lPuuvillakankaat, lumi ja muut ultraää-
niaaltoja huonosti heijastavat materi-
aalit

lKohteet, jotka eivät ole kohtisuorassa 
maata vastaan, kohteet jotka eivät ole 
suorassa kulmassa auton kulkusuun-
taan nähden sekä epätasaiset tai aal-
tomaiset kohteet

lMatalat kohteet

lOhuet kohteet kuten vaijerit, aitauk-
set, köydet ja liikennemerkkitolpat

lKohteet, jotka ovat erittäin lähellä pus-
kuria

lTeräväkulmaiset esineet

lKorkeat kohteet, joiden yläosa työntyy 
kohti autoasi

n Tilanteita, joissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto (liikkumatto-
mat kohteet) ei ehkä toimi

Vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa
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n Pysäköintitutkan summeri

Riippumatta siitä, onko pysäköintitutkan 
summeri kytketty päälle vai ei 
(S. 289), jos pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto (liikkumattomat kohteet) on 
kytketty päälle (S. 302), etu- tai taka-
tunnistimet havaitsevat kohteen ja jarru-
jen ohjaustoiminto aktivoituu, pysäköinti-
tutkan summeri hälyttää ilmoittaakseen 
kuljettajalle likimääräisen etäisyyden 
kohteeseen.

n Tilanteita, joissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto (liikkumatto-
mat kohteet) saattaa aktivoitua, 
vaikka törmäyksen vaaraa ei ole

Tietyissä tilanteissa, kuten seuraavissa, 
pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
(liikkumattomat kohteet) saattaa aktivoi-
tua, vaikka törmäyksen vaaraa ei ole

lAuton ympärillä oleva alue
• Ajettaessa kapealla tiellä

• Ajettaessa soratietä tai alueella, missä 
on pitkää ruohoa

• Ajettaessa kohti mainoslakanaa tai lip-
pua, matalalla riippuvaa oksaa tai 
puomia (kuten esim. rautatien tasoris-
teyksissä, tietullissa ja pysäköintilai-
toksissa)

• Jos ajetaan jonkin rakennelman ym-
päröimällä kapealla väylällä, kuten 
tunnelissa tai terässillalla.

• Pysäköitäessä taskuun

• Jos tien pinnassa on kuoppa tai reikä
• Jos ajetaan metallisen kannen (risti-

kon) yli, kuten esim. vesikourujen koh-
dalla

• Ajettaessa jyrkässä mäessä
• Jos jokin tunnistimista saa päällensä 

suuren vesimäärän, kuten ajettaessa 
tulvivalla tiellä

lSää
• Jos jokin tunnistimista on jään, lumen, 

lian yms. peittämä (tunnistimen puh-
distaminen palauttaa järjestelmän nor-
maaliksi)

• Jos rankkasade tai vesiroiskeita osuu 
tunnistimeen

• Ajettaessa huonossa säässä, kuten 
rankassa sumussa, lumipyryssä tai 
hiekkamyrskyssä

• Kovan tuulen puhaltaessa

lMuut ultraääniaaltoja tuottavat lähteet
• Jos auton läheisyydessä on ajoneuvo-

jen äänitorvia, ajoneuvontunnistimia, 
moottoripyörien moottoreita, raskai-
den ajoneuvojen paineilmajarruja, 
muiden ajoneuvojen pysäköintitutkia, 
jotka tuottavat ultraääniaaltoja

• Jos tarroja tai elektronisia komponent-
teja kuten taustavalaistu rekisterikilpi 
(erityisesti fluoresoivat mallit), sumu-
valot, pystytanko tai langaton antenni 
on asennettu tunnistimen lähelle

lMuutokset auton asennossa
• Jos auto on huomattavasti kallellaan
• Jos auton etuosa koholla tai painu-

neena kuormauksen johdosta
• Jos jonkin tunnistimen suuntaus on 

muuttunut törmäyksen tai muun iskun 
johdosta

• Jos jokin tunnistimista on maalattu tai 
peitetty tarralla yms.

n Tilanteita, joissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto (liikkumatto-
mat kohteet) ei ehkä toimi oikein

Toiminto ei välttämättä toimi kunnolla 
kaikissa tilanteissa, kuten seuraavissa.

lSää
• Jos tunnistimen ympärillä oleva alue 

on erittäin kuuma tai kylmä
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• Kovan tuulen puhaltaessa

• Jos jokin tunnistimista on jään, lumen, 
lian yms. peittämä (tunnistimen puh-
distaminen palauttaa järjestelmän nor-
maaliksi)

• Jos rankkasade tai vesiroiskeita osuu 
tunnistimeen

• Ajettaessa huonossa säässä, kuten 
rankassa sumussa, lumipyryssä tai 
hiekkamyrskyssä

• Jos jokin tunnistimista on jäätynyt 
(Järjestelmä palaa normaaliksi, kun 
jää sulaa tunnistimesta)

lAuton ympärillä oleva alue
• Jos auton ja havaitun kohteen välillä 

on toinen kohde, jota ei voida havaita
• Jos ajoneuvo, moottoripyörä, polku-

pyörä, jalankulkija tai muu kohde ajaa 
auton eteen jyrkästi tai ohittaa auton 
hyvin läheltä

• Auto lähestyy korkeaa tai kaarevaa 
reunakiveystä.

• Ajettaessa erittäin kuoppaisilla teillä, 
mäissä, sorateillä ja heinikossa.

• Jos kohteet joutuvat liian lähelle tun-
nistimia.

lMuut ultraääniaaltoja tuottavat lähteet
• Jos auton läheisyydessä on ajoneuvo-

jen äänitorvia, ajoneuvontunnistimia, 
moottoripyörien moottoreita, raskai-
den ajoneuvojen paineilmajarruja, 
muiden ajoneuvojen pysäköintitutkia, 
jotka tuottavat ultraääniaaltoja

• Jos tarroja tai elektronisia komponent-
teja kuten taustavalaistu rekisterikilpi 
(erityisesti fluoresoivat mallit), sumu-
valot, pystytanko tai langaton antenni 
on asennettu tunnistimen lähelle

lMuutokset auton asennossa
• Jos auto on huomattavasti kallellaan
• Jos auton etuosa koholla tai painu-

neena kuormauksen johdosta
• Jos jonkin tunnistimen suuntaus on 

muuttunut törmäyksen tai muun iskun 
johdosta

• Jos autoon asennetaan varuste, joka 
saattaa peittää tunnistimen, kuten 
puskurinsuoja (esimerkiksi suojalis-
ta), pyöränkuljetusteline tai lumiaura

• Jos jousitusta on muutettu tai autoon 
on asennettu renkaat, joiden koko ei 
ole suosituksen mukainen

• Jos jokin tunnistimista on maalattu tai 
peitetty tarralla yms.
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*: Joissakin malleissa

Tämä toiminto toimii seuraavanlaisessa tilanteessa, kun ajoneuvo havai-
taan autosi kulkusuunnassa.

n Jos autoa peruutetaan ajoneuvon lähestyessä ja jarrupoljinta ei pai-
neta tai sitä painetaan myöhässä

S. 285

Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
(takana risteävät ajoneuvot)*

Jos takaosan sivututkatunnistin havaitsee ajoneuvon lähestyvän au-
tosi takaa oikealta tai vasemmalta ja järjestelmä päättelee, että kola-
rin vaara on suuri, tämä toiminto ohjaa jarrujen toimintaa pienen-
tääkseen törmäyksen todennäköisyyttä lähestyvään ajoneuvoon.

Esimerkkejä järjestelmän toiminnasta

Tunnistimien tyypit VAROITUS

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon (takana risteävät ajoneu-
vot) toiminnan varmistamiseksi

Huomioi seuraavat takana sijaitseviin 
sivututkatunnistimiin liittyvät varotoi-
menpiteet (S. 285). Muuten jokin 
tunnistimista ei ehkä toimi kunnolla, 
minkä seurauksena voi olla onnetto-
muus.
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n Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (takana risteävät ajoneuvot) akti-
voituu, kun

Järjestelmä on toimintavalmis, kun 
PKSB OFF-merkkivalo ei pala eikä vilku 
(S. 93, 94) ja kaikki seuraavat edelly-
tykset täyttyvät.

lHybridijärjestelmän tehon rajoitussää-
tö

• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
on kytkettynä päälle.

• Auton nopeus on korkeintaan 15 km/h.
• Ajoneuvot, jotka lähestyvät oikealta tai 

vasemmalta auton takaa alle 8 km/h 
nopeudella

• Vaihteenvalitsin on R-asennossa.
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

päättelee, että normaalia voimak-
kaampi jarrutus on tarpeen, jotta väl-
tetään törmäys lähestyvän ajoneuvon 
kanssa.

lJarrujen ohjaus
• Hybridijärjestelmän tehon rajoitussää-

tö on toiminnassa.
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

päättelee, että hätäjarrutus on tar-
peen, jotta vältetään törmäys lähesty-
vän ajoneuvon kanssa.

n Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (takana risteävät ajoneuvot) kyt-
keytyy pois päältä, kun

Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, 
jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

lHybridijärjestelmän tehon rajoitussää-
tö

• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
on kytkettynä pois päältä.

• Törmäys voidaan estää normaalilla 
jarrutuksella.

• Oikealta tai vasemmalta autosi takaa 
ei enää lähesty ajoneuvoa.

lJarrujen ohjaus
• Pysäköimistä avustava jarrutoiminto 

on kytkettynä pois päältä.
• Noin 2 sekuntia on kulunut siitä, kun 

jarrujen ohjaus pysäytti auton.
• Jarrupoljinta painetaan sen jälkeen, 

kun jarrujen ohjaus pysäyttää auton.
• Oikealta tai vasemmalta autosi takaa 

ei enää lähesty ajoneuvoa.

n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon havainnointialue (takana 
risteävät ajoneuvot)

Pysäköimistä avustavan jarrutoiminnon 
havainnointialue (PKSB) (takana risteä-
vät ajoneuvot) poikkeaa peruutusvah-
din (RCTA) havaintoalueesta (S. 298). 
Siksi peruutusvahtitoiminto (RCTA) 
saattaa havaita ajoneuvon ja varoittaa 
siitä, vaikka pysäköimistä avustava jar-
rutoiminto (PKSB) ei aktivoidu.

n Tilanteita, joissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto (takana ris-
teävät ajoneuvot) ei havaitse ajo-
neuvoa

Pysäköimistä avustavaa jarrutoiminto 
(takana risteävät ajoneuvot) ei ole suun-
niteltu havaitsemaan seuraavan tyyppi-
siä ajoneuvoja ja/tai kohteita:

lAjoneuvot, jotka lähestyvät kohtisuo-
raan takaa

lAjoneuvot, jotka peruuttavat autosi 
vieressä olevasta pysäköintitilasta

lAjoneuvot, joita tunnistimet eivät ha-
vaitse johtuen esteistä

VAROITUS

lÄlä tee muutoksia tunnistimiin äläkä 
pura tai maalaa niitä.

lÄlä korvaa takana sijaitsevaa sivu-
tutkatunnistinta muulla kuin alkupe-
räisellä varaosalla.

lÄlä vahingoita takana sijaitsevia si-
vututkatunnistimia, ja pidä aina tut-
katunnistimet ja niiden ympärillä 
oleva alue puskurissa puhtaina.

lJos takana sijaitsevan sivututkatun-
nistimen alueelle kohdistuu isku, 
järjestelmä ei ehkä toimi oikein tun-
nistimen toimintahäiriön takia. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon tarkastaa auto.
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lAjoneuvot, jotka yllättäen kiihdyttävät 
tai hidastavat vauhtiaan autosi lähei-
syydessä

lSuojakaiteet, seinät, liikennemerkit, 
pysäköidyt ajoneuvot ja samankaltai-
set liikkumattomat kohteet

lPienet moottoripyörät, polkupyörät, ja-
lankulkijat jne.

lAjoneuvot, jotka liikkuvat poispäin au-
tostasi

lAjoneuvot, jotka lähestyvät autosi vie-
ressä olevista pysäköintitiloista

lKohteet, jotka ovat erittäin lähellä tut-
katunnistinta

lAjoneuvot, jotka lähestyvät oikealta tai 
vasemmalta auton takaa alle 8 km/h 
nopeudella

lAjoneuvot, jotka lähestyvät oikealta tai 
vasemmalta auton takaa yli 24 km/h 
nopeudella.

n PKSB-summeri

Jos pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (PKSB) on kytkettynä päälle ja jarru-
jen toimintaa tarkistetaan, summeri hä-
lyttää ilmoittaakseen asiasta kuljettajal-
le.

n Tilanteita, joissa järjestelmä saattaa 
aktivoitua, vaikka törmäyksen ris-
kiä ei ole

Tietyissä tilanteissa, kuten seuraavissa, 
pysäköimistä avustava jarrutoiminto (ta-
kana risteävät ajoneuvot) saattaa akti-
voitua, vaikka törmäyksen vaaraa ei ole

lKun pysäköintitila on kadulle päin ja 
ajoneuvot ajavat tiellä

lJos havaittu ajoneuvo kääntyy lähes-
tyessään autoasi

lJos ajoneuvo ohittaa autosi sivulta

lJos etäisyys autosi ja sähköaaltoja 
heijastavien metallisten esineiden, 
kuten suojakaiteiden, seinien, liiken-
nemerkkien tai pysäköidyn ajoneuvon 
välillä on lyhyt

lKun autosi lähellä on pyöriviä kohtei-
ta, kuten esimerkiksi ilmastointilait-
teen tuulettimet

lJos vettä läikkyy tai suihkuaa puskuria 
kohti esimerkiksi sprinkleristä
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n Tilanteita, joissa pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto (takana ris-
teävät ajoneuvot) ei ehkä toimi oi-
kein

Tietyissä tilanteissa, kuten seuraavissa, 
tutkatunnistimet eivät ehkä tunnista koh-
detta, jolloin toiminto ei toimi oikealla ta-
valla

lLiikkumattomat kohteet

lJos tunnistimen ympärillä oleva alue 
on erittäin kuuma tai kylmä

lJos takapuskuri on kuran, lumen, jään 
tms. peittämä

lJos sataa rankasti tai vettä osuu au-
toon

lJos auto on huomattavasti kallellaan

lJos autoon asennetaan varuste, joka 
saattaa peittää tunnistimen, kuten hi-
naussilmukka, puskurinsuojus (esi-
merkiksi suojalista) pyöränkuljetusteli-
ne tai lumiaura

lJos jousitusta on muutettu tai autoon 
on asennettu renkaat, joiden koko ei 
ole suosituksen mukainen

lJos auton etuosa koholla tai painu-
neena kuormauksen johdosta

lJos elektronisia komponentteja kuten 
taustavalaistu rekisterikilpi (erityisesti 
fluoresoivat mallit), sumuvalot, pysty-
tanko tai langaton antenni on asennet-
tu tunnistimen lähelle

lJos tutkatunnistimen suuntausta on 
muutettu

lJos autoasi lähestyy useita ajoneuvo-
ja, joiden välimatka toisiinsa on hyvin 
lyhyt

lJos ajoneuvo lähestyy autosi ta-
kaosaa erittäin nopeasti

lTilanteita, joissa tutkatunnistin ei ehkä 
havaitse ajoneuvoa

• Jos ajoneuvo lähestyy oikealta tai va-
semmalta autosi takaa silloin, kun au-
tosi kääntyy peruuttamisen yhteydes-
sä

• Käännyttäessä peruuttamisen yhtey-
dessä

• Peruutettaessa ulos pysäköintipaikal-
ta, missä on matala kallistuskulma

• Peruutettaessa mäkeen, missä on 
jyrkkä muutos kallistuksessa

• Ajoneuvon kääntyessä havainto-
alueelle
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*: Joissakin malleissa

n Toimintojen yhteenveto

Pysäköintiavustin (S-IPA) kääntää 
automaattisesti ohjauspyörää pe-
ruutettaessa suunniteltuun pysä-
köintipaikkaan ja lähdettäessä tas-
kupysäköinnistä. (Vaihteenvalitsi-
men käyttö ja nopeuden säätämi-
nen liikuttaessa eteenpäin tai pe-
ruutettaessa eivät tapahdu 
automaattisesti.)

 Pysäköintiavustin (S-IPA) ei py-
säköi autoa automaattisesti. Jär-
jestelmä avustaa lähdettäessä 
autolla rivi- tai taskupysäköinnis-
tä.

 Pysäköintiavustin (S-IPA) avus-
taa ohjauspyörän käsittelyssä ja 
ohjaa auton kohti valittua pysä-
köintipaikkaa. Valittua pysäköinti-
paikkaa ei aina ole mahdollista 
saavuttaa, riippuen tien ja auton 
kunnosta pysäköintihetkellä sekä 
etäisyydestä valittuun pysäköinti-
paikkaan.

n Yhdistäminen pysäköimistä 
avustavaan jarrutoimintoon 
(PKSB) (joissakin malleissa)

Kun pysäköintiavustin (S-IPA) on 
toiminnassa ja järjestelmä havait-
see esteen, joka voisi aiheuttaa tör-
mäyksen, hätäjarrutus toimii riippu-
matta siitä, onko pysäköimistä 
avustava jarrutoiminto päällä tai 
pois päältä. (S. 318)

Pysäköintiavustin 
(S-IPA)*

Pysäköintiavustin (S-IPA)

VAROITUS

n Kun käytät pysäköintiavustinta

lKun peruutat tai ajat eteenpäin, var-
mista alueen turvallisuus edessä tai 
takana sekä auton ympärillä, ja pe-
ruuta tai aja eteenpäin hitaasti, sää-
dellen auton nopeutta jarrupolki-
mella.

lJos auto on vaarassa osua jalan-
kulkijaan, toiseen ajoneuvoon tai 
muihin esteisiin, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta ja paina sitten 
pysäköintiavustimen katkaisinta 
(S. 319) kytkeäksesi järjestel-
män pois päältä.
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n Pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon (PKSB) toiminta pysäköin-
tiavustimen (S-IPA) toimiessa

Kun pysäköintiavustin on toiminnassa ja 
järjestelmä havaitsee esteen, joka voisi 
aiheuttaa törmäyksen, hybridijärjestel-
män tehonalennus ja pysäköimistä 
avustava jarrutoiminnon jarrujen ohjaus 
toimii riippumatta siitä, onko pysäköimis-
tä avustava jarrutoiminto päällä tai pois 
päältä. (S. 302)

lKun pysäköimistä avustava jarrutoi-
minto on toiminnassa, pysäköintiavus-
timen toiminta keskeytyy tilapäisesti ja 
pysäköimistä avustavan jarrutoimin-
non toiminta ilmaistaan monitoiminäy-
töllä. (S. 302)

lJos pysäköintiavustimen toiminta kes-
keytyy kolme kertaa pysäköimistä 
avustavan jarrutoiminnon toiminnan 
takia, pysäköintiavustimen toiminta 
peruuntuu.

lKun pysäköintiavustin palautuu käyt-
töön pysäköimistä avustavan jarrutoi-
minnon toiminnan jälkeen, vaihtamis-
kehotus ilmestyy monitoiminäytölle. 
Pysäköintiavustimen toiminta voidaan 
palauttaa vaihtamalla monitoiminäy-
tön kehotteen mukaisesti ja painamal-
la pysäköintiavustimen katkaisinta 
(S. 319) uudelleen.

Kaavio pysäköintiavustimen (S-IPA) avustustoiminnoista ja 
toiminnasta

Avustustoiminto
Pysäköintita-

pa
Toimintojen yhteenveto Katso sivu

Taskupysäköintitoi-
minto

Taskupysä-
köinti

Opastustoiminto auttaa tunnista-
maan sopivan pysäköintipaikan ja 
saavuttamaan paikan, josta pe-
ruuttaminen aloitetaan. Avustus al-
kaa, kun autoa aletaan peruuttaa 
ja päättyy, kun auto saavuttaa aio-
tun pysäköintipaikan.

S. 321

Taskupysäköinnistä 
poistumistoiminto

Taskupysä-
köinnistä 
poistuminen

Avustus alkaa, kun auto on tasku-
pysäköitynä. Avustus ohjaa auton 
pysäköintipaikasta paikkaan, jossa 
liikkeellelähtö onnistuu vapaasti.

S. 325

Rinnakkaispysä-
köintitoiminto 
(eteenpäin ajon 
opastustoiminnolla)

Rinnakkais-
pysäköinti

Avustus alkaa, kun auto on pysäy-
tetty valitun pysäköintipaikan 
eteen. Se avustaa peruuttamises-
sa pysäköintipaikkaan, mukaan lu-
kien opastus ajamisesta kohtaan, 
josta peruuttaminen aloitetaan.

S. 329
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n Vaihdeasennon vaihtaminen pysä-
köintiavustimen (S-IPA) toimiessa

Jos järjestelmä havaitsee, että kuljetta-
jaa aikoo ajaa eteen- tai taaksepäin, 
avustus jatkuu, vaikka kuljettaja vaihtaisi 
vaihdeasentoa ennen kuin järjestelmä 
kehottaa tekemään niin. Koska kuljetta-
jan toiminta kuitenkin poikkeaa järjestel-
män tarjoamasta opastuksesta, tarvitta-
vien käännösliikkeiden määrä voi kas-
vaa.

n Vaihtaminen pysäköintiavusti-
men katkaisimella

Paina katkaisinta.

Tämä mahdollistaa toimintojen 
vaihtamisen sekä avustustoiminnon 
perumisen tai aloittamisen uudel-
leen.

Kun käynnistyspainikkeesta on va-
littuna ON-toimintatila ja auton no-
peus on noin 30 km/h tai alle, toi-
minto vaihtuu jokaisella pysäköinti-
avustimen katkaisimen painalluk-
sella seuraavasti.

Valittu toiminto ilmaistaan toiminta-
tilan näyttöalueella monitoiminäy-
tössä (S. 319).

 Joka kerta, kun pysäköintiavusti-
men (S-IPA) katkaisinta painetaan 
vaihteenvalitsimen ollessa jossa-
kin muussa asennossa kuin P, toi-
mintatila vaihtuu seuraavasti:
Taskupysäköintitoiminto  Rin-
nakkaispysäköintitoiminto*  Pois 
päältä

 Joka kerta, kun pysäköintiavusti-
men katkaisinta painetaan vaih-
teenvalitsimen ollessa jossakin 
muussa asennossa kuin P, toi-
mintatila vaihtuu seuraavasti:
Taskupysäköinnin poistumistoi-
minto  Pois päältä

*: Rinnakkaispysäköintitoiminto voi-
daan kytkeä päälle, kun sen toiminta-
edellytykset täyttyvät (S. 324). Jos 
toimintaedellytykset eivät täyty, se 
kytkeytyy Off-tilaan (pois päältä).

Opastusnäyttö tulee monitoiminäy-
tölle.

Toimintatilan näyttöalue

Näyttää pysäköintiavustimen (S-IPA) 
toimintatilan.

Stop-merkki

Kun tämä syttyy, paina jarrupoljinta ja 
pysäytä auto heti.

Avustustoiminnon 
vaihtaminen

Opastusnäyttö
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Ajo-opastin

Näyttää mittarin, joka ilmaisee avustuk-
sen etenemisen kohti pysähdyspaik-
kaa tai kohtaa, jossa avustus päättyy.

Pysäköintiavustimen katkaisi-
men kuvake

Näytetään, kun avustustoimintoa voi-
daan vaihtaa ja järjestelmä voidaan kyt-
keä pois päältä tai päälle pysäköinti-
avustimen (S-IPA) katkaisimen avulla.

Pysäköintitutkan näyttö / ovitie-
don (kiinni/auki) näyttö

S. 288

Ohjauspyörän automaattisen 
käytön näyttö

Näytetään, kun ohjauspyörää käänne-
tään automaattisesti.

Ohjenäyttö

Noudata näytön ohjeita ja suorita maini-
tut toimenpiteet. Kuvassa näytetään 
esimerkkinä näytön ilmoittavan, että on 
välttämätöntä painaa jarrupoljinta, jotta 
voidaan hallita auton nopeutta ja var-
mistaa ympäristön turvallisuus.

n Pysäköintiavustimen merkkivalo 
mittaristossa (S. 94)

Tämä merkkivalo syttyy, kun pysäköinti-
avustin (S-IPA) kääntää ohjauspyörää 
automaattisesti. Ohjauksen päätyttyä 
merkkivalo vilkkuu hetken aikaa ja sam-
muu sitten.

n Pysäköintitutkan ponnahdusnäyttö

Kun pysäköintiavustin on toiminnassa ja 
pysäköimistä avustava jarrutoiminto 
(PKSB) havaitsee esteen, näyttö pon-
nahtaa automaattisesti esiin opastus-
näytölle (S. 288) riippumatta siitä, 
onko pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to päällä vai pois päältä. (S. 289)

Avustustoiminto peruuntuu tai py-
sähtyy seuraavissa tapauksissa.

 Avustus peruuntuu, jos

 Järjestelmän lämpötilan suojaus-
toiminto aktivoituu

 Järjestelmässä on toimintahäiriö

 Järjestelmä päätteli, että pysä-
köintiympäristö ei ole sopiva 
avustuksen jatkamiseen

Kun avustustoiminto peruuntuu, ota 
tukeva ote ohjauspyörästä, paina 
jarrupoljinta ja pysäytä auto.
Aloita uudelleen alusta, sillä järjes-
telmän toiminta on jo peruuntunut. 
Jos jatkat pysäköintiä manuaalises-
ti, käytä ohjauspyörää kuten nor-
maalisti tekisit.

 Avustus pysähtyy, jos

 Ohjauspyörää käännetään

 Auton nopeus ylittää 7 km/h 
avustustoiminnon aikana.

 Jos pysäköimistä avustava jarru-
toiminto (PKSB) on toiminnassa

Kun avustustoiminto pysähtyy, sitä 
voidaan jatkaa seuraamalla näytöl-
le tulevia ohjeita.

Avustustoiminnon 
peruminen tai 
pysäyttäminen
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n Jos auton nopeus on ylittämässä 
nopeusrajoituksen avustustoimin-
non aikana

Summeri hälyttää ja esiin ilmestyy viesti, 
joka ilmoittaa että auton nopeus saattaa 
ylittää toiminnon nopeusrajoituksen. Jos 
viesti tulee esiin, paina välittömästi jarru-
poljinta hidastaaksesi nopeutta. Jos 
auton nopeus yhä kiihtyy, avustustoi-
minto peruuntuu, kun auton nopeus ylit-
tää tietyn nopeuden. (S. 337)

n Toimintojen yhteenveto

Jos pysäköintipaikka havaitaan, 
sinua opastetaan ajamaan eteen-
päin, kunnes saavutat avustuksen 
alkamiskohdan. Sen jälkeen voit 
käyttää taskupysäköintitoimintoa. 
Lisäksi pysäköintipaikasta ja muista 
olosuhteista riippuen, useiden 
käännösten opastustoimintoa tarjo-
taan myös tarpeen mukaan.

1 Jatka ajoa eteenpäin siten, että 
auto on yhdensuuntainen reuna-
kiven tai tien kanssa ja pysähdy 
siten, että valitun pysäköintipai-
kan keskilinja on lähes suorassa 
kulmassa autoon nähden. Paina 
sitten pysäköintiavustimen kat-
kaisinta kerran valitaksesi tasku-
pysäköintitoiminnon.

2 Aja suoraan eteenpäin yhden-
suuntaisesti tien tai reunakiven 
kanssa, jotta pysäköintipaikka 
havaitaan.

3 Kuuluu äänimerkki ja näyttö il-
moittaa sinulle, kun auto saavut-
taa avustustoiminnon aloitus-
kohdan, ja kun siirrät vaihteen-
valitsinta järjestelmän opastuk-
sen mukaisesti, ohjauspyörän 
automaattinen kääntäminen al-
kaa.

Opastusta ei anneta, jos tunnistettu py-
säköintipaikka tai tien leveys (etäisyys 
tien reunaan pysäköintipaikan puolelta 
tien yli) on kapea, tai auton edessä on 
esteitä.

4 Pysäköinti on valmis.

Taskupysäköinnin 
suorittaminen 
(taskupysäköintitoiminto)
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Tämä päättää avustustoiminnon. Pysä-
köintipaikan olosuhteista riippuen, 
opastus aloituskohtiin eteenpäinajoa ja 
peruuttamista varten sekä ohjauspyö-
rän automaattista kääntämistä varten 
toistetaan aina, kun tarvitaan useita 
käännösvaiheita. Opastus alkaa vai-
heesta 3 auton peruuttamisesta ja jat-
kuu, kunnes pysäköinti on valmis.

n Pysäköiminen

1 Pysähdy siten, että valitun pysä-
köintipaikan keskilinja on lähes 
suorassa kulmassa autoon näh-
den. Paina sitten pysäköinti-
avustimen katkaisinta kerran ja 
tarkista, että monitoiminäytölle 
tulee ʺTaskupysäk.ʺ.

 Toimintatila vaihtuu jokaisella py-
säköintiavustimen katkaisimen 
painalluksella. (S. 319)

 Jos auton nopeus on noin 30 km/h 
tai suurempi, pysäköintiavustimen 
(S-IPA) katkaisimen painaminen ei 
saa näyttöä vaihtumaan ʺTaskupy-
säk.ʺ -toiminnolle.

2 Aja suoraan eteenpäin yhden-
suuntaisesti tien (tai reunakiven) 
kanssa ja noin 1 metrin etäisyy-
dellä pysäköidyistä ajoneuvois-
ta.

1 m

 Aja hitaasti.

 Järjestelmä alkaa etsiä pysä-
köintipaikkaa.

 Kun paikkaa etsitään, suuntava-
lovivulla (S. 210) voit valita py-
säköintipaikan vasemmalta tai oi-
kealta.

 Voit keskeyttää avustustoimin-
non kytkemällä sen pois päältä 
painamalla pysäköintiavustimen 
(S-IPA) katkaisinta kerran.
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 Kun pysäköintipaikka havaitaan, 
näyttö vaihtuu.

3 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

4 Kun siirrät vaihdevalitsimen R-
asentoon, kuuluu terävä piippa-
us ja avustustoiminto käynnis-
tyy.

 Kun ohjauspyörän automaatti-
nen kääntäminen alkaa, ohjaus-
pyörän automaattisen kääntämi-
sen näyttö ja ajo-opastin 
(S. 319) tulevat näkyviin näy-
tölle.

 Voit keskeyttää avustustoimin-
non painamalla pysäköintiavusti-
men (S-IPA) katkaisinta.

5 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-
rällä kohdistamatta siihen voi-
maa, varmista alueen turvalli-
suus auton takana sekä auton 
ympärillä, varmista ettei pysä-
köintipaikassa ole esteitä ja pe-
ruuta hitaasti, säädellen auton 
nopeutta jarrupolkimella.

 Jos peruutat liian nopeasti, kuu-
luu terävä piippaus ja avustustoi-
minto keskeytyy. (S. 320)

 Jos autoa ei saada kohdepysä-
köintipaikkaan ensimmäisellä 
kerralla ja tarvitaan useampia 
käännösvaiheita, jatka vaihee-
seen 6.
Jos useita käännösvaiheita ei 
tarvita, jatka vaiheeseen 12.

6 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

7 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
D tai B.
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8 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa, pidä kätesi kevyesti oh-
jauspyörällä ilman voimankäyt-
töä, varmista alueen turvallisuus 
auton edessä sekä auton ympä-
rillä, ja aja hitaasti eteenpäin, 
säädellen auton nopeutta jarru-
polkimella.

9 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

10Siirrä vaihteenvalitsin R-asen-
toon.

11Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-
rällä ilman voimankäyttöä, var-
mista alueen turvallisuus auton 
takana sekä auton ympärillä ja 
peruuta hitaasti, säädellen 
auton nopeutta jarrupolkimella.

Pysäköintipaikan olosuhteista riippuen 
vaiheet 6 - 11 on ehkä toistettava.

12Kun auto on lähes kokonaan 
kohdepysäköintipaikassa, kuu-
luu korkeaääninen piippausääni 
ja Stop-näyttö tulee näkyviin 
näytölle. Pysäytä auto.

Tämä päättää taskupysäköintitoimin-
non.

 Pysähtymisen jälkeen voit va-
paasti siirtää autoa kohdepysä-
köintipaikkaan pääsemiseksi.

 Muista aina peruuttaessasi tar-
kistaa auton edessä ja takana 
oleva tila silmämääräisesti ja pei-
lien kautta.

n Taskupysäköintitoiminnon toimin-
taedellytykset

lJotta taskupysäköintitoiminto toimisi 
tarkoitetulla tavalla, aja hitaasti (nope-
udella, josta auto voidaan pysäyttää 
nopeasti) yhdensuuntaisesti tien (tai 
reunakiven) kanssa ja pidä noin 1 m 
etäisyys pysäköityihin ajoneuvoihin.

lToimintoa ei voi käyttää auton nopeu-
den ollessa yli noin 30 km/h.

lEtuosan sivutunnistimia ja takaosan 
sivutunnistimia käytetään pysäköity-
jen autojen havaitsemiseen ja pysä-
köintipaikan määrittämiseen. Siksi 
opastusta ei anneta, jos havaitsemi-
nen ei ole mahdollista (S. 339).

lJos pysäköityjä autoja ei ole, pysä-
köintipaikan määrittäminen ei ole 
mahdollista. Siksi taskupysäköintitoi-
mintoa ei voi käyttää.

lJos pysäköintipaikan ympärillä ole-
van ympäristön tunnistaminen ei on-
nistu, taskupysäköintitoiminto ei vält-
tämättä toimi.

lOpastus jatkuu, kunnes auton nopeus 
on noin 30 km/h tai suurempi tai toi-
minto kytketään pois päältä (OFF) py-
säköintiavustimen (S-IPA) katkaisi-
mella.

n Pysäköintiavustimen (S-IPA) kat-
kaisimen painamisen ajoitus

Seuraavissa tapauksissa avustustoimin-
toa voidaan mahdollisesti käyttää myös 
rinnakkaispysäköintitoiminnon vaiheiden 
aikana. Suorita pysäköinti kuitenkin täl-
löin monitoiminäytölle tulevien ohjeiden 
mukaisesti.

lVaiheessa 1 pysäköintiavustimen kat-
kaisinta painetaan, kun auto on jo 
ohittanut kohdepysäköintipaikan.
Jos autoa ei pysäytetä vaiheessa 1, 
pysäköintiavustimen katkaisimen pai-
naminen kerran auton ollessa liik-
keessä mahdollistaa taskupysäköinti-
toiminnon valinnan ja jatkamisen suo-
raan vaiheeseen 2.
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lAuto siirretään vaiheen 3 mukaiseen 
kohtaan painamatta pysäköintiavusti-
men katkaisinta. Sitten pysäköinti-
avustimen katkaisinta painetaan vaih-
deasennon ollessa jo R-asennossa.

n Toimintojen yhteenveto

Kun olet poistumassa taskupysä-
köinnistä, valitse suunta johon ha-
luat poistua ja ohjauspyörää kään-
netään automaattisesti auton saa-
miseksi kohtaan, josta voit lähteä 
vapaasti liikkeelle.

HUOMAA

nKäytettäessä avustettua taskupy-
säköintitilaa

lJos tien pinnassa on painumia tai 
kallistuksia, kohdepysäköintipaik-
kaa ei voida asettaa oikein. Tällöin 
auto saatetaan pysäköidä vinoon 
tai se voi jäädä osittain pysäköinti-
paikan ulkopuolelle. Näissä tapauk-
sissa älä käytä taskupysäköintitoi-
mintoa.

lJos toinen pysäköity auto on kapea 
tai pysäköity erittäin lähelle reunaki-
veystä, myös avustustoiminto ohjaa 
auton lähelle reunakiveystä.
Jos auto on vaarassa osua reunaki-
veykseen tai muuhun esteeseen, 
tai rengas näyttää menevän tarkoi-
tetun pysäköintipaikan ulkopuolel-
le, pysäytä auto painamalla jarru-
poljinta ja paina sitten pysäköinti-
avustimen (S-IPA) katkaisinta kyt-
keäksesi järjestelmän OFF-tilaan 
(pois päältä).

lJos pysäköintipaikan sisäreunassa 
on seinä tai muu este, tai jos toinen 
auto on pysäköintipaikkansa ulko-
puolella, kohdepysäköintipaikka 
saatetaan asettaa hiukan tien puo-
lelle.

lYmpäristöstä, esim. toisista pysä-
köidyistä autoista, riippuen auto 
saatetaan pysäköidä vinoon tai se 
voi jäädä osittain pysäköintipaikan 
ulkopuolelle. Säädä auton asento 
manuaalisesti tarpeen mukaan.

lJärjestelmä opastaa autoa viereis-
ten autojen perusteella, vaikka py-
säköintipaikassa olisi esteitä, kuop-
pia, syvennyksiä tai reunakiviä.
Jos auto on vaarassa osua jalan-
kulkijaan, toiseen ajoneuvoon tai 
muihin esteisiin, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta ja paina sitten 
pysäköintiavustimen katkaisinta 
kytkeäksesi järjestelmän pois pääl-
tä.

lHyvin matalalla olevat kohteet saat-
tavat jäädä havaitsematta. Tarkas-
ta ympäristön turvallisuus silmilläsi 
ja jos auton osuminen esteeseen 
näyttää ilmeiseltä, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta.

Lähteminen 
taskupysäköinnistä 
(taskupysäköinnin 
poistumistoiminto)
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1 Vaihteenvalitsimen ollessa 
asennossa P, paina pysäköinti-
avustimen katkaisinta, valitse 
taskupysäköinnin poistumistoi-
minto ja käytä sitten suuntavilk-
kuvipua valitaksesi halutun pois-
tumissuunnan.

2 Ohjauspyörää aletaan kääntää 
automaattisesti, kun vaihteenva-
litsin siirretään järjestelmän 
opastuksen mukaisesti.

3 Kuuluu äänimerkki ja näyttö il-
moittaa sinulle, kun auto saavut-
taa kohdan, josta voit lähteä liik-
keelle.

Pysäköintipaikan olosuhteista riippuen, 
opastus aloituskohtiin eteenpäinajoa ja 
peruuttamista varten sekä ohjauspyö-
rän automaattista kääntämistä varten 
toistetaan, jos useat käännösvaiheet 
ovat tarpeen, vaiheittain siitä alkaen, 
kun ohjauspyörän automaattinen kään-
täminen alkaa kohdassa 2 aina siihen 
asti, kunnes auto saavuttaa paikan, 
mistä voidaan lähteä liikkeelle.

n Taskupysäköinnistä poistu-
mistoiminnon käyttö poistumi-
seen

1 Vaihteenvalitsimen ollessa vaih-
deasennossa P paina pysäköin-
tiavustimen katkaisinta. Tarkista, 
että monitoiminäytölle tulee 
viesti ʺPoistuminenʺ.

2 Suuntavilkkuvivulla (S. 210) 
valitaan haluttu poistumissuun-
ta vasemmalle tai oikealle.

Jos auton poistumissuunnassa on es-
teitä, järjestelmä katsoo ettei poistumi-
nen ole mahdollista ja avustustoiminto 
päättyy.

3 Kun siirrät vaihteenvalitsimen 
vaihdeasentoon R (tai D) ohje-
näytön ohjeiden mukaisesti 
(S. 319), kuuluu terävä piippa-
us ja avustustoiminto käynnis-
tyy.

Vaihe 4 ja siitä eteenpäin koskevat ta-
pauksia, joissa ohjenäyttö kertoo ʺKyt-
ke R-asentoʺ sen jälkeen, kun poistu-
missuunta on valittu suuntavilkkuvivul-
la.
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 Kun ohjauspyörän automaatti-
nen kääntäminen alkaa, ohjaus-
pyörän automaattisen kääntämi-
sen näyttö ja ajo-opastin 
(S. 319) tulevat näkyviin näy-
tölle.

 Voit keskeyttää avustustoimin-
non painamalla pysäköintiavusti-
men (S-IPA) katkaisinta.

4 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-
rällä ilman voimankäyttöä, var-
mista alueen turvallisuus auton 
takana sekä auton ympärillä ja 
peruuta hitaasti, säädellen 
auton nopeutta jarrupolkimella.

 Jos peruutat liian nopeasti, kuu-
luu terävä piippaus ja avustustoi-
minto keskeytyy. (S. 320).

5 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

6 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
D tai B.

7 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa, pidä kätesi kevyesti oh-
jauspyörällä ilman voimankäyt-
töä, varmista alueen turvallisuus 
auton edessä sekä auton ympä-
rillä, ja aja hitaasti eteenpäin, 
säädellen auton nopeutta jarru-
polkimella.

 Jos autoa ei saada pois pysä-
köintipaikasta ensimmäisellä ker-
ralla ja tarvitaan useampia kään-
nösvaiheita, jatka vaiheeseen 8.

 Jos useita käännösvaiheita ei 
tarvita, jatka vaiheeseen 14.

8 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

9 Siirrä vaihteenvalitsin R-asen-
toon.
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10Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-
rällä ilman voimankäyttöä, var-
mista alueen turvallisuus auton 
takana sekä auton ympärillä ja 
peruuta hitaasti, säädellen 
auton nopeutta jarrupolkimella.

Pysäköintipaikan olosuhteista riippuen 
vaiheet 5 - 10 on ehkä toistettava.

11Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

12Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
D tai B.

13Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa, pidä kätesi kevyesti oh-
jauspyörällä ilman voimankäyt-
töä, varmista alueen turvallisuus 
auton edessä sekä auton ympä-
rillä, ja aja hitaasti eteenpäin, 
säädellen auton nopeutta jarru-
polkimella.

14Kun auto on lähes saavuttanut 
liikkeellelähtöpaikan, kuuluu te-
rävä piippaus ja avustustoimin-
to päättyy. Tartu ohjauspyörään 
ja lähde liikkeelle eteenpäin.

n Taskupysäköinnistä poistumistoi-
minto

lAvustustoiminnon aikana, jos kuljetta-
ja päättelee auton olevan paikassa, 
josta liikkeellelähtö on mahdollinen ja 
kääntää ohjauspyörää, avustustoimin-
to päättyy tähän kohtaan.

lAvustustoimintoa ei voi käyttää, jos 
auton edessä ei ole pysäköityjä autoja 
tai jos väli autosi etupään ja eteen py-
säköidyn auton välillä on liian suuri.

lKun käytät taskupysäköinnin poistu-
mistoimintoa, avustustoiminto ei ym-
pärillä olevasta ympäristöstä riippuen 
ehkä toimi.

n Käytettäessä avustettua taskupysä-
köintitoimintoa

Älä käytä taskupysäköinnin poistumis-
toimintoa seuraavissa tilanteissa, sillä 
toiminto ei ehkä toimi oikein:

lJos tien pinta ei ole päällystetty tai se 
on karkea, esimerkiksi soraa.

lJos tiessä autosi vieressä on kuoppa 
tai muu painauma.

lJos tie autosi vieressä on kalteva.
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lJos autosi takana, alueella josta auto-
si lähtee liikkeelle, on seuraavanlaisia 
kohteita:

• Puita tai pylväitä
• Paloposteja
• Korkeata ruohoa, kukkapenkkejä yms.
• Autosi ympäröiviä seiniä
• Pysäköintipaikan läheisyydessä odot-

tavia ajoneuvoja
• Metallisia I-palkkeja
• Seiniä, joissa on ulokkeita
• Reikiä

n Toimintojen yhteenveto

Pysähdy siten, että valitun pysäköin-
tipaikan keskilinja on lähes suorassa 
kulmassa autoon nähden. Jos tila on 
tunnistettavissa, voit käyttää eteen-
päinajon opastustoimintoa. Lisäksi 
pysäköintipaikasta ja muista olosuh-
teista riippuen, useiden käännösten 
opastustoimintoa tarjotaan myös tar-
peen mukaan.

VAROITUS

nKäytettäessä avustettua taskupy-
säköinnin poistumistoimintoa

Seuraavissa tilanteissa aja varovai-
sesti, sillä sivutunnistimet eivät ehkä 
pysty havaitsemaan kohteita oikein, 
mikä voi johtaa onnettomuuteen.

Jos jokin kohde on alueella, joka si-
jaitsee sivutunnistimien havainto-
alueen ulkopuolella.

Kohde

HUOMAA

nKäytettäessä avustettua taskupy-
säköintitoimintoa

lÄlä käytä taskupysäköinnin poistu-
mistoimintoa muulloin kuin lähdet-
täessä liikkeelle taskupysäköinnis-
tä.
Jos avustustoiminto käynnistyy ta-
hattomasti, paina jarrupoljinta py-
säyttääksesi auton ja paina sitten 
pysäköintiavustimen katkaisinta pe-
ruaksesi avustuksen.

lTunnistimien havainnoima alue 
(S. 293) on rajallinen. Tarkasta 
ympäristön turvallisuus silmämää-
räisesti ja jos auton osuminen jo-
honkin näyttää ilmeiseltä, pysäytä 
auto painamalla jarrupoljinta.

lHyvin matalalla olevat kohteet saat-
tavat jäädä havaitsematta. Tarkas-
ta ympäristön turvallisuus silmilläsi 
ja jos auton osuminen esteeseen 
näyttää ilmeiseltä, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta.

lKun lähdet eteenpäin liikkeelleläh-
töpaikasta, varmista ensin ympäris-
tön turvallisuus.

Pysäköiminen muiden 
ajoneuvojen viereen 
(rinnakkaispysäköintitoiminto)
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1 Pysähdy siten, että valitun pysä-
köintipaikan keskilinja on lähes 
suorassa kulmassa autoon näh-
den. Paina sitten pysäköinti-
avustimen katkaisinta kahdesti 
valitaksesi rinnakkaispysäköinti-
toiminnon.

2 Ohjauspyörää aletaan kääntää 
automaattisesti, kun auto lähtee 
liikkeelle.

3 Kuuluu äänimerkki ja näyttö il-
moittaa sinulle, kun auto saavut-
taa kohdan, josta peruuttaminen 
aloitetaan.

Opastusta ei anneta, jos tunnistettu py-
säköintipaikka tai tien leveys (etäisyys 
tien reunaan pysäköintipaikan puolelta 
tien yli) on kapea, tai auton edessä on 
esteitä.

4 Pysäköinti on valmis.
Tämä päättää avustustoiminnon.

Pysäköintipaikan olosuhteista riippuen, 
opastus aloituskohtiin eteenpäinajoa ja 
peruuttamista varten sekä ohjauspyö-
rän automaattista kääntämistä varten 
toistetaan aina, kun tarvitaan useita 
käännösvaiheita. Opastus alkaa vai-
heesta 3 auton peruuttamisesta ja jat-
kuu, kunnes pysäköinti on valmis.

n Pysäköiminen

1 Pysähdy siten, että valitun pysä-
köintipaikan keskilinja on lähes 
suorassa kulmassa autoon näh-
den. Paina sitten pysäköinti-
avustimen katkaisinta kahdesti 
ja tarkasta, että monitoiminäytöl-
le tulee ʺRinnakkaispys.ʺ.

1 m

 Tarkasta alue auton ympärillä 
nuolen suunnassa, joka osoittaa 
ohjauspyörän automaattisen 
kääntämisen suunnan, sekä koh-
depysäköintipaikka näytöllä.

 Toimintatila vaihtuu jokaisella py-
säköintiavustimen katkaisimen 
painalluksella. (S. 319)

 Jos vaihteenvalitsin on muussa 
asennossa kuin D tai B, tai kun 
auton on havaittu liikkuvan, py-
säköintiavustimen katkaisimen 
painaminen ei saa näyttöä vaih-
tumaan toiminnolle ʺRinnakkais-
pysäköintiʺ.

 Käyttämällä suuntavilkkuvipua 
(S. 210) valitset, haluatko py-
säköidä vasemmalle vai oikealle.

 Järjestelmää ei voi käyttää, jos 
pysäköintipaikka on kapea tai 
tilaa ei ole riittävästi avustustoi-
minnon toimintaa varten. Katso 
tiedot monitoiminäytöltä ja etsi 
toinen pysäköintipaikka.
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2 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa, pidä kätesi kevyesti oh-
jauspyörällä ilman voimankäyt-
töä, varmista alueen turvallisuus 
auton edessä sekä auton ympä-
rillä, ja aja hitaasti eteenpäin, 
säädellen auton nopeutta jarru-
polkimella. Kun tämä on tehty, 
kuuluu korkeaääninen ääni-
merkki ja mittariston merkkivalo 
syttyy samalla, minkä jälkeen 
avustustoiminto käynnistyy.

 Kun ohjauspyörän automaatti-
nen kääntäminen alkaa, ohjaus-
pyörän automaattisen kääntämi-
sen näyttö ja ajo-opastin 
(S. 319) tulevat näkyviin näy-
tölle.

 Voit keskeyttää avustustoimin-
non painamalla pysäköintiavusti-
men (S-IPA) katkaisinta.

 Jos auton nopeus on liian suuri, 
kuuluu terävä piippaus ja avus-
tustoiminto keskeytyy. (S. 320)

 Jos paikka osoittautuu liian ka-
peaksi avustustoiminnon alkami-
sen jälkeen, kuuluu terävä piip-
paus ja avustustoiminto keskey-
tyy.

3 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

4 Siirrä vaihteenvalitsin R-asen-
toon.

5 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-
rällä kohdistamatta siihen voi-
maa, varmista alueen turvalli-
suus auton takana sekä auton 
ympärillä, varmista ettei pysä-
köintipaikassa ole esteitä ja pe-
ruuta hitaasti, säädellen auton 
nopeutta jarrupolkimella.

 Jos autoa ei saada kohdepysä-
köintipaikkaan ensimmäisellä 
kerralla ja tarvitaan useampia 
käännösvaiheita, jatka vaihee-
seen 6.

 Jos useita käännösvaiheita ei 
tarvita, jatka vaiheeseen 12.

6 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.
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7 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
D tai B.

Jos haluat päättää avustustoiminnon 
tämänhetkiseen paikkaan, siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon.

8 Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa, pidä kätesi kevyesti oh-
jauspyörällä ilman voimankäyt-
töä, varmista alueen turvallisuus 
auton edessä sekä auton ympä-
rillä, ja aja hitaasti eteenpäin, 
säädellen auton nopeutta jarru-
polkimella.

9 Kun piippausääni kuuluu ja 
Stop-merkki (S. 319) tulee 
esiin, pysäytä auto.

10Siirrä vaihteenvalitsin R-asen-
toon.

11Pysy tavanomaisessa ajoasen-
nossa peruuttamista varten, 
pidä kätesi kevyesti ohjauspyö-

rällä ilman voimankäyttöä, var-
mista alueen turvallisuus auton 
takana sekä auton ympärillä ja 
peruuta hitaasti, säädellen 
auton nopeutta jarrupolkimella.

Pysäköintipaikan olosuhteista riippuen 
vaiheet 6 - 11 on ehkä toistettava.

12Kun auto on lähes kokonaan 
kohdepysäköintipaikassa, kuu-
luu korkeaääninen piippausääni 
ja Stop-merkki (S. 319) tulee 
näkyviin näytölle. Pysäytä auto.

Tämä päättää rinnakkaispysäköintitoi-
minnon.

 Turvallisuuden takia summeri soi 
hiukan ennen kuin auto on koko-
naan kohdepysäköintipaikassa. 
Lisäksi järjestelmän toiminta 
päättyy tässä kohdassa. Pidä tu-
keva ote ohjauspyörästä ja 
säädä nopeutta jarrupolkimella 
päästäksesi lopulliseen pysä-
köintipaikkaan.

 Muista aina peruuttaessasi tar-
kistaa auton edessä ja takana 
oleva tila silmämääräisesti ja pei-
lien kautta.

n Rinnakkaispysäköintitoiminnon toi-
mintaedellytykset

lJotta toiminto toimisi tarkoitetulla ta-
valla, aja hitaasti (nopeudella, josta 
auto voidaan pysäyttää nopeasti). Py-
sähdy siten, että valitun pysäköintipai-
kan keskilinja on lähes suorassa kul-
massa autoon nähden ja paina sitten 
pysäköintiavustimen (S-IPA) katkai-
sinta.

lToimintoa ei voi käyttää auton nopeu-
den ollessa yli noin 30 km/h.
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lEtuosan sivutunnistimia ja takaosan 
sivutunnistimia käytetään pysäköity-
jen autojen havaitsemiseen ja pysä-
köintipaikan määrittämiseen. Siksi 
opastusta ei anneta, jos havaitsemi-
nen ei ole mahdollista (S. 339).

lJos pysäköityjä autoja ei ole, pysä-
köintipaikan määrittäminen ei ole 
mahdollista. Siksi rinnakkaispysäköin-
titoimintoa ei voi käyttää.

lJos pysäköintipaikan ympärillä ole-
van ympäristön tunnistaminen ei on-
nistu, rinnakkaispysäköintitoiminto ei 
välttämättä toimi.

lPysäköintipaikan olosuhteista riippu-
en, jos auton edessä ei ole riittävästi 
tilaa pysäköinnin suorittamista varten, 
kohdepysäköintipaikka ei ehkä ole 
saavutettavissa.

Aiottu pysäköintipaikka

Seinä

n Vihjeitä rinnakkaispysäköintitoi-
minnon käyttöä varten

1 Jätä noin 1 m väli pysäköityihin ajo-
neuvoihin ja lähesty valittua kohdepy-
säköintipaikkaa. Jos väli autosi ja py-
säköityjen autojen välillä on liian suuri. 
etuosan sivutunnistimet ja takaosan 
sivutunnistimet eivät aina pysty havait-
semaan pysäköityjä autoja.

1 m

2 Pysähdy siten, että valitun pysäköin-
tipaikan keskilinja on suorassa kul-
massa autoon nähden. Lisäksi paina 
pysäköintiavustimen (S-IPA) katkai-
sinta vasta auton ollessa täysin py-
sähtynyt.

HUOMAA

n Kun käytät rinnakkaispysäköinti-
toimintoa

lJos tien pinnassa on painumia tai 
kallistuksia, kohdepysäköintipaik-
kaa ei voida asettaa oikein. Tällöin 
auto saatetaan pysäköidä vinoon 
tai se voi jäädä osittain pysäköinti-
paikan ulkopuolelle. Näissä tapauk-
sissa älä käytä rinnakkaispysäköin-
titoimintoa.

lKun pysäköit kapeaan tilaan, auto 
joutuu hyvin lähelle viereisiä ajo-
neuvoja. Jos kosketus näyttää il-
meiseltä, pysäytä auto painamalla 
jarrupoljinta.

lHyvin matalalla olevat kohteet saat-
tavat jäädä havaitsematta. Tarkas-
ta ympäristön turvallisuus silmilläsi 
ja jos auton osuminen esteeseen 
näyttää ilmeiseltä, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta.

lYmpäristöstä, esim. toisista pysä-
köidyistä autoista, riippuen auto 
saatetaan pysäköidä vinoon tai se 
voi jäädä osittain pysäköintipaikan 
ulkopuolelle. Säädä auton asento 
manuaalisesti tarpeen mukaan.
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Jos pysäköintiavustinta (S-IPA) ei voi käyttää tai sen toiminta keskeytyy, pe-
ruuntuu jne., jokin seuraavista viesteistä tulee näkyviin monitoiminäytölle. 
Toimi näytön edellyttämällä tavalla.

n Jos käyttö ei ole mahdollista

Monitoiminäytön viestit

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä

ʺIPA-järjestelmän tarkastus. Vie 
auto huoltoon.ʺ

Järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö.

 Valitse OFF-toimintatila ja käynnistä sit-
ten hybridijärjestelmä.
Jos viesti näytetään uudelleen, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoi-
sen korjaamon tarkastaa auto.

ʺEi käytettävissä tällä hetkelläʺ

Järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö.

Ohjaustehostin on tilapäisesti ylikuumentunut.

 Valitse OFF-toimintatila, odota hetki ja 
käynnistä sitten hybridijärjestelmä uudel-
leen.

Hybridijärjestelmä ei toimi.

 Käynnistä hybridijärjestelmä.

Jäätä, lunta, kuraa tms. on tarttunut tunnisti-
meen. Poista kaikki jää, lumi, kura jne.

 Poista kaikki jää, lumi, kura jne.

Tunnistin on jäätynyt.

 Järjestelmä palaa normaaliksi, kun jää 
sulaa tunnistimesta.

12 V -akku on irrotettu ja asennettu takaisin.

 Aja autoa suoraan eteenpäin vähintään 
viiden sekunnin ajan noin 35 km/h tai 
suuremmalla nopeudella.

ʺLiian suuri nopeusʺ

Pysäköintiavustimen katkaisinta painettiin 
auton nopeuden ollessa yli 30 km/h.

 Paina katkaisinta auton nopeuden ollessa 
korkeintaan noin 30 km/h.
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ʺEi käytettävissäʺ

ʺYritä toisaalleʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta painet-
tiin alueella, jossa ei ole pysäköintipaikkoja tai 
painettiin alueella, jossa tie on liian kapea pysä-
köintiin.

 Avustustoimintoa ei voi käyttää, koska 
pysäköintipaikkoja ei ole. Jatka pysäköin-
tipaikkaan, jonka leveys on noin 2,6 m tai 
suurempi.

 Avustustoimintoa ei voi käyttää, koska tie 
on liian kapea. Jatka pysäköintipaikkaan, 
jossa tien leveys on noin 4,5 m tai suu-
rempi.

ʺLiian kapea paikkaʺ

ʺYritä toisaalleʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta painet-
tiin, kun auton etu- ja takapuolella ei ole riittä-
västi tilaa taskupysäköinnistä poistumiseen.

 Avustustoimintoa ei voi käyttää, koska 
pysäköintipaikkoja ei ole. Jatka pysäköin-
tipaikkaan, jonka leveys on noin 2,6 m tai 
suurempi.

ʺEsteʺ

ʺYritä toisaalleʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta painet-
tiin alueella, jossa on esteitä auton etupuolella 
eikä auto voi liikkua peruutuksen aloituskoh-
taan.

 Avustustoimintoa ei voi käyttää, koska 
auton etupuolella on esteitä. Käytä pysä-
köintipaikkoja, joiden edessä ei ole estei-
tä.

ʺLiian kapea paikkaʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta painet-
tiin, kun auton etu- ja takapuolella ei ole riittä-
västi tilaa taskupysäköinnistä poistumiseen.

 Auto ei voi poistua avustustoiminnon 
avulla, koska auton etu- ja takapuolella ei 
ole riittävästi tilaa. Varmista ympäristön 
turvallisuus ennen poistumista.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä
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n Kun toiminta peruuntuu

ʺEi käytettävissäʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta painet-
tiin alueella, jossa ei ole esteitä auton etupuo-
lella, mutta esteitä on auton sivulla eikä auto voi 
poistua taskupysäköinnistä.

 Avustustoimintoa ei voi käyttää, koska 
auton sivuilla on esteitä tai poistuminen 
voi onnistua vaivatta manuaalisesti. Var-
mista ympäristön turvallisuus ennen 
poistumista.

ʺTartuit ohjauspyöräänʺ

Avustustoiminto käynnistetään, kun ohjauspyö-
rästä pidetään kiinni.

 Pidä kädet ohjauspyörällä ilman voiman-
käyttöä. Avustustoiminto käynnistyy.

ʺPysäytä autoʺ

Auto liikkuu ja avustustoiminto käynnistetään, 
kun ohjauspyörästä pidetään kiinni.

 Pysäytä auto ja seuraa järjestelmän anta-
mia ohjeita avustustoiminnon käynnistä-
miseksi.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä

ʺAvustus lopetettuʺ
Avustustoiminnon toimiessa aikana kuljettaja 
siirtää vaihteenvalitsimen P-asentoon tai pai-
naa pysäköintiavustimen katkaisinta.

ʺLiian suuri nopeusʺ
Auton nopeus oli yli 30 km/h etsittäessä pysä-
köintitilaa taskupysäköintitoiminnolla.

ʺLiian kapea paikkaʺ
Avustustoiminto käynnistetään alueella, jossa 
pysäköintipaikat ovat kapeita.

ʺSuuntaa ei ole valittuʺ

Vaihteenvalitsinta siirretään käyttämättä suunta-
vilkkuvipua poistumissuunnan valitsemiseen tas-
kupysäköinnin poistumistoimintoa käytettäessä.

 Seuraa järjestelmän antamaa opastusta.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä
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n Kun toiminta keskeytyy tilapäisesti

ʺVäärä suuntaʺ

Avustustoiminnon käynnistyessä auto kulkee 
opastukseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

 Seuraa järjestelmän antamaa opastusta 
jatkaaksesi.

ʺHaluttuun paikkaan ei päästäʺ

Käännösliikkeiden maksimimäärä on saavutet-
tu avustustoiminnon toimiessa tai kohdepysä-
köintipaikkaa ei voida tavoittaa, koska avustus-
toimintoa käytetään jyrkästi viettävällä tiellä.

 Seuraa avustustoiminnon opastusta ja 
käytä järjestelmää suuremmassa tilassa, 
joka ei vietä jyrkästi.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä

ʺOhjauspyörää käännettiinʺ

Kuljettaja pitää kiinni ohjauspyörästä avustus-
toiminnon aikana.

 Pysäytä auto ja pidä kädet ohjauspyörällä 
ilman voimankäyttöä. Paina sitten pysä-
köintiavustimen katkaisinta avustustoi-
minnon käynnistämiseksi uudelleen.

ʺLiian suuri nopeusʺ

Auton nopeus ylittää 7 km/h avustustoiminnon 
aikana.

 Pysäytä auto ja pidä kädet ohjauspyörällä 
ilman voimankäyttöä. Paina sitten pysä-
köintiavustimen katkaisinta avustustoi-
minnon käynnistämiseksi uudelleen.

ʺTartuit ohjauspyöräänʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta paine-
taan avustustoiminnon ollessa tilapäisesti py-
säytettynä ja ohjauspyörästä pidetään kiinni.

 Pidä kädet ohjauspyörällä ilman voiman-
käyttöä. Pysäytä auto avustustoiminnon 
käynnistämiseksi uudelleen.

ʺPysäytä autoʺ

Pysäköintiavustimen (S-IPA) katkaisinta paine-
taan avustustoiminnon ollessa tilapäisesti py-
säytettynä ja auton liikkuessa.

 Pidä kädet ohjauspyörällä ilman voiman-
käyttöä. Pysäytä auto avustustoiminnon 
käynnistämiseksi uudelleen.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä
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n Tunnistimet

Havaitsevat auton pysäköintipai-
kan määrittämiseksi.

Sivutunnistimet edessä

Takaosan sivutunnistimet

n Varotoimenpiteitä käytön aikana

lTunnistimien havainnointialue käytet-
täessä rinnakkaispysäköintitoimintoa

Aiottu pysäköintipaikka

lTunnistimien havainnointialue käytet-
täessä taskupysäköintitoimintoa

ʺJatkaʺ

Avustustoiminto pysähtyy tilapäisesti (voidaan 
käynnistää uudelleen)

 Pysäytä auto ja pidä kädet ohjauspyörällä 
ilman voimankäyttöä. Paina sitten pysä-
köintiavustimen (S-IPA) katkaisinta avus-
tustoiminnon käynnistämiseksi uudel-
leen.

ʺEste liian lähellä edessäʺ

ʺShift to Rʺ (Vaihda R-asentoon)

Auto joutui liian lähelle estettä auton etupuolella.

 Valitse R-vaihdeasento ja paina pysäköin-
tiavustimen katkaisinta avustustoimin-
non käynnistämiseksi uudelleen.

ʺEste liian lähellä takanaʺ

ʺShift to Dʺ (Vaihda D-asentoon)

Auto joutui liian lähelle estettä auton takapuolel-
la.

 Valitse D-vaihdeasento ja paina pysäköin-
tiavustimen katkaisinta avustustoimin-
non käynnistämiseksi uudelleen.

Viesti Tilanne/Toimintamenetelmä

Varotoimenpiteitä käytön 
aikana
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Aiottu pysäköintipaikka

lJos aiotun pysäköintipaikan takana on 
pysäköity auto, sitä ei ehkä havaita 
etäisyyden takia. Havaintoetäisyys 
saattaa myös ajoneuvon muodosta ja 
muista tekijöistä johtuen lyhentyä tai 
havaitseminen voi olla mahdotonta.

lMuut kohteet kuin pysäköidyt ajoneu-
vot, kuten tolpat ja seinät, jäävät mah-
dollisesti havaitsematta. Ja vaikka 
nämä kohteet havaittaisiin, kohdepy-
säköintipaikka saattaa siirtyä.

Tolpat

Seinä

lKohdepysäköintipaikka voi siirtyä 
myös havaittaessa jalankulkija tms.

Jalankulkija

lPysäköintiavustin (S-IPA) ei aina toi-
mi, jos ritilöitä, kuvioitua lattiapeltiä tai 
vastaavia materiaaleja havaitaan py-
säköintipaikan pinnassa.

VAROITUS

n Kun käytät pysäköintiavustinta

lÄlä luota pelkästään pysäköinti-
avustimen (S-IPA) toimintaan. Aja 
varovasti eteen- ja taaksepäin var-
mistaen auton ympärillä ja takana 
olevan alueen turvallisuuden silmä-
määräisesti, kuten tekisit autolla, 
jossa ei ole kyseistä varustetta.

lÄlä peruuta monitoiminäyttöä kat-
soen. Peruuttaminen niin, että pel-
kästään katsoo näyttöä, saattaa ai-
heuttaa kolarin tai johtaa onnetto-
muuteen, sillä näytössä näkyvä 
kuva saattaa poiketa todellisista 
olosuhteista. Muista aina tarkistaa 
silmämääräisesti auton ympärillä ja 
takana oleva alue peruuttaessasi, 
myös ilman peilin välittämää kuvaa.

lAja hitaasti ja säätele nopeutta jar-
rupolkimella peruuttaessasi tai 
eteenpäin ajaessasi.

lJos auto on vaarassa osua jalan-
kulkijaan, toiseen ajoneuvoon tai 
muihin esteisiin, pysäytä auto pai-
namalla jarrupoljinta ja paina sitten 
pysäköintiavustimen (S-IPA) katkai-
sinta kytkeäksesi järjestelmän OFF-
tilaan (pois päältä).

lKäytä järjestelmää tasaisilla pysä-
köintipaikoilla.
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VAROITUS

lNoudata seuraavia varotoimia, 
koska ohjauspyörä kääntyy auto-
maattisesti käytön aikana.

• Varo solmion, kaulahuivin, käsivar-
ren tms. takertumista ohjauspyö-
rään. Pidä yläruumiisi kaukana oh-
jauspyörästä. Älä myöskään päästä 
lapsia ohjauspyörän lähelle.

• Pitkät kynnet saattavat aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran ohjauspyö-
rän kääntyessä.

• Pysäytä auto hätätilanteessa paina-
malla jarrupoljinta ja paina sitten py-
säköintiavustimen S-IPA katkaisinta 
kytkeäksesi järjestelmän OFF-tilaan 
(pois päältä).

lVarmista aina ennen pysäköintiä, 
että tilaa on riittävästi auton pysä-
köintiä ja järjestelmän toimintaa 
varten.

lÄlä käytä järjestelmää seuraavissa 
tilanteissa, sillä järjestelmä ei ehkä 
pysty avustamaan aiottuun pysä-
köintipaikkaan pääsemisessä, jol-
loin voi aiheutua onnettomuus.

• Alueella, jossa ei ole pysäköinti-
paikkaa

• Päällystämättömällä pysäköinti-
alueella, johon ei ole maalattu py-
säköintiruutuja, kuten hiekka- tai 
sorakentällä

• Pysäköintialueella, joka on viettävä 
tai epätasainen

• Jäisellä, lumisella tai liukkaalla tiellä

• Kuuman sään pehmentämällä as-
faltilla

• Jos auton ja aiotun pysäköintipai-
kan välissä on este

• Lumiketjujen tai kompaktin vara-
pyörän ollessa käytössä (joissakin 
malleissa)

lKäytä vain valmistajan suosittele-
mia renkaita. Järjestelmä ei välttä-
mättä toimi oikein. Vaihtaessasi 
renkaat uuteen ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammat-
titaitoiseen korjaamoon.

lJärjestelmä ei aina pysty paikoitta-
maan autoa asetettuun paikkaan 
seuraavissa tilanteissa.

• Renkaat ovat kuluneet loppuun, tai 
rengaspaine on alhainen

• Autossa on erittäin raskas kuorma

• Auto on kallistunut, koska matkata-
varoita tms. on sijoitettu auton toi-
seen reunaan

• Pysäköintialueella on katulämmitys 
estämässä tienpintaa jäätymästä.

Muissa tilanteissa, joissa asetettu 
paikka ja auton paikka poikkeavat pal-
jon toisistaan, anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tutkia auto.

lNoudata seuraavia varotoimia tas-
kupysäköinnistä poistumistoimin-
non yhteydessä.
Taskupysäköinnistä poistumistoi-
mintoa käytetään, kun autolla läh-
detään liikkeelle taskupysäköinnis-
tä. Toimintoa ei kuitenkaan voi aina 
käyttää, jos auton edessä havai-
taan esteitä tai ihmisiä. Käytä tätä 
toimintoa vain taskupysäköinnistä 
poistumiseen. Kun ohjauspyörää 
käännetään automaattisesti, voit 
kytkeä järjestelmän pois päältä joko 
painamalla pysäköintiavustimen (S-
IPA) katkaisinta tai kääntämällä oh-
jauspyörää itse.

lJos taskupysäköinnistä poistumis-
toimintoa käytetään erehdyksessä 
seuraavissa tilanteissa, auto saat-
taa osua esteeseen.
Poistumistoimintoa käytetään suun-
taan, jossa on este, mutta sivutun-
nistimet eivät havaitse estettä 
(esim. tilanteet, joissa auto on suo-
raan tolpan vieressä).
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VAROITUS

lNoudata seuraavia varotoimia, sillä 
tunnistimet voivat lakata toimimasta 
oikein, jolloin voi aiheutua onnetto-
muus.

• Älä kohdista tunnistimeen kovia is-
kuja tms. Tunnistimet voivat alkaa 
toimia virheellisesti.

• Kun peset autoa painepesurilla, älä 
suuntaa vesisuihkua suoraan tun-
nistimiin. Laitteet eivät välttämättä 
toimi kunnolla, jos ne altistuvat voi-
makkaalle vedenpaineelle. Jos 
auton puskuri osuu johonkin, järjes-
telmä ei ehkä toimi oikein tunnisti-
men toimintahäiriön takia. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon tarkastaa auto.

lSeuraavissa tilanteissa tunnistimet 
eivät ehkä toimi normaalisti ja voi 
aiheutua onnettomuus. Aja varovai-
sesti.

• Sivuilla olevia esteitä ei havaita 
ennen kuin sivualueiden skannaus 
on valmis. (S. 291)

• Vaikka sivualueiden skannaus on 
valmis, sivuilta lähestyviä esteitä, 
kuten muita ajoneuvoja, ihmisiä tai 
eläimiä, ei voida havaita.

• Tunnistin jäätyy (järjestelmä palaa 
normaaliksi, kun tunnistin sulaa).
Varoitusviesti saattaa tulla näkyviin 
erityisen matalissa lämpötiloissa 
tunnistimen jäätymisen takia. Täl-
löin pysäköityjä autoja ei ehkä ha-
vaita.

• Jonkun käsi on tunnistimen edessä.

• Auto on kallistunut huomattavasti.

• Lämpötila on erittäin korkea tai erit-
täin matala.

• Autolla ajetaan epätasaisilla teillä, 
mäessä, soratiellä tai alueella, 
missä on pitkää ruohoa jne.

• Ultraääniaaltojen lähde on lähellä, 
kuten toisen auton äänitorvi tai py-
säköintitutka, moottoripyörän moot-
tori tai raskaan ajoneuvon paineil-
majarrut.

• Rankkasade voimakkaat vesirois-
keet iskevät autoon.

• Tunnistimen asento voi olla muuttu-
nut, kun avustustoiminto käynnis-
tyy, vaikka aiotussa pysäköintipai-
kassa on auto pysäköitynä. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon tarkastaa auto.

• Älä kiinnitä mitään varusteita tun-
nistimen havaintoalueelle.
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Monitoiminäyttö

Ajotilavalitsin

Siirrä ajotilavalitsinta eteenpäin tai taak-
sepäin valitaksesi haluamasi ajotilan 
monitoiminäytöltä.

1 Normaaliajotila

Takaa polttoainetaloudellisuuden, hiljai-
suuden ja dynaamisen suorituskyvyn 
ihanteellisen tasapainon. Soveltuu nor-
maaliajoon.

2 Sport-ajotila

Kontrolloi hybridijärjestelmää antaen 
nopean, tehokkaan kiihdytyksen. Tämä 
ajotila muuttaa myös ohjaustuntumaa, 
tehden sen soveltuvaksi siihen, kun tar-
vitaan ketterää ohjauksen hallintaa 
kuten silloin, kun ajetaan mutkikkailla 
teillä.

Kun Sport-ajotila valitaan, Sport-ajotilan 
merkkivalo syttyy.

3 Eco-ajotila
Auttaa kuljettajaa kiihdyttämään talou-
dellisella tavalla ja parantamaan poltto-
ainetaloudellisuutta kaasuläpän maltilli-
silla asetuksilla ja kontrolloimalla läm-
mitys-/ilmastointijärjestelmän (lämmi-
tys/jäähdytys) toimintaa.

Kun Eco-ajotila valitaan, Eco-ajotilan 
merkkivalo syttyy.

n Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän 
toiminta Eco-ajotilassa

Eco-ajotila kontrolloi lämmitys-/ilmas-
tointijärjestelmän lämmityksen/jäähdy-
tyksen toimintaa ja puhallinnopeutta 
edistääkseen polttoainetaloudellisuutta. 
Halutessasi parantaa lämmitys-/ilmas-
tointijärjestelmän tehokkuutta toimi seu-
raavasti:

lKytke lämmitys-/ilmastointijärjestel-
män Eco-toiminto (S. 356) pois 
päältä.

lSäädä puhaltimen nopeutta 
(S. 357)

lKytke Eco-ajotila pois päältä

n Sport-toiminnon automaattinen 
poiskytkeytyminen

Jos käynnistyspainikkeesta valitaan 
OFF-toimintatila Sport-ajotilassa tai ajon 
jälkeen, ajotila vaihtuu normaaliksi ajoti-
laksi.

Ajotilavalitsin

Ajotila voidaan valita eri ajo-
olosuhteisiin sopivaksi.

Ajotilan valinta
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n Jos viesti ʺHiukkassuodatin on 
täynnä. Katso omistajan käsikirja' 
ilmestyy monitoiminäyttöön

lViesti saattaa ilmestyä ajettaessa ras-
kaalla kuormalla jolloin hiukkasaineita 
kerääntyy.

lHybridijärjestelmän tehoa (moottorin 
käyntinopeutta) rajoitetaan, kun tietty 
määrä hiukkasaineita on kerääntynyt, 
mutta autolla voidaan kuitenkin ajaa, 
jos toimintahäiriön varoitusvalo ei syty.

lHiukkasaineita voi kerääntyä nopeam-
min, jos autolla ajetaan usein lyhyitä 
matkoja tai alhaisella nopeudella, tai 
jos hybridijärjestelmä käynnistetään 
jatkuvasti erittäin alhaisissa lämpöti-
loissa. Hiukkasaineiden liiallinen ke-
rääntyminen voidaan estää ajamalla 
säännöllisesti pitkiä matkoja ja ajoit-
tain vapauttamalla kaasupoljin, esi-
merkiksi moottoriliikenneteillä tai 
moottoriteillä.

n Jos toimintahäiriön varoitusvalo 
syttyy tai viesti ʺHybridijärjestel-
män toimintahäiriö. Käytettävissä 
olevaa tehoa on rajoitettu. Vie auto 
huoltoon.ʺ ilmestyy monitoiminäyt-
töön

Kerääntynyt hiukkasainemäärä on ylittä-
nyt tietyn tason. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto välittömästi.

Bensiinimoottorin 
hiukkassuodatinjärjestel
mä (GPF)

Bensiinimoottorin hiukkassuo-
datinjärjestelmä (GPF) kerää 
hiukkasaineita pakokaasuista 
käyttämällä pakokaasusuoda-
tinta.
Järjestelmä regeneroi suodatti-
men automaattisesti auton ti-
lanteesta riippuen.

HUOMAA

n Estääksesi bensiinimoottorin 
hiukkassuodatinjärjestelmän 
(GPF) toimintahäiriöt

lÄlä käytä muuta kuin ohjeistettua 
polttoainetta

lÄlä tee muutoksia pakoputkistoon
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n Sähköisesti ohjattu jarrujärjes-
telmä (ECB)

Sähköisesti ohjattu järjestelmä 
antaa jarrutusvoimaa jarrun käytön 
suhteessa

n Lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä (ABS)

Auttaa estämään pyörien lukkiutu-
misen, jos jarrupoljinta painetaan 
äkillisesti tai jos jarruja painetaan 
ajettaessa liukkaalla tienpinnalla

n Hätäjarrutustehostin

Antaa lisävoimaa jarrutukseen jar-
rupoljinta painettaessa silloin, kun 
järjestelmä huomaa, että kyseessä 
on hätäjarrutus

n Ajonvakautusjärjestelmä 
(VSC)

Auttaa kuljettajaa estämään autoa 
joutumasta luisuun nopeiden oh-
jausliikkeiden seurauksena ja liuk-
kailla tienpinnoilla käännettäessä.

n Ajonvakautusjärjestelmä 
(VSC+)

Mahdollistaa ABS-, TRC-, VSC- ja 
EPS-järjestelmien yhteistoiminnalli-
sen ohjauksen.
Auttaa säilyttämään suuntavakau-
den väistettäessä liukkaalla tiepin-
nalla kontrolloimalla ohjauksen te-
hostusta.

n Luistonestojärjestelmä (TRC)

Auttaa ylläpitämään vetoa ja estä-
mään vetäviä pyöriä luistamasta 
liikkeelle lähdettäessä tai kiihdytet-
täessä liukkailla tienpinnoilla

n Aktiivinen kaarreavustin 
(ACA)

Auttaa estämään auton ajautumi-
sen kaarteen ulkosivulle jarrutta-
malla kaarteen sisäpuolisia renkai-
ta, kun autoa yritetään kiihdyttää 
kaarteessa käännettäessä

n Mäkilähtöjärjestelmä

Auttaa estämään autoa liikkumasta 
taaksepäin lähdettäessä liikkeelle 
ylämäessä

n Sähkötoiminen ohjaustehos-
tin (EPS)

Hyödyntää sähkömoottoria vähen-
tääkseen ohjauspyörän kääntämi-
seen tarvittavaa voimaa.

Ajamista avustavat 
järjestelmät

Seuraavat ajoturvallisuutta ja 
ajomukavuutta lisäävät järjes-
telmät toimivat automaattises-
ti reagoiden erilaisiin ajotilan-
teisiin. Huomaa kuitenkin, että 
nämä järjestelmät ovat vain 
ajoa avustavia järjestelmiä, 
eikä niihin tule ajossa liiallises-
ti luottaa.

Yhteenveto ajamista 
avustavista järjestelmistä
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n Hätäjarrutussignaali

Jos jarrupoljinta painetaan yllät-
täen, hätävilkut välähtävät auto-
maattisesti varoitukseksi takana 
ajaville ajoneuvoille.

n Toisen törmäyksen jarrutustoi-
minto (SCB)

Jos SRS-turvatyynyjen tunnistimet 
havaitsevat törmäyksen ja järjestel-
mä aktivoituu, jarrujen ja jarruvalo-
jen toimintaa ohjataan automaatti-
sesti auton nopeuden laskemiseksi, 
mikä vähentää lisävaurioiden syn-
tymistä mahdollisen toisen tör-
mäyksen voimasta.

n Kun TRC-/VSC-/ABS-järjestelmät 
ovat toiminnassa

Luiston merkkivalo vilkkuu TRC-/VSC-/
ABS-järjestelmien toimiessa.

n TRC-järjestelmän kytkeminen pois 
käytöstä

Jos auto juuttuu kiinni mutaan, hiekkaan 
tai lumeen, TRC-järjestelmä saattaa vä-
hentää hybridijärjestelmästä pyörille vä-
litettävää tehoa. Kytkemällä järjestelmän 

pois toiminnasta painamalla -paini-

ketta, auton irrottaminen heijaamalla voi 
olla helpompaa.

Voit poistaa TRC-järjestelmän käytöstä 

painamalla nopeasti painiketta  ja 

vapauttamalla sen sitten.

Viesti ʺLuistonestojärjestelmä on kytket-
ty pois päältäʺ ilmestyy monitoiminäytöl-
le.

Paina -painiketta uudestaan kyt-

keäksesi järjestelmän takaisin toimin-
taan.

n TRC- ja VSC-järjestelmien poiskyt-
kentä

Pidä  -painiketta painettuna yli 3 se-

kuntia auton ollessa pysäytettynä kyt-
keäksesi TRC- ja VSC-järjestelmät pois 
toiminnasta.

VSC OFF -merkkivalo syttyy ja viesti 
ʺLuistonestojärjestelmä on kytketty pois 
päältäʺ ilmestyy monitoiminäyttöön.*

Paina -painiketta uudestaan kyt-

keäksesi järjestelmän takaisin toimin-
taan.
*: PCS-järjestelmä kytkeytyy myös pois 

toiminnasta (vain Pre-Collision-varoi-
tus on käytettävissä). PCS-varoitusva-
lo syttyy ja viesti näkyy monitoiminäy-
tössä. (S. 245)

n Jos monitoiminäytön viesti osoit-
taa, että TRC on kytketty pois toi-

minnasta, vaikka -painiketta ei 

ole painettu

TRC on tilapäisesti pois toiminnasta. 
Jos viesti ei poistu, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 345  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



346 4-5. Ajamista avustavien järjestelmien käyttö

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

n Mäkilähtöavustimen toimintaolo-
suhteet

Kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät, mä-
kilähtöjärjestelmä on toimintavalmis:

lVaihteenvalitsin on muussa asennos-
sa kuin P tai N (kun lähdetään liikkeel-
le eteenpäin/taaksepäin ylämäessä).

lAuto on pysäytettynä

lKaasupoljin ei ole painettuna

lSeisontajarru ei ole kytkettynä

n Mäkilähtöjärjestelmän automaatti-
nen poiskytkeytyminen

Mäkilähtöjärjestelmä kytkeytyy pois 
päältä kaikissa seuraavissa tilanteissa:

lVaihteenvalitsin siirretään P- tai N-
asentoon.

lKaasupoljinta painetaan

lSeisontajarru kytketään

lEnintään 2 sekunnin kuluttua jarrupol-
kimen vapauttamisen jälkeen

n Äänet ja värähtelyt, jotka johtuvat 
ABS-jarrujärjestelmän, hätäjarru-
tusjärjestelmän, ajonvakautusjär-
jestelmän, luistonestojärjestelmän 
ja mäkilähtöjärjestelmän toimin-
nasta

lMoottoritilasta saattaa kuulua ääntä, 
jos jarrupoljinta painetaan toistuvasti 
hybridijärjestelmän käynnistymisen 
jälkeen tai silloin, kun auto alkaa liik-
kua. Ääni ei ole merkki siitä, että jo-
honkin järjestelmään olisi tullut toimin-
tahäiriö.

lKun yllä mainitut järjestelmät ovat ak-
tivoituneena, seuraavaa saattaa ta-
pahtua. Mikään näistä tilanteista ei 
tarkoita, että kyseessä olisi toiminta-
häiriö.

• Värähtelyjä saattaa tuntua auton ko-
rissa ja ohjauksessa.

• Moottorin ääntä saattaa kuulua myös 
sen jälkeen, kun auto on pysähtynyt.

n Sähköisesti ohjatun jarrujärjestel-
män (ECB) toimintaääni

ECB:n toimintaääni saatetaan kuulla 
seuraavissa tapauksissa, mutta se ei ole 
merkki toimintahäiriöstä.

lMoottoritilasta kuuluu toimintaääni, 
kun jarrupoljinta painetaan.

lJarrujärjestelmän toiminnasta auton 
etupäästä kuuluu ääntä, kun kuljetta-
jan ovi avataan.

lMoottoritilasta kuuluu ääntä, kun on 
kulunut yksi tai kaksi minuuttia hybridi-
järjestelmän sammuttamisesta.

n Aktiivisen kaarreavustimen toimin-
taääni ja värähtely

Kun aktiivinen kaarreavustin on toimin-
nassa, toimintaääniä ja värähtelyjä saat-
taa syntyä jarrujärjestelmästä, mutta 
tämä ei ole toimintahäiriö.

n Sähkötoimisen ohjaustehostimen 
(EPS) toimintaääni

Kun ohjauspyörää käännetään, saattaa 
kuulua moottorin hurinaa. Tämä ei kui-
tenkaan ole merkki toimintahäiriöstä.

n Luistonestojärjestelmän (TRC) ja 
ajonvakautusjärjestelmän (VSC) 
automaattinen uudelleenkytkeyty-
minen

Kytkettyäsi TRC- ja VSC-järjestelmät 
pois päältä, järjestelmät kytkeytyvät au-
tomaattisesti uudelleen päälle seuraa-
vissa tilanteissa:

lKun käynnistyspainikkeesta valitaan 
OFF-toimintatila

lJos ainoastaan TRC-luistonestojärjes-
telmä on kytketty pois toiminnasta, se 
kytkeytyy uudelleen päälle auton no-
peuden kasvaessa.
Jos sekä TRC- että VSC-järjestelmä 
on kytketty pois toiminnasta, auto-
maattista uudelleenkytkeytymistä ei 
tapahdu nopeuden kasvaessa.

n Aktiivisen kaarreavustimen toimin-
taolosuhteet

Järjestelmä toimii seuraavissa tilanteis-
sa.

lTRC/VSC voivat toimia
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lKuljettaja yrittää kiihdyttää autoa kaar-
teessa

lJärjestelmä toteaa, että auto on ajau-
tumassa kaarteen ulkosivulle

lJarrupoljin on vapautettu

n Sähkötoimisen ohjaustehostinjär-
jestelmän (EPS) alentunut teho

Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestel-
mä vähentää tehoaan estääkseen jär-
jestelmää ylikuumenemasta, jos ohjaus-
pyörää jatkuvasti liikutellaan pitkäjaksoi-
sesti. Tämän seurauksena ohjauspyö-
rän kääntäminen saattaa tuntua raskaal-
ta. Jos näin tapahtuu, vältä liikuttamasta 
ohjauspyörää turhaan tai aseta hybridi-
järjestelmä OFF-toimintatilaan. Sähkö-
toimisen ohjaustehostinjärjestelmän tuli-
si palautua normaaliksi noin 10 minuu-
tissa.

n Hätäjarrutussignaalin toimintaedel-
lytykset

Hätäjarrutussignaali toimii, kun seuraa-
vat ehdot täyttyvät:

lHätävilkut ovat pois päältä

lAuton nopeus on yli 55 km/h

lJärjestelmä päättelee auton hidastu-
vuudesta, että kyseessä on hätäjarru-
tus.

n Hätäjarrutussignaalin automaatti-
nen poiskytkeytyminen

Hätäjarrutuksen äänimerkki peruuntuu 
seuraavissa tapauksissa:

lHätävilkut kytketään.

lJärjestelmä päättelee auton hidastu-
vuudesta, että kyseessä ei ole hätä-
jarrutus.

n Toisen törmäyksen jarrutustoimin-
non toimintaolosuhteet

Järjestelmä toimii, kun SRS-turvatyyny-
jen tunnistimet havaitsevat törmäyksen 
auton liikkuessa.
Järjestelmä ei kuitenkaan toimi seuraa-
vissa tilanteissa.

lJos auton nopeus laskee alle 10 km/h

lJos järjestelmän osat ovat vaurioitu-
neet

n Toisen törmäyksen jarrutustoimin-
non automaattinen poiskytkentä

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä seuraavissa tilanteissa.

lAjonopeus laskee alle noin 10 km/h:iin

lToiminnan aikana kuluu tietty aika

lKaasupoljinta painetaan syvään

VAROITUS

n Jarrujen lukkiutumisenestojär-
jestelmä (ABS) ei toimi tehok-
kaasti, jos

lRenkaiden pito-ominaisuuksien 
rajat on ylitetty (kuten liiallisesti ku-
luneet renkaat lumisella tiellä).

lAuto joutuu vesiliirtoon ajettaessa 
suurella nopeudella märällä tai liuk-
kaalla tienpinnalla.

n Jarrutusmatka saattaa pidentyä 
ABS-järjestelmän ollessa toimin-
nassa

Lukkiutumatonta jarrujärjestelmää 
(ABS) ei ole tarkoitettu lyhentämään 
jarrutusmatkaa. Pidä aina riittävä väli-
matka edellä ajavaan erityisesti seu-
raavissa tilanteissa:

lAjaessasi sorapintaisella tai lumi-
sella tiellä

lAjaessasi lumiketjujen kanssa

lAjaessasi tiellä olevien epätasai-
suuksien yli

lAjaessasi kuoppaisilla tai hyvin 
epätasaisilla pinnoilla
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VAROITUS

nLuistonestojärjestelmä (TRC) / 
ajonvakautusjärjestelmä (VSC) ei 
välttämättä toimi tehokkaasti 
seuraavissa tilanteissa

Auton suuntavakautta ja voimansiir-
toa pyöriin ei välttämättä pystytä säi-
lyttämään ajettaessa liukkailla tienpin-
noilla, vaikka luistonestojärjestelmä 
(TRC) / ajonvakautusjärjestelmä 
(VSC) olisi toiminnassa. Aja autoa va-
rovaisesti olosuhteissa, joissa suunta-
vakaus ja pito voidaan menettää.

nAktiivinen kaarreavustin ei toimi 
tehokkaasti, jos

lÄlä luota yksinomaan aktiiviseen 
kaarreavustimeen. Aktiivinen kaar-
reavustin (ACA) ei välttämättä toimi 
tehokkaasti, kun kiihdytetään ala-
mäessä tai ajetaan liukkailla tien-
pinnoilla.

lKun aktiivinen kaarreavustin (ACA) 
on toiminnassa toistuvasti, se voi ti-
lapäisesti lopettaa toimintansa var-
mistaakseen jarrujen, TRC:n ja 
VSC:n moitteettoman toiminnan.

nMäkilähtöavustin ei välttämättä 
toimi tehokkaasti seuraavissa 
olosuhteissa

lÄlä luota liiallisesti mäkilähtöavusti-
meen. Mäkilähtöjärjestelmä ei vält-
tämättä toimi kunnolla jyrkissä 
mäissä tai jäisillä teillä.

lToisin kuin seisontajarrua, mäkiläh-
töavustinta ei ole suunniteltu pitä-
mään autoa paikallaan pitkiä aikoja. 
Älä käytä mäkilähtöjärjestelmää pi-
tämään autoa paikoillaan mäessä, 
koska se voi johtaa onnettomuu-
teen.

n Kun TRC/ABS/VSC on toiminnas-
sa

Luiston merkkivalo vilkkuu. Aja aina 
varovaisesti. Varomaton ajaminen 
saattaa aiheuttaa onnettomuuden. 
Noudata erityistä varovaisuutta, jos 
merkkivalo vilkkuu.

n Jos TRC-/VSC-järjestelmät on 
kytketty pois toiminnasta

Noudata erityistä varovaisuutta ja aja 
ajo-olosuhteisiin sopivalla nopeudella. 
Koska järjestelmät huolehtivat auton 
vakauden ja ajovoiman säilyttämises-
tä, kytke TRC-/VSC-järjestelmät pois 
päältä vain silloin, kun se on välttämä-
töntä.

n Renkaiden vaihtaminen

Varmista, että kaikkien renkaiden 
koko, merkki, kulutuspinnan kuvio ja 
kantavuus on oikea. Varmista myös, 
että renkaissa on suositeltu rengas-
paine.
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä, luis-
tonestojärjestelmä ja ajonvakautusjär-
jestelmä eivät toimi oikein, jos autos-
sa käytetään erilaisia renkaita.
Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen korjaamoon, jos 
haluat lisätietoja liittyen renkaiden tai 
pyörien vaihtoon.

n Renkaiden ja jousituksen käsitte-
ly

Jos käytät vääränlaisia renkaita tai 
teet muutoksia jousitusjärjestelmään, 
vaikuttaa se ajamista avustavien jär-
jestelmien toimintaan. Seurauksena 
saattaa olla järjestelmien toimintahäi-
riöt.

n Toisen törmäyksen jarrutustoi-
minto (SCB)

Älä luota liikaa toisen törmäyksen jar-
rutustoimintoon. Järjestelmä on suun-
niteltu vähentämään lisävaurioiden 
syntymistä toisen törmäyksen yhtey-
dessä, mutta sen teho vaihtelee eri 
olosuhteiden mukaan. Liiallinen luot-
taminen järjestelmään saattaa johtaa 
kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
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4-6.Ajovihjeitä

Käytettäessä Eco-ajotilaa kaasu-
polkimen painamista vastaava 
vääntö saadaan aikaan tasaisem-
min kuin normaaliolosuhteissa. 
Tämän lisäksi lämmitys-/ilmastointi-
järjestelmän toimintaa (lämmitys/
jäähdytys) minimoidaan, jolloin 
polttoainetaloudellisuus paranee. 
(S. 342)

Ajo on taloudellisempaa, kun hybri-
dijärjestelmän ilmaisin pidetään 
Eco-alueella. (S. 102)

Valitse vaihteenvalitsimen D-asen-
to, kun autosi on pysähtyneenä lii-
kennevaloissa tai ajat raskaan lii-
kenteen seassa. Valitse vaihteen-
valitsimen P-asento, kun pysäköit 
autosi. N-vaihdeasennon valinta ei 
paranna polttoainetaloudellisuutta. 
N-vaihdeasennossa bensiinimoot-
tori toimii, mutta sähköä ei oteta tal-
teen. Kun käytetään lämmitys-/il-
mastointijärjestelmää jne., hybridia-
kun (ajoakun) tehoa kuluu myös.

 Aja autoa tasaisesti. Vältä äkilli-
siä kiihdytyksiä ja jarrutuksia. As-
teittainen tai rauhallinen kiihdytys 
tai jarrutus hyödyntää parhaiten 
sähkömoottorin (ajomoottorin) 
ominaisuuksia niin, ettei järjestel-
män tarvitse käyttää bensiini-
moottorin tehoa.

 Vältä toistuvia kiihdytyksiä. Tois-
tuvat kiihdytykset kuluttavat 
hybridiakun varausta ja lisäävät 
polttoaineen kulutusta. Akun va-
raustila saadaan palautettua aja-
malla kaasupoljin hieman ylem-
pänä.

Jarruta kevyesti ja hyvissä ajoin. 
Näin hidastettaessa saadaan tal-
teen enemmän sähköenergiaa.

Toistuvat kiihdytykset ja hidastukset 
sekä pitkät odotukset liikenneva-
loissa lisäävät polttoaineenkulutus-
ta. Tarkista liikennetiedotteet ennen 
lähtöä ja vältä ruuhkia mahdollisim-
man paljon. Jos joudut ruuhkaan, 
vapauta jarrupoljin varovasti, jotta 
auto voi liikkua hieman eteenpäin, 
ja vältä kaasupolkimen liiallista 
käyttöä. Näin voit välttää liiallista 
polttoaineenkulutusta.

Hybridiauton ajo-ohjeita

Kiinnitä huomiota seuraaviin 
seikkoihin taloudellisen ja ym-
päristöystävällisen ajon kan-
nalta:

Eco-ajotilan käyttö

Hybridijärjestelmän ilmaisi-
men käyttö

Vaihteenvalitsimen käyttö

Kaasupolkimen/
jarrupolkimen käyttö

Jarrutettaessa

Ruuhkat

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 349  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



350 4-6. Ajovihjeitä

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Pyri pitämään ajonopeus tasaise-
na. Jos joudut pysähtymään, va-
pauta kaasupoljin hyvissä ajoin ja 
jarruta varovasti. Näin hidastettaes-
sa saadaan talteen enemmän säh-
köenergiaa.

Käytä lämmitys-/ilmastointijärjestel-
mää vain tarvittaessa. Näin voit vä-
hentää liiallista polttoaineenkulutus-
ta.
Kesällä: Kun ulkolämpötila on kor-
kea, käytä ilmankierrätystoimintoa. 
Se vähentää ilmastointijärjestelmän 
kuormaa ja vähentää myös polttoai-
neenkulutusta.
Talvella: Koska bensiinimoottori ei 
sammu automaattisesti ennen kuin 
bensiinimoottori ja auton sisätilat 
ovat lämmenneet, se kuluttaa polt-
toainetta. Polttoaineenkulutusta 
voidaan vähentää myös välttämäl-
lä lämmittimen liiallista käyttöä.

Tarkista säännöllisesti renkaiden il-
manpaine. Väärät rengaspaineet 
voivat lisätä polttoaineenkulutusta.
Koska talvirenkaat voivat aiheuttaa 
paljon kitkaa, niiden käyttäminen 
kuivilla teillä voi myös lisätä poltto-
aineenkulutusta. Käytä renkaita, 
jotka ovat kuhunkin vuodenaikaan 
sopivat.

Painavien matkatavaroiden kuljet-
taminen voi lisätä polttoaineenkulu-
tusta. Vältä tarpeettomien tavaroi-
den kuljetusta. Suuren kattoteli-
neen asentaminen lisää myös polt-
toaineenkulutusta.

Koska bensiinimoottori käynnistyy 
ja sammuu automaattisesti kylmä-
nä, moottoria ei tarvitse lämmittää. 
Lisäksi jatkuva lyhyiden matkojen 
ajaminen saa moottorin lämpiä-
mään yhä uudelleen, mikä voi lisätä 
polttoaineenkulutusta.

Ajaminen valtateillä

Lämmitys-/
ilmastointijärjestelmä

Rengaspaineiden tarkastus

Matkatavarat

Lämmitys ennen ajamista
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 Käytä nesteitä, jotka soveltuvat 
vallitsevaan ulkolämpötilaan.

• Moottoriöljy

• Moottorin/tehonsäätöyksikön jäähdy-
tysneste

• Pesuneste

 Anna huoltomekaanikon tarkis-
taa 12 V akun kunto.

 Asenna autoon neljä talvirengas-
ta tai hanki lumiketjut etupyöriin.

Varmista, että kaikki renkaat ovat 
samaa kokoa ja merkkiä ja että lumiket-
jut ovat sopivan kokoiset renkaisiin.

Talviajo-ohjeita

Suorita tarvittavat valmistelut 
ja tarkastukset ennen kuin läh-
det ajamaan talvella. Ota aina 
vallitsevat sääolosuhteet huo-
mioon ja aja niiden mukaisesti.

Auton valmisteleminen
talviajoa varten

VAROITUS

nAjaminen talvirenkailla

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
estääksesi onnettomuusriskin.
Muuten saatat menettää auton hallin-
nan, mistä voi olla seurauksena kuo-
lema tai vakavat vammat.

lKäytä suosituksen mukaisia renkai-
ta.

lSäädä rengaspaineet suositeltuihin 
arvoihin.

lÄlä ylitä nopeusrajoituksia tai au-
toon asennettujen talvirenkaiden 
nopeusrajoituksia.

lKäytä talvirenkaita kaikissa pyöris-
sä.

n Ajaessasi lumiketjuilla

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
estääksesi onnettomuusriskin.
Muuten autoa ei välttämättä voi ajaa 
turvallisesti, mistä voi olla seuraukse-
na kuolema tai vakavat vammat.

lÄlä ylitä autoon asennettujen lumi-
ketjujen nopeusrajoituksia tai aja yli 
50 km/h. Noudata alempaa rajoitus-
ta.

lVältä ajamasta epätasaisilla teillä ja 
kuoppien yli.

lVältä äkillisiä kiihdytyksiä, nopeita 
ohjausliikkeitä, äkkijarrutuksia ja 
vaihtamisia jotka aiheuttavat äkki-
näistä jarrutusta.

lHidasta riittävästi nopeutta ennen 
kaarretta, jotta auton hallittavuus 
säilyy.

lÄlä käytä kaistallapitojärjestelmää 
(LTA).

HUOMAA

n Korjattaessa tai vaihdettaessa 
talvirenkaita (rengaspainevaroit-
timella varustetut autot)

Pyydä tarvittaessa SUZUKI-jälleen-
myyjää, ammattitaitoista korjaamoa 
tai rengasliikettä korjaamaan tai vaih-
tamaan talvirenkaat.
Tämä sen vuoksi, että talvirenkaiden 
irrottaminen ja asentaminen vaikut-
taa paineentunnistusventtiileihin ja lä-
hettimiin.
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Suorita seuraavat toimenpiteet 
huomioiden ajo-olosuhteet:

 Älä yritä väkisin avata kiinnijääty-
nyttä ikkunaa tai liikuttaa pyyhin-
tä, joka on jäätynyt kiinni. Kaada 
lämmintä vettä jäätyneelle 
alueelle sulattaaksesi jään. Pyyhi 
välittömästi vesi pois estääksesi 
sen jäätymisen.

 Varmistaaksesi ilmastointilait-
teen puhaltimen moitteettoman 
toiminnan poista tuulilasin eteen 
ilman sisäänottoaukkojen päälle 
kertynyt lumi.

 Tarkista säännöllisesti ulkovalot, 
auton katto, korirakenne, pyörä-
kotelot ja jarrut. Jos niihin ke-
rääntyy runsaasti jäätä tai lunta, 
se tulee poistaa.

 Poista lumi tai kura kenkiesi poh-
jista, ennen kuin menet autoon.

Kiihdytä rauhallisesti, pidä riittävä 
turvaväli edessä ajavaan autoon ja 
aja normaalia hitaammalla, ajo-olo-
suhteisiin sopivalla nopeudella.

 Pysäköi auto, paina P-vaihdea-
sennon katkaisinta kytkemättä 
seisontajarrua. Seisontajarru 
saattaa jäätyä, jolloin sitä on vai-
kea vapauttaa. Jos pysäköit 
auton ilman, että kytket seisonta-
jarrun, muista asettaa kiilat pyöri-
en alle.
Muuten seuraukset voivat olla 
vaaralliset, koska auto saattaa 
lähteä liikkeelle odottamatta ja 
aiheuttaa mahdollisesti onnetto-
muuden.

 Jos auto pysäköidään ilman sei-
sontajarrun kytkemistä, varmista, 
että vaihteenvalitsinta ei voi siir-
tää pois P-asennosta*.

*: Vaihteenvalitsin lukittuu, jos sitä yrite-
tään siirtää pois P-asennosta johon-
kin muuhun asentoon painamatta jar-
rupoljinta. Jos vaihdevalitsin voidaan 
siirtää pois P-asennosta, vaihteenva-
litsimen lukitusjärjestelmässä saat-
taa olla vikaa. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän, ammattitaitoisen korjaamon 
tai rengasliikkeen tarkastaa auto vä-
littömästi.

Valitse oikeankokoiset lumiketjut.
Lumiketjujen koot määräytyvät ren-
gaskoon mukaan.

Ennen ajamaan lähtemistä

Ajon aikana

Kun pysäköit auton

Lumiketjujen valinta
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Sivulenkki (3 mm halkaisijal-
taan)

Sivulenkki (10 mm halkaisijal-
taan)

Sivulenkki (30 mm halkaisijal-
taan)

Poikittaislenkki (4 mm halkaisi-
jaltaan)

Poikittaislenkki (14 mm halkaisi-
jaltaan)

Poikittaislenkki (25 mm halkaisi-
jaltaan)

Lumiketjujen käyttöön liittyvät mää-
räykset vaihtelevat alueen ja tien 
tyypin mukaan. Tarkista aina paikal-
liset määräykset ennen lumiketju-
jen asentamista.

n Lumiketjujen asentaminen

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
asentaessasi tai poistaessasi lumiketju-
ja:

lAsenna ja poista lumiketjut turvallises-
sa paikassa.

lAsenna lumiketjut vain etupyöriin. Älä 
käytä lumiketjuja takapyörissä.

lAsenna lumiketjut etupyöriin niin tiu-
kalle kuin mahdollista. Kiristä ketjut 
ajettuasi 0,5 - 1,0 km.

lAsenna lumiketjut noudattaen ketjujen 
mukana tulleita ohjeita.

Lumiketjuihin liittyvät 
määräykset

HUOMAA

n Lumiketjujen asentaminen (ren-
gaspainevaroittimella varustetut 
autot)

Paineentunnistusventtiilit ja lähetti-
met eivät välttämättä toimi oikein, kun 
lumiketjut on asennettuna pyöriin.
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5-1.Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän ja huurteenpoistolaitteen käyttö

Vasemman puolen lämpötilan säädin

Oikean puolen lämpötilan säädin

DUAL-painike (kaksialuetoiminto)

A/C-painike

S-FLOW-toiminnon katkaisin

Ulkoilmatoiminnon/ilmankierrätystoiminnon katkaisin

Ilmavirran suuntauksen painike

Puhaltimen nopeutta lisäävä säädin

Puhaltimen nopeutta alentava säädin

FAST/ECO-katkaisin

Takalasin huurteenpoistolaite ja ulkopuolisten taustapeilien huurteen-
poistolaitteet

Tuulilasin huurteenpoiston katkaisin

OFF-katkaisin

Automaattitoiminnon katkaisin

Automaattinen lämmitys-/ilmastointijärjestelmä

Ilmavirran suuntaus ja puhaltimen nopeus säätyvät automaattisesti vali-
tun lämpötilan mukaan.
Alla olevassa kuvassa on vasemmanpuoleinen ohjaus.
Painikkeiden sijainti ja muoto saattavat hieman vaihdella oikeanpuoleisel-
la ohjauksella varustetutuissa autoissa.
Näyttö ja painikkeiden paikat ovat toisistaan poikkeavia eri järjestelmissä.

Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän säätimet
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n Lämpötila-asetuksen säätämi-
nen

Kun haluat säätää lämpötilaa, 
käännä lämpötilan säädintä myötä-
päivään (lämmin) tai vastapäivään 
(viileä).

Jos A/C-painiketta ei ole painettu, jär-
jestelmä puhaltaa ympäristön ilmaa tai 
lämmitettyä ilmaa.

n Puhaltimen nopeuden asetta-
minen

Käytä puhaltimen nopeutta lisää-
vää säädintä lisätäksesi puhaltimen 
nopeutta ja puhaltimen nopeutta 
laskevaa säädintä laskeaksesi sen 
nopeutta.

OFF-painikkeen painaminen sammut-
taa puhaltimen.

n Vaihda ilmavirran suuntauk-
sen toimintoa

Paina ilmavirran suuntauksen sää-
dintä.

Ilmavirran suuntauksen toiminto vaih-
tuu seuraavasti joka kerta kun painiket-
ta painetaan.

1 Kehon yläosaan
2 Kehon yläosaan ja jaloille
3 Jaloille
4 Jaloille suuntaus ja tuulilasin 

huurteenpoisto toimivat

n Vaihtaminen ulkoilmatoimin-
non ja ilmankierrätystoimin-
non välillä

Paina ulkoilmatoiminnon/ilmankier-
rätystoiminnon painiketta.

Toiminto vaihtuu ulkoilmatoiminnon ja 
ilmankierrätystoiminnon välillä aina, 
kun katkaisinta painetaan.
Kun ilman kierrätystoiminto on valittu-
na, ulkoilma-/ilmankierrätystoimintojen 
painikkeen merkkivalo syttyy.

n Muuta jäähdytys- ja kosteu-
denpoistotoiminnon asetuksia

Paina A/C-painiketta.

Kun toiminto on päällä, A/C-painikkeen 
merkkivalo palaa.

n Tuulilasin huurteenpoisto

Huurteenpoistolaite poistaa huurret-
ta tuulilasista ja etusivuikkunoista.

Paina tuulilasin huurteenpoiston kat-
kaisinta.
Aseta ulkoilman-/ilmankierrätystoimin-
non valitsin ulkoilmatoiminnolle, jos il-
mankierrätystoiminto on ollut valittuna. 
(Se saattaa vaihtua automaattisesti.)

Saadaksesi huurretta nopeasti poistet-
tua tuulilasista ja sivuikkunoista käännä 
puhaltimen nopeutta suuremmaksi ja 
lämpötilaa korkeammaksi.

Palataksesi edelliseen toimintoon paina 
tuulilasin huurteenpoiston katkaisinta 
uudelleen, kun tuulilasi on puhdistunut.

Kun tuulilasin huurteenpoistotoiminnon 
painike on päällekytkettynä, tuulilasin 
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huurteenpoistotoiminnon painikkeen 
merkkivalo palaa.

n Takalasin ja ulkopuolisten 
taustapeilien huurteenpoisto

Huurteenpoistolaitteet poistavat 
huurretta takalasista sekä sadepi-
saroita, kosteutta ja huurretta ulko-
puolisista taustapeileistä.

Paina takaikkunan ja ulkopuolisten 
taustapeilien huurteenpoistolaittei-
den katkaisinta.

Huurteenpoistolaitteet kytkeytyvät auto-
maattisesti pois toiminnasta hetken ku-
luttua.

Kun takalasin ja ulkopuolisten tausta-
peilin huurteenpoistolaitteet ovat päälle 
kytkettyinä, takalasin huurteenpoisto-
laitteen ja ulkopuolisten taustapeilin 
huurteenpoistolaitteiden katkaisimessa 
oleva merkkivalo palaa.

n Ilmastointiasetuksen käyttö

1 Paina automaattitoiminnon kat-
kaisinta.

2 Paina FAST/ECO-katkaisinta.

Aina kun FAST/ECO-katkaisinta 
painetaan, puhaltimen nopeusase-
tus muuttuu seuraavasti.

Normaali  ECO  Nopea  Nor-
maali

Kun ʺECOʺ tulee esiin lämmitys-/il-
mastointijärjestelmän näytöllä, il-
mastointijärjestelmää ohjataan polt-
toainetaloudellisuuden priorisoimi-
seksi esimerkiksi puhaltimen nope-
utta laskemalla, jne.

Kun ʺFASTʺ tulee esiin lämmitys-/il-
mastointijärjestelmän näytöllä, pu-
haltimen nopeutta lisätään.

n Ikkunoiden huurtuminen

l Ikkunat huurtuvat helposti, kun kos-
teus auton sisällä on suuri. Kun A/C-
painiketta painetaan, kuivattavaa 
ilmaa virtaa suuttimista ja tuulilasi kir-
kastuu tehokkaasti.

lJos kytket A/C:n pois päältä, ikkunat 
saattavat huurtua helpommin.

l Ikkunat huurtuvat helposti, jos ilman-
kierrätystoimintoa käytetään.

n Jos ajetaan pölyisillä teillä

Sulje kaikki ikkunat. Mikäli pölyä vielä 
tulee matkustamoon, vaikka ikkunat on 
suljettu, on suositeltavaa pitää ilman si-
säänotonvalitsin ulkoilma-asennossa ja 
puhallin haluamallasi nopeudella, ei kui-
tenkaan asennossa OFF.

n Ulkoilma-/ilmankierrätystoiminto

l Ilmankierrätystoiminnon tilapäinen va-
linta on suositeltavaa silloin kun halu-
taan estää likaisen ilman pääsy auton 
sisätiloihin ja silloin kun jäähdytetään 
auton sisätiloja ulkoilman lämpötilan 
ollessa korkea.

lUlkoilma-/ilmankierrätystoiminto voi-
vat automaattisesti vaihtua lämpötila-
asetuksen tai sisälämpötilan mukai-
sesti.

n Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän 
toiminta Eco-ajotilassa

lEco-ajotilassa lämmitys-/ilmastointi-
järjestelmää ohjataan seuraavasti 
polttoainetaloudellisuuden priorisoimi-
seksi:

• Moottorin käyntinopeutta ja kompres-
sorin toimintaa säädellään lämmitys-/
jäähdytystehokkuuden rajoittamiseksi

• Puhaltimen nopeutta rajoitetaan auto-
maattitoiminnolla

lHalutessasi parantaa lämmitys-/ilmas-
tointijärjestelmän tehokkuutta toimi 
seuraavasti:

• Säädä puhaltimen nopeutta
• Kytke Eco-ajotila pois päältä 

(S. 342)
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lVaikka ajotilaksi on valittu Eco-ajotila, 
ilmastointijärjestelmän Eco-toiminto 
voidaan kytkeä pois päältä painamalla 
FAST/ECO-katkaisinta. (S. 358)

n Kun ulkolämpötila laskee lähelle 0 °C

Kosteudenpoistotoiminto ei ehkä toimi, 
vaikka A/C-painike on painettuna.

n Tuuletuksen ja lämmitys-/ilmastoin-
tijärjestelmän hajut

lAseta lämmitys-/ilmastointijärjestel-
mä ulkoilmatoiminnolle halutessasi 
autoon raitista ilmaa.

lKäytön aikana erilaiset tuoksut auton 
sisätiloista ja ulkoa kulkeutuvat ja ke-
rääntyvät lämmitys- ja ilmastointijär-
jestelmään. Tämän seurauksena 
tuoksuja voi virrata suuttimista.

lEstääksesi mahdollisten tuoksujen il-
maantumisen:

• On suositeltavaa, että lämmitys-/il-
mastointijärjestelmä asetetaan ulkoil-
matoiminnolle ennen kuin moottori 
sammutetaan.

• Kun ilmastointijärjestelmän toiminta 
käynnistyy automaattitoiminnolla, pu-
haltimen puhalluksen alkaminen saat-
taa viivästyä.

lKun auto pysäköidään, järjestelmä 
vaihtaa automaattisesti ulkoilmatoi-
minnolle, jotta ilma saadaan virtaa-
maan paremmin autossa. Näin välte-
tään tuoksut, jotka havaitaan autoa 
käynnistettäessä.

n Sisäilmansuodatin

S. 420

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

1 Paina automaattitoiminnon kat-
kaisinta.

2 Säädä lämpötilaa.

3 Voit lopettaa toiminnon paina-
malla OFF-katkaisinta.

Jos puhaltimen nopeutta tai ilmavir-
taustilaa muutetaan, automaattisen 
tilan merkkivalo sammuu. Muutettu-
ja toimintoja lukuun ottamatta muut 
toiminnot pysyvät kuitenkin edel-
leen automaattitoiminnolla.

n Automaattitoiminnon käyttö

Puhaltimen nopeus säätyy automaatti-
sesti lämpötila-asetuksen ja ympäröi-
vän ilman mukaisesti.

VAROITUS

n Estääksesi tuulilasin huurtumi-
sen

Älä käytä tuulilasin huurteenpoiston 
katkaisinta puhallettaessa kylmää 
ilmaa erityisen kostealla säällä. Täl-
löin ulkolämpötilan ja tuulilasin lämpö-
tilan välinen ero voi aiheuttaa tuulila-
sin ulkopinnan huurtumisen estäen 
näkyvyyden.

n Kun ulkopuolisten taustapeilien 
huurteenpoistolaitteet ovat toi-
minnassa

Älä kosketa ulkopuolisten peilien pin-
taa, sillä se tulee erittäin kuumaksi ja 
saatat polttaa itsesi.

HUOMAA

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä käytä ilmastointilaitetta pidem-
pään kuin on tarvetta hybridijärjestel-
män ollessa sammutettuna.

Automaattitoiminnon käyttö
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Siksi AUTO-painikkeen painalluksen jäl-
keen puhallin saattaa pysähtyä hetkek-
si, kunnes lämmintä tai kylmää ilmaa on 
valmiina virtaamaan matkustamoon.

Estä jään muodostuminen tuulila-
siin ja pyyhkimen sulkiin.

Kun tuulilasinpyyhkimien lämmityksen 
katkaisin on päälle kytkettynä, tuulila-
sinpyyhkimien lämmityksen katkaisi-
men merkkivalo palaa.

Tuulilasinpyyhkimien lämmitin kytkey-
tyy automaattisesti pois päältä tietyn 
ajan kuluttua.

Vain etuistuimille suuntautuvaa ja 
kaikille istuimille suuntautuvaa ilma-
virtausta voidaan vaihtaa katkaisi-
mella. Kun etuistuimella ei istuta, il-
mavirtaus saattaa vaihtua vain kul-
jettajan istuimelle suunnatuksi. Tar-
peetonta lämmitys-/ilmastointijär-
jestelmän käyttöä vältetään 
polttoainetalouden parantamiseksi.

Paina S-FLOW-toiminnon painiket-
ta ja vaihda ilmavirtausta.

 Merkkivalo palaa: Ilmavirtaus 
kohdistuu vain etuistuimille

 Merkkivalo ei pala: Ilmavirtaus 
kohdistuu kaikille istuimille

n Ilmavirtauksen toiminta

Vaikka toiminto on kytketty päälle ilma-
virtauksen suuntaamiseksi ainoastaan 
etuistuimille, ilmavirtaus saattaa auto-
maattisesti suuntautua kaikille istuimil-
le, jos takaistuimella istutaan.

Kytkeäksesi DUAL-toiminnon pääl-
le suorita jokin seuraavista toimen-
piteistä:

 Paina DUAL-katkaisinta.

 Säädä etumatkustajan puolen 
lämpötila-asetusta.

Tuulilasinpyyhkimien 
lämmitin

VAROITUS

nEstääksesi palovammat

Älä koske tuulilasin alareunaa tai etu-
pilareiden reunoja, kun tuulilasinpyyh-
kimien lämmitin on päällä.

Etuistuimille pääasiassa 
kohdistuvan ilmavirtauksen 
(S-FLOW) käyttäminen

Kuljettajan ja 
etumatkustajan puolen 
erillinen lämpötilan säätö
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Merkkivalo syttyy DUAL-katkaisimes-
sa, kun DUAL-toiminto on päälle kytket-
tynä.

Jos DUAL-katkaisinta painetaan DUAL-
toiminnon ollessa päälle kytkettynä, 
DUAL-toiminto kytkeytyy pois päältä ja 
etumatkustajan puolen lämpötila-ase-
tus yhdistetään kuljettajan puolen ase-
tukseen.

n Suuttimien paikat

Ilmasuuttimet ja ilmamäärä vaihtu-
vat valitun ilmavirran suuntaustoi-
minnon mukaan.

n Ilmasuuttimien asennon säätö, 
avaaminen ja sulkeminen

 Edessä keskellä

1 Ilmavirtaus oikealle tai vasem-
malle, ylös tai alas

2 Käännä nuppia avataksesi tai 
sulkeaksesi suuttimen

 Oikea etupuoli

1 Ilmavirtaus oikealle tai vasem-
malle, ylös tai alas

2 Avaa suutin
3 Sulje suutin

 Vasen etupuoli

1 Ilmavirtaus oikealle tai vasem-
malle, ylös tai alas

2 Sulje suutin
3 Avaa suutin

Ilmansuuttimien sijainti ja 
toiminnot
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 Takamatkustamon keskiosa

1 Ilmavirtaus oikealle tai vasem-
malle, ylös tai alas

2 Käännä nuppia avataksesi tai 
sulkeaksesi suuttimen

VAROITUS

nEstääksesi tuulilasin huurteen-
poiston toimintahäiriöt

Älä aseta mitään esineitä kojetaulun 
päälle, jotka voisivat peittää ilmasuut-
timet. Muussa tapauksessa ilmavir-
taus saattaa estyä, estäen tuulilasin 
huurteenpoistosuuttimien toiminnan.

Ohjauspyörän lämmitys/
istuinlämmittimet

 Ohjauspyörän lämmitys

Lämmittää ohjauspyörää

 Istuinlämmittimet

Lämmittää istuinpäällistä

VAROITUS

n Estääksesi lievät palovammat

Henkilövahinkojen estämiseksi tulee 
noudattaa erityistä huolellisuutta, jos 
ohjauspyörän lämmityksen ja istui-
mien lämmityksen päällä ollessa joku 
seuraavan kategorian henkilöistä on 
kosketuksissa ohjauspyörän tai istui-
mien kanssa:

lVauva, pieni lapsi, iäkäs, sairas tai 
liikuntarajoitteinen henkilö

lHenkilö, jolla on herkkä iho

luupunut henkilö

lAlkoholia tai lääkkeitä, erityisesti 
uni- tai vilustumislääkkeitä yms. ot-
tanut henkilö

HUOMAA

n Estääksesi istuinlämmittimien 
vauriot

Älä aseta istuimelle painavia esineitä 
joiden pinta on epätasainen, äläkä 
pistä istuinta terävillä esineillä (neu-
loilla, nauloilla yms.).

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä käytä toimintoja hybridijärjestel-
män ollessa sammutettuna.
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n Ohjauspyörän lämmitys

Kytkee ohjauspyörän lämmityksen 
päälle / pois päältä

Kun ohjauspyörän lämmitys on päälle 
kytkettynä, lämmitettävän ohjauspyö-
rän katkaisimessa sijaitseva valo palaa.

n Istuinlämmittimet

Kytkee istuinlämmittimet päälle / 
pois päältä

1 Korkea lämpötila

2 Matala lämpötila

Kun istuinlämmitin on toiminnassa, is-
tuinlämmittimen katkaisimessa sijaitse-
va valo palaa.

Kun niitä ei käytetä, aseta katkaisin 
neutraaliasentoon. Merkkivalo sam-
muu.

n Ohjauspyörän lämmitystä ja istuin-
lämmittimiä voidaan käyttää, kun

Käynnistyspainike on ON-toimintatilas-
sa.

Käyttöohjeet

VAROITUS

n Estääksesi ylikuumenemisen ja 
pienet palovammat

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
käyttäessäsi istuinlämmittimiä.

lÄlä peitä istuinta peitolla tai tyynyl-
lä, kun istuinlämmitin on päälle kyt-
kettynä.

lÄlä käytä istuinlämmitintä enempää 
kuin on tarpeellista.
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5-2.Sisävalojen käyttö

Matkustamon takaosan oviverhouksen valot (joissakin malleissa)

Kohdevalo takana (S. 365)

Etuovien oviverhouksen valot (joissakin malleissa)

Sisävalot edessä/kohdevalot edessä (S. 364, 365)

Keskitason valo (joissakin malleissa)

Mukitelineiden valot (joissakin malleissa)

Sisävalojen luettelo

Sisävalojen sijainti

Sisävalojen käyttö
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1 Asettaa oviasennon päälle/pois 
päältä

Jos jokin ovista avataan oviasennon ol-
lessa valittuna, valot syttyvät.

2 Sytyttää ja sammuttaa valot

n Edessä

Sytyttää ja sammuttaa valot

n Takana

Sytyttää ja sammuttaa valot

n Sisääntulovalaistus

Valot syttyvät ja sammuvat automaatti-
sesti sen mukaan, mikä virtakatkaisimen 
tila on, onko elektroninen avain autossa 
(avaimettomalla avaus- ja lukitustoimin-
nolla varustetut autot), lukitaanko/ava-
taanko ovien lukitus ja avataanko/sulje-
taanko ovet.

n Estääksesi 12 V -akun varauksen 
purkautumisen

Jos sisävalot jäävät palamaan, kun vir-
tatilaksi on valittu OFF, valot sammuvat 
automaattisesti 20 minuutin kuluttua.

n Sisävalot saattavat syttyä auto-
maattisesti, kun

Jos jokin SRS-turvatyynyistä laukeaa 
(täyttyy) tai tapahtuu voimakas törmäys, 
sisävalot syttyvät automaattisesi.
Sisävalot sammuvat automaattisesti 
noin 20 minuutin kuluttua.
Sisävalot voidaan sammuttaa manuaali-
sesti. Lisäkolareiden estämiseksi on kui-
tenkin suositeltavaa, että ne jätetään pa-
lamaan, kunnes turvallisuus voidaan 
taata.
(Sisävalot eivät ehkä syty automaatti-
sesti riippuen törmäyksen voimasta ja 
olosuhteista.)

n Muutettavat asetukset

Joitakin toimintoja voidaan muuttaa. 
(S. 502)

Kohdevalojen käyttö

HUOMAA

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä jätä valoja päälle pitemmäksi 
aikaa kuin on tarpeellista hybridijär-
jestelmän ollessa sammutettuna.
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5-3.Säilytystilojen käyttö

Pullotelineet (S. 367)

Pullotelineet/ovitaskut (S. 367)

Avoin taso (joissakin malleissa) (S. 368)

Hansikaslokero (S. 367)

Mukitelineet (S. 367)

Keskilokero (S. 368)

Luettelo säilytystiloista

Säilytystilojen sijainti

VAROITUS

nEsineet, joita ei tulisi jättää säily-
tystiloihin

Älä jätä silmälaseja, savukkeensytytti-
miä tai suihkepulloja säilytystiloihin, 
koska siitä voi aiheutua seuraavaa 
ohjaamon lämpötilan noustessa kor-
keaksi:

lLämpö saattaa muovata silmälase-
ja tai ne saattavat murtua joutues-
saan kosketuksiin muiden esinei-
den kanssa.

lSavukkeensytyttimet tai suihkepul-
lot voivat räjähtää. Jos ne joutuvat 
kosketuksiin muiden esineiden 
kanssa, savukkeensytytin saattaa 
syttyä tai suihkepullosta voi vapau-
tua kaasua, mikä aiheuttaa palo-
vaaran.
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Vedä kahvasta avataksesi hansi-
kaslokeron.

n Hansikaslokeron valo

Hansikaslokeron valo syttyy, kun taka-
valot on kytketty päälle.

 Edessä

 Takana

Vedä kyynärtuki alas.

 Edessä

Hansikaslokero

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Pidä hansikaslokero suljettuna. Hen-
kilövahinkoja saattaa syntyä äkkijar-
rutus-, väistö- tai kolaritilanteessa sen 
seurauksena, että avoin hansikaslo-
kero tai sen sisällä olevat esineet is-
keytyvät matkustajaan.

Mukitelineet

VAROITUS

n Mukitelineisiin sopimattomat esi-
neet

Älä aseta mukitelineisiin mitään muita 
esineitä kuin mukeja tai virvoitusjuo-
matölkkejä.
Muut esineet voivat lentää mukiteli-
neistä onnettomuuden tai äkillisen jar-
rutuksen yhteydessä ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja. Jos mahdollista, 
peitä kuumat juomat kansilla.

Pullotelineet/ovitaskut
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 Takana

n Pullotelineet

lKun säilytät pulloa, sulje korkki.

lPulloa ei voida säilyttää telineessä, 
jos se on kooltaan tai muodoltaan so-
pimaton.

1 Liu’uta kansi takimmaiseen 
asentoon.

2 Nosta kantta samalla kun nos-
tat vipua.

n Liukutoiminto

Keskilokeron kantta voidaan liu'uttaa 
eteenpäin ja taaksepäin.

VAROITUS

nPullotelineisiin sopimattomat 
esineet

Älä laita pullotelineisiin muuta tavaraa 
kuin pulloja.
Muut esineet voivat lentää mukiteli-
neistä onnettomuuden tai äkillisen jar-
rutuksen yhteydessä ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Keskilokero

VAROITUS

n Varo ajaessasi

Pidä keskilokero suljettuna.
Äkkijarrutus-, väistö- tai kolaritilan-
teessa voi syntyä henkilövahinkoja.

Avoin taso 
(joissakin malleissa)
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Koukkuja käytetään irtonaisten ta-
varoiden kiinnittämiseen.

VAROITUS

nVaro ajaessasi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, 
kun asetat esineitä avoimelle tasolle. 
Muuten esineet voivat lentää tasolta 
äkkijarrutuksen tai ohjausliikkeen 
seurauksena. Tällöin esineet saatta-
vat haitata polkimien liikettä tai häiritä 
kuljettajaa ja seurauksena on onnet-
tomuus.

lÄlä aseta tasolle esineitä, jotka voi-
vat pudota tai vieriä sieltä pois.

lÄlä laita tasolle esineitä jotka tule-
vat sen reunojen yläpuolelle.

lÄlä laita tasolle esineitä jotka voivat 
työntyä sen reunojen yli.

Tavaratilan varustus

Tavarakoukut

VAROITUS

n Kun tavarakoukut eivät ole käy-
tössä

Henkilövahinkojen välttämiseksi laita 
tavarakoukut aina takaisin säilytysa-
sentoon, kun ne eivät ole käytössä.

Ripustuskoukut

VAROITUS

n Estääksesi ripustuskoukkujen 
vaurioitumisen

Älä ripusta ostoskassikoukkuihin 4 kg 
painavampia esineitä.
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n Lattialevyn avaaminen

Nosta tavaratilan lattialevyn kahva 
ja nosta sitten lattialevy.

n Lattialevyn korkeusasetuksen 
vaihtaminen

Tavaratilan lattian korkeusasetusta 
voidaan muuttaa vaihtamalla pohja-
levyn asentoa.

1 Yläasento

2 Ala-asento

n Lattialevy

Lattialevy voidaan kääntää nurin päin, 
jolloin voidaan käyttää helposti puhdis-
tettavaa alapuolta.

Edessä: Nosta tavaratilan lattialevy.

Takana: Nosta tavaratilan lattiale-
vyn kahva ja nosta sitten lattialevy.

Lattialevy VAROITUS

n Kun kaksitasoisen lattialevyn 
asentoa muutetaan

Älä muuta lattialevyn asentoa, jos 
levyn päälle on asetettu matkatavaroi-
ta.
Muussa tapauksessa sormet yms. 
saattavat jäädä puristuksiin.

HUOMAA

n Kun käytät lattialevyn alapuolta

Muista asettaa raskaat tai terävät esi-
neet varovaisesti lattialevylle, ja muis-
ta myös kiinnittää ne niin, että ne 
eivät pääse liikkumaan.
Muussa tapauksessa lattialevyn pinta 
saattaa vaurioitua.

Säilytyslokero 
(joissakin malleissa)
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n Sivutason jakajat

Sivutason jakajat voidaan poistaa, kun 
kaksitasoinen lattialevy on ala-asennos-
saan.

n Tavaratilan suojaverhon käyttö

Vedä tavaratilan suojaverho ulos ja 
kiinnitä se kiinnityspisteisiin.

n Tavaratilan suojaverhon pois-
taminen

 Edessä

Paina tavaratilan suojaverhon va-
senta ja oikeaa painiketta.

 Takana

Vedä vasen tai oikea kannatin alas 
vapauttaaksesi sen. Vapauta sitten 
kolme muuta kannatinta.

Sivutaso

Tavaratilan suojaverho
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n Tavaraverkon käyttö

 Etuasento

1 Taita takaselkänojat alas. 
(S. 175)

2 Asenna tavaraverkkoyksikkö oi-
kean selkänojan kiinnikkeisiin. 
Kun kiinnikkeet ovat paikoil-
laan, liu'uta tavaraverkkoyksik-
köä vasemmalle.

3 Avaa kiinnikepisteiden suojukset 
molemmilta puolilta.

4 Vedä verkko ulos, paina vasem-
man ja oikean puolen koukut 
kiinnikepisteisiinsä.

Jos verkko vedetään hitaasti ulos, se 
saattaa avautua vain osin. Saadaksesi 
sen avautumaan täysin, anna verkon 
kelautua hieman takaisin ja vedä se uu-
delleen ulos.

 Taka-asento

1 Asenna tavaraverkkoyksikkö ta-
kaistuinten taakse, sivuilla ole-
viin kiinnikepisteisiin.

VAROITUS

nKun asennat tavaratilan suoja-
verhon

Varmista, että tavaratilan suojaverho 
on kunnolla lukittunut paikoilleen. 
Muuten seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen äkkijarrutus- tai ko-
laritilanteessa.

nTavaratilan suojaverhoon liittyvät 
varoitukset

lÄlä aseta mitään suojaverhon pääl-
le välttääksesi kuoleman tai vaka-
vat henkilövahingot.

lÄlä anna lasten kiipeillä hattuhyllyn 
päällä. Tavaratilan suojaverhon 
päällä kiipeileminen voi vaurioittaa 
suojaverhoa ja mahdollisesti ai-
heuttaa kuoleman tai vakavat hen-
kilövahingot lapselle.

Tavaraverkko
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Kun tavaraverkkoyksikkö on paikoil-
laan, lukituksen vapautuspainikkeet 
painetaan sisään ja punainen merkki 
painikkeiden sivussa tulee näkyviin.

2 Avaa kiinnikepisteiden suojukset 
molemmilta puolilta.

3 Vedä verkko ulos, paina vasem-
man ja oikean puolen koukut 
kiinnikepisteisiinsä.

n Tavaraverkon irrottaminen

 Etuasento

Liu'uta tavaraverkkoyksikköä oi-
kealle vapauttaaksesi sen kiinnik-
keistään ja nosta ylös.

Poistettuasi tavaraverkkoyksikön, pa-
lauta takaselkänojat alkuperäiseen 
asentoon.

 Taka-asento

Paina vasenta ja oikeaa lukituksen 
vapautuspainiketta ja nosta tavara-
verkkoyksikkö ylös.

n Tavaraverkon avautuminen vain 
osittain ulos vedettäessä

Tavaraverkko on suunniteltu avautu-
maan väliasentoon hitaasti ulos vedettä-
essä, pituuteen, joka soveltuu käytettä-
väksi taka-asennossa. (Nopeasti ulos 
vedettäessä tavaraverkko avautuu koko 
pituudeltaan.)
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Lukituksen vapauttaminen: anna verkon 
kelautua hieman takaisin ja sitten vedä 
se uudelleen ulos.

VAROITUS

nKun asennat tavaraverkkoa

Varmista, että tavaraverkko on kun-
nolla lukittunut paikoilleen. Muuten 
seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen äkkijarrutus- tai kolariti-
lanteessa.

nKun käytät tavaraverkkoa

Varmistu, että koukut ovat kiinnitty-
neet oikeaan asentoon kiinnityspis-
teissä. Muuten seurauksena voi olla 
vakava loukkaantuminen äkkijarrutus- 
tai kolaritilanteessa.

nTavaran sijoittamiseen liittyvät 
varotoimenpiteet

Koska tavaraverkkoa ei ole suunnitel-
tu suojaamaan matkustajia ja kuljetta-
jaa kaiken tyyppisiltä tavaratilaan si-
joitetuilta tavaroilta tilanteessa, jossa 
ne lentävät eteenpäin, varmistu, että 
tavarat on turvallisesti kiinnitetty pai-
koilleen, vaikka tavaraverkko olisi 
käytössä.
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5-4.Muut sisätilojen varusteet

USB-latausliitäntää käytetään tuot-
tamaan 2,1 A virtaa 5 V jännitteellä 
ulkoisiin laitteisiin.
USB-latausliitäntä on ainoastaan 
latausta varten. Niitä ei ole suunni-
teltu tiedonsiirtoon tai muuhun käyt-
töön.
Riippuen ulkoisesta laitteesta, sen 
kunnollinen lataaminen ei ehkä on-
nistu. Tutustu laitteen oppaaseen 
ennen kuin käytät USB-liitäntää.

n USB-latausliitännän käyttö

Avaa keskilokeron kansi.

n USB-latausliitäntää voidaan käyt-
tää, kun

Käynnistyspainike on ACC- tai ON-toi-
mintatilassa.

n Tilanteita, joissa USB-latausliitäntä 
ei välttämättä toimi oikein

lJos kytketään laite, joka kuluttaa 
enemmän virtaa kuin 2,1 A 5 V jännit-
teellä.

lJos kytketään laite, joka on suunnitel-
tu toimimaan henkilökohtaisen tieto-
koneen kanssa, kuten esimerkiksi 
muistitikku

lJos kytketty ulkoinen laite on kytketty 
pois päätä (riippuen laitteesta)

lJos lämpötila autossa on korkea, 
kuten silloin kun auto on ollut aurin-
koon pysäköitynä

n Tietoa kytketyistä laitteista

Riippuen kytketystä ulkoisesta laitteesta 
lataaminen saattaa ajoittain keskeytyä ja 
alkaa sitten uudelleen. Tämä ei ole 
merkki toimintahäiriöstä.

Sähkön ulosotto on tarkoitettu 12 V 
-laitteille, jotka toimivat alle 10 A vir-
ralla.

Muut sisätilojen 
varusteet

USB-latausliitäntä

HUOMAA

n Estääksesi USB-latausliitäntään 
kohdistuvat vahingot

lÄlä aseta vieraita esineitä liitän-
tään.

lÄlä roiskuta vettä tai muita nesteitä 
liitäntään.

lÄlä kohdista voimaa tai iskuja USB-
latausliitäntään

lÄlä yritä purkaa tai muunnella USB-
latausliitäntää.

n Estääksesi ulkoisten laitteiden 
vauriot

lÄlä jätä ulkoisia laitteita autoon. 
Lämpötila autossa saattaa nousta 
korkeaksi ja aiheuttaa vaurioita ul-
koiselle laitteelle.

lÄlä paina ulkoista laitetta alaspäin 
tai kohdista siihen tai laitteen joh-
toon tarpeetonta voimaa, kun se on 
liitettynä.

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä käytä USB-latausliitäntää pitkiä 
aikoja hybridijärjestelmän ollessa 
sammutettuna.

Sähkön ulosotto
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 Edessä

Avaa keskilokeron kansi ja avaa 
kansi.

 Tavaratila

Avaa kansi.

n Sähkön ulosottoa voi käyttää, kun

Käynnistyspainike on ACC- tai ON-toi-
mintatilassa.

n Kun sammutat hybridijärjestelmän

Irrota lataustoiminolla varustetut sähkö-
laitteet, esimerkiksi mobiililaitteiden ak-
kuyksiköt.
Jos tällaiset laitteet jäävät kytketyiksi, 
hybridijärjestelmä ei ehkä sammu nor-
maalilla tavalla.

Sellaiset kannettavat laitteet, kuten 
älypuhelimet ja kannettavat akut 
voidaan ladata yksinkertaisesti 
asettamalla ne latausalustalle edel-
lyttäen, että laite on Wireless 
Power Consortiumin Qi-standardin 
mukainen langattomaan lataukseen 
soveltuva laite.

Langatonta laturia ei voida käyttää 
sellaisten kannettavien laitteiden la-
taukseen, jotka ovat suurempia 
kuin latausalusta. Lisäksi riippuen 
kannettavasta laitteesta, langaton 
laturi ei välttämättä toimi kunnolla. 
Katso ohjeita kannettavan laitteen 
mukana toimitetusta ohjekirjasta.

n Qi-symboli

Qi-symboli on Wireless Power Con-
sortiumin tavaramerkki.HUOMAA

nEstääksesi sulakkeen palamisen

Älä käytä lisälaitteita, joiden virta-
arvot ylittävät 12 V/10 A.

n Välttääksesi vahingoittamasta 
sähkön ulosottoa

Sulje kansi, kun ulosotto ei ole käy-
tössä. 
Vieraat esineet tai nesteet, jotka jou-
tuvat sähkön ulosottoon, voivat ai-
heuttaa oikosulun.

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä käytä sähkön ulosottoa kauem-
paa kuin on tarpeellista hybridijärjes-
telmän ollessa sammutettuna.

Langaton laturi 
(joissakin malleissa)
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n Kaikkien osien nimet

Virtalähteen katkaisin

Toimintaa osoittava merkkivalo

Latausalue

n Langattoman laturin käyttö

1 Paina langattoman laturin virta-
lähteen katkaisinta.

Katkaisinta uudelleen painettaessa 
saadaan langaton laturi kytkettyä pois 
päältä.
Kytkeytyessään päälle, merkkivalo (vih-
reä) syttyy toiminnan merkiksi. 
Kun langattoman laturin virtakatkaisi-
mesta kytketään virta pois päältä, pääl-
lä- / pois päältä -tila jää muistiin.

2 Aseta kannettava laite lataus-
alustalle siten, että sen lataus-
pinta osoittaa alaspäin.

Latauksen aikana toimintaa osoittava 
merkkivalo (oranssi) palaa.
Jos lataus ei ala, siirrä kannettava laite 
mahdollisimman lähelle latausalueen 
keskipistettä.
Kun lataus on valmis, toimintaa osoitta-
va merkkivalo (vihreä) syttyy.

n Uudelleenlataustoiminto

 Kun tietty aika on kulunut latauk-
sen valmistumisesta, eikä kan-
nettavaa laitetta ole siirretty, lan-
gaton laturi aloittaa latauksen uu-
delleen.

 Jos kannettavaa laitetta on siir-
retty latausalueella, latautuminen 
keskeytyy tilapäisesti ja alkaa sit-
ten uudelleen.
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n Toimintaa osoittavan merkkivalon tila

*: Riippuen kannettavasta laitteesta toimintaa osoittava merkkivalo (oranssi) saattaa 
jäädä palamaan sen jälkeen, kun lataus on valmis.

 Jos toimintaa osoittava merkkivalo vilkkuu

Jos toimintahäiriö havaitaan, toimintaa osoittava merkkivalo vilkkuu (oranssi). Toimi 
alla olevan taulukon ohjeistamalla tavalla.

n Langatonta latauslaitetta voidaan 
käyttää, kun

Käynnistyspainike on ACC- tai ON-toi-
mintatilassa.

n Kannettavat laitteet, joita voidaan 
ladata

lKannettavia laitteita, jotka ovat Qi-
standardin mukaisia langattomaan la-
taukseen soveltuvia laitteita voidaan 
ladata langattomalla laturilla. Yhteen-
sopivuutta kaikkien Qi-standardin mu-
kaisten langattomaan lataukseen so-
veltuvien laitteiden kanssa ei kuiten-
kaan voida taata.

Toimintaa osoittava merkkivalo Tila

Pois päältä Langaton laturi on pois päältä

Vihreä (palaa)

Toimintavalmiudessa 
(lataaminen on mahdollista)

Lataus on valmis*

Oranssi (palaa)

Kannettava laite on asetettu latausalustalle 
(kannettavan laitteen tunnistaminen)

Lataus käynnissä

Toimintaa osoittava 
merkkivalo

Todennäköiset syyt Toimenpide

Vilkkuu (oranssi) jatkuvana 
sekunnin jaksoissa

Auton ja laturin välinen yh-
teysvirhe.

Ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon.

Vilkkuu (oranssi) 3 kertaa 
toistuvasti

Vieras esine on kannetta-
van laitteen ja latausalus-
tan välissä.

Poista vieras esine.

Kannettava laite ei ole ase-
tettu oikein latausalustalle.

Siirrä kannettava laite kohti 
latausalustan keskustaa.

Vilkkuu (oranssi) 4 kertaa 
toistuvasti

Langattoman laturin läm-
pötila on erittäin korkea.

Lopeta lataaminen välittö-
mästi ja jatka lataamista 
tuokion kuluttua.
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lLangaton laturi on suunniteltu anta-
maan matalatehoista sähköä (korkein-
taan 5 W) matkapuhelimelle, älypuhe-
limelle tai muulla kannettavalla lait-
teelle.

n Jos kannettavassa laitteessa käyte-
tään suojusta tai muuta varustetta

Älä lataa kannettavaa laitetta, jos suojus 
tai varuste ei ole Qi-yhteensopiva. Riip-
puen kannettavaan laitteeseen kiinnite-
tyn suojuksen/varusteen tyypistä, kan-
nettavan laitteen lataaminen ei välttä-
mättä ole mahdollista. Jos kannettava 
laite asetetaan latausalustalle, eikä se 
lataudu, poista suojus ja/tai varusteet.

n Jos latauksen aikana AM-radiolähe-
tyksiä kuunneltaessa kuuluu häi-
riöääniä

Kytke langaton laturi pois päältä ja totea 
häiriöäänien väheneminen. Jos häi-
riöäänet vähenivät, paina ja pidä painet-
tuna laturin virtalähteen katkaisinta 2 se-
kunnin ajan. Langattoman laturin taa-
juus vaihtuu ja häiriöäänet saattavat vä-
hentyä. Kun taajuutta vaihdetaan, toi-
mintaa osoittava merkkivalo vilkkuu 
(oranssi) 2 kertaa.

n Latausta koskevat varotoimenpi-
teet

lJos elektronista avainta ei tunnisteta 
auton sisätiloissa, latausta ei voida 
suorittaa. Jos ovi avataan ja suljetaan, 
lataaminen saattaa hetkellisesti kes-
keytyä.

lLatauksen aikana langaton laturi ja 
kannettava laite lämpenevät. 
Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä. 
Jos kannettava laite lämpenee latauk-
sen aikana ja lataaminen keskeytyy 
kannettavan laitteen suojatoiminnon 
toimesta, odota kunnes kannettava 
laite jäähtyy ja lataa se uudelleen.

n Toiminnan aikana kuuluva ääni

Kun virtalähteen katkaisin on kytketty 
päälle tai sillä aikaa, kun kannettavaa 
laitetta tunnistetaan, toimintaan liittyviä 
ääniä saatetaan kuulla. Tämä ei ole 
merkki toimintahäiriöstä.

n Langattoman laturin puhdistus

S. 387

VAROITUS

n Varo ajaessasi

Latauksen aikana autoa ajettaessa, 
kuljettajan ei turvallisuussyistä tule 
käyttää kannettavaa laitetta.

n Varoitus radioaaltojen vaikutuk-
sesta elektronisiin laitteisiin

Sydämentahdistimen, sydämen rytmi-
häiriötahdistimen tai implantoidun de-
fibrillaattorin käyttäjien, kuten myös 
muiden lääketieteellisten laitteiden 
käyttäjien tulisi tiedustella omalta lää-
käriltään langattoman laturin käyttö-
mahdollisuudesta.
Langattoman laturin käytöllä saattaa 
olla vaikutuksia lääketieteellisiin lait-
teisiin.

n Estääksesi vauriot ja tulipalot

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. 
Muuten seurauksena saattaa olla riski 
tulipalon syttymisestä, laitteen mah-
dollinen vioittuminen tai vaurioitumi-
nen tai ylikuumenemisesta aiheutu-
vat palovammat.

lÄlä laita mitään metallista valmistet-
tuja esineitä latausalustan ja kan-
nettavan laitteen väliin latauksen ai-
kana.

lÄlä kiinnitä metallisia esineitä, 
kuten alumiinitarroja latausalueelle.

lÄlä peitä langatonta laturia vaat-
teella tai muulla esineellä latauksen 
aikana.

lÄlä yritä ladata kannettavia laitteita, 
jotka eivät ole Qi-standardin mukai-
sia langattomaan lataukseen sovel-
tuvia laitteita.

lÄlä pura, muuntele tai poista langa-
tonta laturia.

lÄlä kohdista voimaa tai iskuja lan-
gattomaan laturiin.
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HUOMAA

nTilanteita, missä langaton laturi 
ei välttämättä toimi oikein

Seuraavissa tilanteissa langaton laturi 
ei välttämättä toimi oikein:

lJos kannettava laite on täyteen la-
tautunut

lJos kannettava laite kuumenee la-
tauksen aikana

lJos kannettava laite on asetettu la-
tausalustalle siten, että sen lataus-
pinta osoittaa ylöspäin

lJos kannettava laite ei ole asetettu 
keskelle latausaluetta

lJos auto on lähellä TV-torneja, ra-
dioasemia, sähkölaitoksia, lento-
asemia, isoja näyttöruutuja tai 
muita kohteita, joista lähtee voimak-
kaita radioaaltoja tai sähkökohinaa

lJos kannettava laite koskettaa seu-
raavia metalliesineitä tai on niiden 
peittämänä:

• Alumiinipinnoitteiset kortit

• Savukerasiat joiden sisäpuolella on 
alumiinikalvo

• Metallisilla lompakoilla tai laukuilla

• Kolikoita

• Metallista valmistetut kädenlämmit-
timet

• Erilaiset tietovälineet, kuten CD- ja 
DVD-levyt

lJos muita radioaaltoja lähettäviä lu-
kituksen kauko-ohjaimia (jotka lä-
hettävät radioaaltoja) käytetään lä-
hettyvillä.

Jos muissa tilanteissa kuin edellä 
mainituissa langaton laturi ei toimi oi-
kein tai toimintaa osoittava merkkivalo 
vilkkuu, langattomassa laturissa saat-
taa olla toimintahäiriö. Ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon.

n Toimintahäiriöiden estämiseksi 
ja tietojen pois pyyhkiytymisen 
välttämiseksi

lÄlä tuo magneettisia kortteja, esi-
merkiksi luottokortteja, tai magneet-
tisia tallennusvälineitä langattoman 
laturin läheisyyteen latauksen aika-
na. Muussa tapauksessa tiedot 
saattavat hävitä magnetismin vai-
kutuksesta.
Älä myöskään tuo sellaisia herkkiä 
laitteita kuten rannekelloja lähelle 
langatonta laturia, koska tällaiset 
laitteet saattavat vaurioitua.

lÄlä jätä kannettavaa laitetta autoon. 
Lämpötila auton sisällä saattaa 
nousta korkeaksi auringon vaiku-
tuksesta ja aiheuttaa vaurioita lait-
teelle.

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä käytä langatonta laturia pitkiä ai-
koja hybridijärjestelmän ollessa sam-
mutettuna.
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1 Käännä häikäisysuoja alas.

2 Estä häikäisy sivulta kääntämäl-
lä suoja ensin alas ja irrottamal-
la se sitten koukusta ja kääntä-
mällä se sivuun.

Työnnä suojus sivuun avataksesi 
peilin.

Ehostuspeilien valot syttyvät.

n Estääksesi 12 V -akun varauksen 
purkautumisen

Jos ehostuspeilien valot jäävät pala-
maan, kun virtatilaksi on valittu OFF, 
valot sammuvat automaattisesti 20 mi-
nuutin kuluttua.

Vedä kyynärtuki alas, kun haluat 
käyttää sitä

Katonrajaan kiinnitettyä tartunta-
kahvaa voidaan käyttää tukemaan 
kehoasi istuessasi istuimella.

Häikäisysuojat

Ehostuspeilit

HUOMAA

n Estääksesi 12 V -akun varauk-
sen purkautumisen

Älä jätä ehostuspeilien valoja päälle 
pitkäksi aikaa hybridijärjestelmän ol-
lessa sammutettuna.

Kyynärtuki

HUOMAA

n Estääksesi kyynärtuen vaurioitu-
misen

Älä aseta liikaa painoa kyynärtuen 
päälle.

Tartuntakahvat
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Takana olevat tartuntakahvat on va-
rustettu vaatekoukuilla.

VAROITUS

nTartuntakahva

Älä käytä tartuntakahvaa kun astut 
autoon tai autosta tai kun nouset istui-
melta.

HUOMAA

nEstääksesi tartuntakahvojen va-
hingoittumisen

Älä ripusta painavia esineitä kahvaan 
äläkä kohdista siihen suurta voimaa.

Vaatekoukut

VAROITUS

nEsineet, joita ei saa ripustaa vaa-
tekoukkuun

Älä aseta koukkuun vaateripustinta tai 
muita kovia tai teräviä esineitä. Jos 
SRS-ikkunaturvatyyny laukeaa, tällai-
set esineet saattavat sinkoutua mat-
kustamoon aiheuttaen vakavia vam-
moja tai jopa kuoleman.
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6-1.Auton huolto ja hoito

 Pese auto ylhäältä alas käyttäen 
runsaasti vettä lian ja hiekan ir-
rottamiseksi korista, pyöräkote-
loista ja auton alustasta.

 Pese auton kori sienellä tai peh-
meällä liinalla, esimerkiksi sää-
miskällä.

 Käytä autonpesuainetta pintty-
neiden tahrojen poistamiseen ja 
huuhtele perusteellisesti vedellä.

 Kuivaa pinnoille jäänyt vesi.

 Vahaa auto, kun vedenpitävä 
kerros on kulunut.

Jos vesi ei helmeile puhtaalla pinnalla, 
vahaa auto pinnan ollessa kylmä.

n Automaattipesu

lTaita peilit taakse ennen kuin pesetät 
auton. Aloita auton peseminen auton 
etuosasta. Muista kääntää peilit nor-
maaliasentoon ennen ajamaan lähte-
mistä.

lAutomaattipesun harjat voivat naar-
muttaa auton pintaa ja eri osia kuten 
(vanteet, jne.) ja vahingoittaa auton 
maalipintaa.

lTietyissä automaattipesuloissa, takas-
poileri saattaa vaikeuttaa pesutoimin-
taa. Tämä voi estää autoa puhdistu-
masta kunnolla tai takaspoileri voi 
vaurioitua.

n Korkeapaineinen automaattipesu

Koska vettä saattaa päästä auton si-
sään, älä tuo suuttimen kärkeä lähelle 
ovien ympärillä olevia rakoja tai ikkunoi-
den kehyksiä, äläkä ruiskuta vettä näille 
alueille yhtäjaksoisesti.

n Kun käytät autoasi automaattipe-
sussa (avaimettomalla avaus- ja lu-
kitustoiminnolla varustetut autot)

Jos ovenkahva kastuu elektronisen 
avaimen ollessa toiminta-alueen sisällä, 
ovet saattavat lukkiutua tai niiden lukitus 
saattaa avautua toistuvasti. Tällaisessa 
tilanteessa noudata seuraavia ohjeita 
auton pesemiseksi:

lSiirrä avain vähintään 2 m päähän au-
tosta, kun autoa ollaan pesemässä. 
(Huolehdi myös siitä, ettei avainta va-
rasteta.)

lAseta elektroninen avain pariston 
säästötoiminnolle kytkeäksesi äly-
avainjärjestelmän pois toiminnasta. 
(S. 126)

n Vanteet ja koristekapselit

lPoista lika välittömästi käyttäen neut-
raalia pesuliuosta.

lHuuhtele pesuliuos pois vedellä välit-
tömästi käytön jälkeen.

lSuojellaksesi maalipintaa vaurioitumi-
selta, huomioi seuraavat varotoimen-
piteet.

• Älä käytä happamia, emäksisiä tai 
hankaavia puhdistusaineita

• Älä käytä kovia harjoja
• Älä pese vanteita pesuaineella niiden 

ollessa kuumia, esim. ajettuasi tai py-
säköityäsi kuumalla ilmalla.

n Puskurit

Älä hankaa niitä hiovilla puhdistusaineil-
la.

n Kromiosat

Jos lika ei irtoa, puhdista osat seuraa-
vasti:

lKäytä pehmeää liinaa, joka on kostu-
tettu neutraalin pesuaineen ja veden 
noin 5 % seokseen ja pyyhi lika pois.

Auton ulkopintojen 
puhdistus ja suojaus

Puhdista auto tavalla, joka on 
sopiva jokaiselle komponentil-
le ja sen materiaalille.

Puhdistusohjeet
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lPyyhi sen jälkeen pinnat kuivalla peh-
meällä liinalla kosteuden poistamisek-
si.

lÖljytahrojen poistamiseen voi käyttää 
alkoholia sisältäviä pyyhkeitä tai vas-
taavia tuotteita.

VAROITUS

nKun peset auton

Älä päästä vettä moottoritilaan. Siitä 
voi olla seurauksena sähköosien tms. 
tulipalo.

nKun puhdistat tuulilasia

Kytke tuulilasinpyyhkimen katkaisin 
pois päältä. Jos tuulilasinpyyhkimen 
katkaisin on AUTO-asennossa, pyyh-
kijät saattavat toimia aiheuttaen hen-
kilövahinkoja ja vaurioittaen pyyhkijöi-
tä. Pyyhkijät saattavat toimia odotta-
matta seuraavissa tilanteissa.

Pois päältä

AUTO (Automaattinen)

lJos tuulilasin yläosaa, jossa sade-
tunnistin sijaitsee, kosketaan kädel-
lä

lJos kosteaa rättiä tai vastaavaa pi-
detään lähellä sadetunnistinta

lJos jokin esine osuu tuulilasiin

lJos kosketat sadetunnistinta tai 
jokin esine osuu tunnistimeen

n Pakoputkistoon liittyvät varotoi-
menpiteet

Pakokaasut kuumentavat pakoput-
ken hyvin kuumaksi.
Kun peset autoasi, varo ettet kosketa 
pakoputkea ennen kuin se on jäähty-
nyt. Muuten saatat polttaa itsesi.

n Varotoimenpiteet liittyen kuol-
leen kulman varoittimen toimin-
taan (joissakin malleissa)

Jos takapuskurin maali on lohkeillut 
tai naarmuuntunut, järjestelmässä 
saattaa ilmetä toimintahäiriöitä. Jos 
näin käy, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

HUOMAA

n Estääksesi korin ja muiden osien 
osalta maalipinnan huononemi-
sen ja korroosion (esim. kevyt-
metallivanteet)

lPese auto välittömästi:

• Ajettuasi rannikon läheisyydessä

• Ajettuasi suolatuilla teillä

• Jos pikeä tai puiden mahlaa on tart-
tunut maalipintaan

• Jos kuolleita hyönteisiä tai niiden 
ulosteita tai lintujen ulosteita on tart-
tunut maalipintaan

• Ajettuasi noen, öljyisen savun, kai-
vospölyn, metallipölyn tai kemiallis-
ten aineiden saastuttamilla alueilla

• Jos autoon tarttuu runsaasti hiek-
kaa tai mutaa

• Jos nesteitä, kuten bentseeniä tai 
bensiiniä, läikkyy maalipinnalle

lJos maali on lohjennut tai naar-
muuntunut, korjauta maalipinta vä-
littömästi.
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HUOMAA

lEstääksesi pyörien korroosion, 
poista kaikki lika pyöristä ja varastoi 
ne olosuhteissa, joissa kosteus on 
alhainen.

nUlkopuolisten valojen puhdista-
minen

lPese varovaisesti. Älä käytä orgaa-
nisia aineita äläkä hankaa valoja 
kovalla harjalla.
Valojen suojalasi saattaa vahingoit-
tua.

lÄlä vahaa valojen pintaa.
Vaha saattaa vahingoittaa suoja-
muovin linssejä.

nEstääksesi pyyhkimen varsien 
vahingoittumisen

Nosta ensin kuljettajan puolen pyyhin 
irti tuulilasista ja sitten matkustajan 
puolen pyyhin. Kun palautat pyyhki-
mien varret alkuperäiseen asentoon-
sa, aloita matkustajan puolelta.

nJos käytät autoasi automaattipe-
sussa

Kytke tuulilasinpyyhkimien katkaisin 
pois päältä. Jos pyyhkimien katkaisin 
on AUTO-asennossa pyyhkijät saatta-
vat toimia ja pyyhinten sulat saattavat 
vaurioitua.

nJos käytetään korkeapainepesu-
ria

lKun peset autoa, älä kohdista kor-
keapaineista vesisuihkua suoraan 
kameraan tai sitä ympäröivään 
alueeseen. Korkeapaineisen vesi-
suihkun aiheuttama isku saattaa ai-
heuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

lÄlä tuo suuttimen kärkeä lähelle 
suojuksia (kumista tai muovista val-
mistettu suojus), liittimiä tai seuraa-
via osia. Osat saattavat vaurioitua, 
jos ne joutuvat kosketuksiin korkea-
paineisen vesisuihkun kanssa.

• Vetolaitteiston osat

• Ohjauksen osat

• Jousituksen osat

• Jarrujen osat

lPidä suutin vähintään 30 cm etäi-
syydellä auton korista. Muussa ta-
pauksessa korin muovisiin alueisiin, 
kuten muotoiluosiin ja puskureihin 
saattaa tulla muodonmuutoksia tai 
ne saattavat vaurioitua. Älä myös-
kään pidä suutinta jatkuvasti sa-
massa paikassa.

lÄlä suihkuta tuulilasin alaosaa yhtä-
jaksoisesti. Jos vesi pääsee lämmi-
tys- ja ilmastointilaitteen sisäänot-
toon, joka sijaitsee tuulilasin alareu-
nassa lämmitys- ja ilmastointilait-
teeseen saattaa tulla toimintahäiriö.

lÄlä pese auton alustaa painepesu-
rilla.
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 Imuroi lika ja hiekka pölynimuril-
la. Pyyhi likaiset pinnat haalealla 
vedellä kostutetulla liinalla.

 Jos likaa ei saada poistettua, 
pyyhi lika pois pehmeällä liinalla, 
joka on kostutettu neutraalissa 
noin 1 % pesuaineliuoksessa.
Purista liika vesi liinasta ja pyyhi 
kaikki pesuainejäännökset ja 
vesi pois huolellisesti.

n Lattiapintojen pesu vaahtopuhdis-
tusaineella

Tähän tarkoitukseen löytyy useita eri 
vaahtopuhdistusaineita. Käytä sientä tai 
harjaa vaahdon levittämiseen. Harjaa 
toisiaan peittävin kaarevin liikkein. Älä 
käytä vettä. Pyyhi likaiset pinnat ja jätä 
ne kuivumaan. Paras tulos saavutetaan, 
kun pesu suoritetaan pitämällä matot 
mahdollisimman kuivina.

n Turvavöiden käsittely

Pese turvavyöt miedolla pesuliuoksella 
ja haalealla vedellä käyttäen liinaa tai 
pesusientä. Tarkasta vöitä pestessäsi 
niiden kunto, mahdolliset kulumat, han-
kaumat ja leikkautumat.

Auton sisätilojen 
puhdistus ja suojaus

Puhdista auto tavalla, joka on 
sopiva jokaiselle komponentil-
le ja sen materiaalille.

Auton sisätilojen 
suojaaminen

VAROITUS

n Älä päästä vettä auton sisätiloi-
hin

lÄlä kaada tai roiskuta mitään nes-
tettä auton lattialle, hybridiakun 
(ajoakku) ilmanottoaukkoon tai ta-
varatilaan. (S. 387)
Seurauksena siitä voi olla hybridia-
kun, sähköosien, jne. toimintahäi-
riöt tai tulipalo.

lÄlä anna auton sisätiloissa olevien 
SRS-turvatyynyjärjestelmän osien 
tai johdotusten kastua. (S. 37)
Sähköjärjestelmien toimintahäiriöt 
voivat saada turvatyynyt laukea-
maan tai estää niitä toimimasta 
kunnolla, minkä seurauksena voi 
olla kuolema tai vakava loukkaantu-
minen.

lLangattomalla laturilla varustetut 
autot:
Älä anna langattoman laturin 
(S. 376) kastua. Muussa tapauk-
sessa laturi saattaa kuumentua ja 
aiheuttaa palovammoja tai se voi ai-
heuttaa sähköiskun, jonka seurauk-
sena on kuolema tai vakavat henki-
lövahingot.

n Sisätilojen puhdistus (erityisesti 
kojetaulu)

Älä käytä kiillotusvahaa tai kiillotusai-
netta. Kojetaulu saattaa heijastua tuu-
lilasiin, peittäen kuljettajan näkökent-
tää ja johtaen onnettomuuteen, jonka 
seurauksena voi olla kuolema tai va-
kavat henkilövahingot.
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 Poista lika pehmeällä kostutetul-
la kankaalla tai synteettisellä 
säämiskällä.

 Pyyhi sen jälkeen pinnat kuivalla 
pehmeällä liinalla kosteuden 
poistamiseksi.

n Satiiniviimeisteltyjen metallipinto-
jen puhdistus

Metallialueilla pinnoitteena on aitoa me-
tallia. Niiden puhdistaminen säännölli-
sesti on välttämätöntä. Jos likaiset 
alueet jätetään pudistamatta pitkäksi ai-
kaa, niiden puhdistaminen saattaa olla 
vaikeaa.

HUOMAA

nPuhdistusaineet

lÄlä käytä seuraavan tyyppisiä puh-
distusaineita, sillä ne saattavat ai-
heuttaa auton sisätilojen värien liu-
kenemista ja raitoja tai vahingoittaa 
maalipintoja:

• Muut alueet kuin istuimet: Orgaani-
sia aineita kuten bentseeniä tai 
bensiiniä, emäksisiä tai happamia 
liuoksia, värjäys- ja valkaisuaineita

• Istuimet: Emäksisiä tai happamia 
liuoksia kuten tinneriä, bentseeniä 
tai alkoholia

lÄlä käytä kiillotusvahaa tai kiillotus-
ainetta. Kojetaulun tai muiden sisä-
osien maalatut pinnat saattavat 
vaurioitua.

nNahkapintojen suojaaminen

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä 
välttääksesi vahingoittamasta tai hei-
kentämästä nahkapintoja:

lPoista pöly ja lika nahkapinnoista 
välittömästi.

lÄlä anna auton seistä suorassa au-
ringonpaisteessa pitkiä aikoja. Py-
säköi autosi varjoon, etenkin kesä-
aikaan.

lKoska auton sisusta on altis kuu-
menemaan kuumina kesäpäivinä, 
vältä asettamasta verhoilun päälle 
vinyylistä tai muovista tehtyjä esi-
neitä tai esineitä, jotka sisältävät 
vahaa, koska ne saattavat tarttua 
kiinni nahkapintaan.

nVettä auton lattialla

Älä pese auton lattiaa vedellä.
Audiojärjestelmä ja muut järjestelmät 
saattavat vahingoittua mikäli vettä 
pääsee auton lattialla tai lattian alla si-
jaitsevien sähkölaitteiden kuten audi-
ojärjestelmän komponentteihin. Lisäk-
si seurauksena voi olla korin ruostu-
minen.

n Kun tuulilasin sisäpintaa puhdis-
tetaan

Älä anna lasinpuhdistusaineen pääs-
tä kosketuksiin linssin kanssa. Älä 
myöskään kosketa linssiä. (S. 227)

n Takalasin sisäpuolen puhdistus

lÄlä käytä lasinpuhdistusaineita ta-
kalasin puhdistamiseen, sillä sellai-
set aineet voivat vahingoittaa taka-
lasissa olevia huurteenpoistolait-
teen lämmitysvastuksia. Käytä haa-
lealla vedellä kostutettua liinaa ja 
pyyhi takalasi varovasti puhtaaksi. 
Pyyhi takalasi lämmitysvastuksien 
tai antennin suuntaisilla vedoilla.

lVaro naarmuttamasta tai vahingoit-
tamasta lämpövastuksia ja anten-
nia.

Satiiniviimeisteltyjen 
metallipintojen puhdistus
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 Imuroi lika ja hiekka pölynimuril-
la.

 Pyyhi lika pois pehmeällä liinalla, 
joka on kostutettu neutraalissa 
noin 1 % pesuaineliuoksessa.

 Purista liika vesi liinasta ja pyyhi 
kaikki pesuainejäännökset ja 
vesi pois huolellisesti.

Keinonahkapintojen 
puhdistus
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6-2.Kunnossapito

n Missä auto tulisi huollattaa?

Jotta autosi pysyisi parhaassa mahdolli-
sessa kunnossa, Suzuki suosittelee 
teettämään kaikki korjaukset ja huollot 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammattitai-
toisessa korjaamossa. Takuunalaisten 
korjausten osalta vie autosi SUZUKI-jäl-
leenmyyjälle, joka käyttää alkuperäisiä 
Suzukin varaosia mahdollisissa eteen 
tulevissa korjauksissa. Myös muut kuin 
takuukorjaukset on järkevää teettää 
SUZUKI-jälleenmyyjällä, koska Suzuki-
verkostoon kuuluvat korjaamot osaavat 
asiantuntevasti auttaa sinua kaikissa 
mahdollisissa ongelmissa.

SUZUKI-jälleenmyyjä tai ammattitaitoi-
nen korjaamo suorittaa kaikki autosi 
määräaikaishuollot luotettavasti ja talou-
dellisesti, sillä niillä on pitkä kokemus 
Suzuki-autoista.

Määräaikaishuollot tulee suorittaa 
tietyin väliajoin auton huolto-ohjel-
man mukaisesti.

Katso yksityiskohtaiset tiedot huolto-oh-
jelmasta auton takuu- ja huoltokirjasta.

Tee-se-itse-huollosta

Voit suorittaa monia pieniä huoltotoi-
menpiteitä itse, jos sinulla on jonkin ver-
ran teknistä osaamista ja joitakin auton 
korjaukseen soveltuvia työkaluja.

Huomaa kuitenkin, että joidenkin töiden 
suorittaminen vaatii erikoisosaamista ja 
erikoistyökaluja. Koulutetut mekaanikot 
tekevät nämä työt parhaiten. Vaikka oli-
sitkin kokenut tee-se-itse -mekaanikko 
suosittelemme, että korjaukset ja huolto 
suoritetaan SUZUKI-jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisessa korjaamossa. 
SUZUKI-jälleenmyyjä kirjaa tehdyt 
huoltotoimenpiteet. Tämä rekisteri teh-
dyistä töistä saattaa olla hyödyksi, jos 
tarvitset takuukorjausta. Jos valitset au-
tosi huoltoon ja korjauksiin muun am-
mattitaitoisen ja hyvin varustetun 
korjaamon kuin SUZUKI-jälleenmyy-
jän, suosittelemme että pyydät heitä kir-
jaamaan tehdyt huoltotoimenpiteet.

n Tarvitseeko auto korjausta?

Huomioi muutokset auton suoritusky-
vyssä ja äänissä sekä tarkkaile silmä-
määräisesti, onko auto huollon tarpees-
sa. Seuraavassa muutamia merkkejä 
huollon tarpeesta:

lMoottori nykii, ravistaa tai nakuttaa

lHuomattava tehohäviö moottorissa

lMoottorista kuuluu outoja ääniä

Auton 
huoltovaatimukset

Säännöllinen hoito ja huollatta-
minen on tärkeää auton turval-
lisuuden ja taloudellisuuden yl-
läpitämiseksi. Suzuki suositte-
lee seuraavanlaista huolto-oh-
jelmaa.

VAROITUS

nMikäli autoasi ei huolleta asian-
mukaisesti

Seurauksena saattaa olla vakavat va-
hingot autolle tai mahdollisesti kuole-
ma tai vakavat henkilövahingot.

n12 voltin akun käsittely

12 V -akun navat ja muut akun osat 
sisältävät lyijyä ja lyijyn yhdisteitä, joi-
den tiedetään aiheuttavan aivovauri-
oita. Pese kätesi huolellisesti käsitte-
lyn jälkeen. (S. 400)

Määräaikaishuollot

Tee-se-itse-huolto
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lAuton alla on havaittavissa nestevuo-
to. (Huomaa kuitenkin, että veden va-
luminen ilmastointijärjestelmästä on 
normaalia, jos se on ollut käytössä.)

lPakoputkistosta kuuluu epätavallista 
ääntä. (Tämä voi olla osoituksena 
vaarallisesta hiilimonoksidi (häkä) 
-vuodosta. Aja ikkunat avattuina ja 
korjauta järjestelmä välittömästi.)

lTyhjiltä näyttävät renkaat, kova ren-
kaista lähtevä ääni kaarrettaessa, ren-
kaiden epätasainen kuluminen

lAuto puoltaa suoraa ajettaessa tasai-
sella tiellä

lOutoja ääniä auton jousituksesta

lJarrutustehon heikentyminen, jarru-
poljin on joustavan tuntuinen, poljin 
painuu lähes lattiaan, auto puoltaa jar-
rutettaessa

lJäähdytysnesteen lämpötila on jatku-
vasti normaalia korkeampi (S. 96)

Jos havaitset edellä esitettyjä vikoja au-
tossasi, vie autosi SUZUKI-korjaamoon 
tai muuhun ammattitaitoiseen korjaa-
moon mahdollisimman pian. Autosi 
saattaa tarvita säätötoimenpiteitä tai 
korjausta.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 391  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



392 6-3. Tee-se-itse-huolto

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

6-3.Tee-se-itse-huolto

Tee-se-itse-huoltoon 
liittyvät 
varotoimenpiteet

Jos huollat itse autoasi, nou-
data tässä luvussa annettuja 
ohjeita.

Kunnossapito

Välineet Osat ja työkalut

12 V -akun 
kunto 
(S. 400)

• Lämmin vesi
• Ruokasooda
• Rasva
• Mutteriavain akun na-

pojen pultteja varten

Moottorin/te-
honsäätöyk-
sikön jääh-
dytysnes-
teen määrä 
(S. 398)

• Toyota Super Long 
Life Coolant tai vastaa-
va jäähdytysneste, 
joka ei sisällä silikaat-
tia, amiinia, nitriittiä tai 
boraattia ja jonka pit-
käikäisyys perustuu 
yhdistettyyn orgaani-
seen happoteknolo-
giaan.
Toyota Super Long 
Life Coolant -jäähdytys-
neste on sekoitus, 
jossa on 50 % jäähdy-
tysnestettä ja 50 % 
deionisoitua vettä.

• Suppilo (vain jäähdy-
tysnesteen lisäämi-
seen käytettävä)

Moottorin öl-
jymäärä 
(S. 396)

• SUZUKI genuine oil tai 
vastaava

• Rätti tai paperia
• Suppilo (käytetään ai-

noastaan moottoriöl-
jyn lisäämiseen)

Sulakkeet 
(S. 427)

• Sulake, jonka ampee-
riluku on sama kuin al-
kuperäisen

Hybridiakun 
(ajoakku) il-
manottoauk-
ko (S. 422)

• Pölynimuri, jne.
• Ristipääruuvimeisseli

Polttimot 
(S. 430)

• Polttimo, jonka nume-
ro ja wattiteho on 
sama kuin alkuperäi-
sen

• Tasapääruuvimeisseli
• Kiintoavain

Jäähdytin ja 
lauhdutin 
(S. 400)



Rengaspai-
neet 
(S. 417)

• Rengaspainemittari
• Ilmakompressori

Pesimien 
neste 
(S. 401)

• Vesi tai pesuneste, 
joka sisältää jäätymi-
senestoainetta (tal-
violosuhteisiin)

• Suppilo (vain veden tai 
pesunesteen lisäämi-
seen käytettävä)

VAROITUS

Moottoritilassa on useita laitteita ja 
nesteitä, jotka saattavat yllättäen liik-
kua, kuumentua tai sähköistyä. Nou-
data seuraavia varotoimenpiteitä es-
tääksesi vakavat vammat ja kuole-
mantapaukset.

n Työskennellessäsi moottoritilas-
sa

lVarmistu, että ACC-VIRTATILA- tai 
SYTYTYSVIRTA-merkkivalot moni-
toiminäytössä ja READY-merkkiva-
lo ovat molemmat sammuksissa.

Välineet Osat ja työkalut
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VAROITUS

lPidä kädet, vaatetus ja työkalut 
poissa tuulettimien läheltä.

lVaro koskettamasta moottoria, te-
honsäätöyksikköä, jäähdytintä, pa-
koputkistoa yms., jos ne ovat ajon 
jälkeen kuumia. Öljyt ja muut nes-
teet saattavat myös olla kuumia.

lÄlä jätä moottoritilaan mitään hel-
posti syttyvää, kuten paperia tai rä-
syjä.

lÄlä tupakoi, aiheuta kipinöitä tai 
päästä avotulta 12 V -akun tai polt-
tonesteen läheisyyteen. Polttoaine 
ja 12 V -akun akkukaasut ovat her-
kästi syttyviä.

lOle erittäin varovainen työskennel-
lessäsi 12 V -akun lähellä. Akku si-
sältää myrkyllistä ja syövyttävää rik-
kihappoa.

lOle varovainen, sillä jarruneste 
saattaa vahingoittaa käsiäsi ja sil-
miäsi ja auton maalipintoja. Jos 
nestettä joutuu silmiisi tai käsiisi, 
huuhtele niitä välittömästi puhtaalla 
vedellä.
Jos olosi on edelleen epämiellyttä-
vä, käänny lääkärin puoleen.

nTyöskennellessäsi sähköisten 
jäähdytystuulettimien tai jäähdyt-
timen läheisyydessä

Varmista, että käynnistyspainike on 
OFF-toimintatilassa.
Jos käynnistyspainike on ON-toimin-
tatilassa, jäähdytystuulettimet saatta-
vat käynnistyä automaattisesti, jos il-
mastointilaite on toiminnassa ja/tai 
jäähdytysnesteen lämpötila on kor-
kea. (S. 400)

nSuojalasit

Käytä suojalaseja estääksesi lentä-
vien tai putoavien osien, nesteiden 
yms. joutumisen silmiisi.

HUOMAA

n Jos poistat ilmansuodattimen

Ajaminen ilmansuodatin poistettuna 
saattaa aiheuttaa ennenaikaista 
moottorin kulumista, koska ilmassa 
on epäpuhtauksia.

n Jos nestettä on liian vähän tai lii-
kaa

On normaalia, että jarrunesteen pinta 
säiliössä laskee hieman jarrupalojen 
kuluessa tai jos nesteen pinta on kor-
kealla painevaraajassa.
Mikäli säiliöön on jatkuvasti lisättävä 
nestettä, saattaa järjestelmässä olla 
vakava ongelma.
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1 Vedä kojetaulun alaosassa ole-
vasta kahvasta ulospäin.

Konepelti nousee hieman ylöspäin.

2 Vedä tuulihakaa vasemmalle ja 
nosta konepelti.

3 Konepelti tuetaan tangolla aset-
tamalla se reikään.

Konepelti

Konepellin avaaminen

VAROITUS

n Tarkastukset ennen ajoa

Tarkista, että konepelti on kunnolla 
kiinni ja lukittuna.
Jos konepelti ei ole kunnolla lukittuna 
auton ollessa liikkeessä, se saattaa 
avautua aiheuttaen onnettomuuden, 
josta voi olla seurauksena vakava 
loukkaantuminen tai jopa kuolema.

n Tuettuasi konepellin tukitangolla

Varmistu, että tukitanko kannattelee 
konepeltiä turvallisesti siten, ettei se 
pääse putoamaan pääsi tai kehosi 
päälle.

HUOMAA

n Kun suljet konepellin

Aseta tanko takaisin kiinnikkeeseensä 
ennen kuin suljet konepellin. Konepel-
lin sulkeminen ilman tangon paikoil-
leen laittamista voi aiheuttaa konepel-
lin taipumisen.
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n Edessä

n TakanaNostopisteet 
hallinosturille

Kun käytät hallinosturia, nou-
data nosturin valmistajan käyt-
töohjeita ja suorita toimenpi-
teet turvallisesti.
Kun nostat autosi nosturilla, 
aseta nosturi oikein nostopis-
teisiin. Väärin asetettu nosturi 
saattaa vahingoittaa autoasi tai 
aiheuttaa henkilövahinkoja.

Nosturin nostopiste
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Pesunestesäiliö (S. 401)

Moottorin jäähdytysnestesäiliö (S. 398)

Sulakerasiat (S. 427)

Moottoriöljyn mittatikku (S. 397)

Moottoriöljyn täyttöaukon korkki (S. 397)

Tehonsäätöyksikön jäähdytysnestesäiliö (S. 398)

12 voltin akku (S. 400)

Jäähdytin (S. 400)

Lauhdutin (S. 400)

Sähkötoimiset jäähdytyspuhaltimet

Tarkasta moottoriöljyn määrä mitta-
tikulla, kun moottori on käyttöläm-

pöinen ja sammutettu.

Moottoritila

Osat

Moottoriöljyn tarkastus ja 
öljyn lisääminen
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n Moottoriöljyn tarkastus

1 Pysäköi auto tasaiselle alustalle. 
Lämmitettyäsi moottorin ja sam-
mutettuasi hybridijärjestelmän, 
odota vähintään 5 minuuttia, 
että öljy ehtii laskeutua alas 
moottorin öljypohjaan.

2 Pidä räsy alla ja vedä mittatikku 
ulos.

3 Puhdista mittatikku räsyllä.

4 Työnnä mittatikku pohjaan asti.

5 Pidä räsy alla ja vedä mittatikku 
ulos. Tarkista öljyn määrä mitta-
tikusta.

Matala

Normaali

Täysi

Mittatikun muoto saattaa poiketa riippu-
en auton tyypistä ja moottorista.

6 Puhdista mittatikku ja työnnä se 
takaisin pohjaan asti.

n Öljylaadun tarkistus ja tarvitta-
vien välineiden esiin ottami-
nen

Tarkista moottorissa olevan öljyn 
laatu ja ota esiin öljyn lisäämiseen 
tarvittavat välineet.

 Moottoriöljyn valinta
S. 496

 Öljyn määrä (Alhainen  Täysi)
1,5 L

 Väline
Puhdas suppilo

n Moottoriöljyn lisääminen

Jos lukema mittatikulla on alle tai 
vain vähän yli alamerkin, lisää öl-
jyä. Lisättävän öljyn tulee olla 
samaa tyyppiä, jota moottorissa on 
käytetty.

1 Käännä moottoriöljyn täyttöau-
kon korkki auki vastapäivään.

2 Lisää moottoriöljyä vähän ker-
rallaan, tarkasta määrä mittati-
kusta.

3 Kiinnitä täyttöaukon korkki kään-
täen sitä myötäpäivään.
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n Moottoriöljyn kulutus

Tietty määrä moottoriöljyä kuluu ajon ai-
kana. Seuraavissa tilanteissa öljynkulu-
tus voi kasvaa ja moottoriöljyä saate-
taan joutua lisäämään moottoriin öljyn-
vaihtojen välillä.

lKun moottori on uusi kuten silloin, kun 
auto on juuri hankittu tai kun moottori 
on vaihdettu

lJos käytetään huonolaatuista, tai vis-
kositeetiltaan vääränlaista öljyä

lJos ajetaan korkeilla moottorin käyn-
tinopeuksilla, tai hinattaessa raskaal-
la kuormalla tai silloin, jos kiihdytetään 
ja hidastetaan toistuvasti

lJos auto jätetään joutokäynnille pit-
käksi aikaa tai kun toistuvasti ajetaan 
ruuhkaisessa liikenteessä

n Moottorin jäähdytysnestesäi-
liö

Nesteen määrä on riittävä, jos pinta 
asettuu säiliössä olevien viivojen 
FULL ja LOW väliin moottorin olles-
sa kylmä.

Jäähdytysnestesäiliön korkki

FULL-viiva

LOW-merkki

Jos pinta on alle LOW-viivan, lisää 
jäähdytysnestettä aina FULL-viivaan 
asti. (S. 488)

VAROITUS

nKäytetty moottoriöljy

lKäytetty moottoriöljy sisältää haital-
lisia ainesosia, jotka voivat aiheut-
taa ihoärsytystä, tulehduksia ja iho-
syöpää. Vältä pitkittynyttä ja toistu-
vaa ihokosketusta käytetyn öljyn 
kanssa. Öljy on paras poistaa iholta 
pesemällä huolellisesti vedellä ja 
saippualla.

lHävitä käytetty öljy ja öljynsuodatin 
vain turvallisella ja hyväksyttävällä 
tavalla. Öljyä tai öljynsuodatinta ei 
saa hävittää talousjätteiden muka-
na. Öljyä ei saa kaataa viemäriin tai 
maahan.
Ota yhteys SUZUKI-jälleenmyy-
jään, ammattitaitoiseen korjaa-
moon, huolto-asemaan tai autotar-
vikeliikkeeseen tarkempien ohjei-
den saamiseksi kierrätyksestä ja 
hävittämisestä.

lÄlä jätä käytettyä öljyä lasten ulot-
tuville.

HUOMAA

n Vakavien moottorivaurioiden es-
tämiseksi

Tarkasta öljyn määrä säännöllisesti.

n Kun vaihdat moottoriöljyn

lVaro, ettei öljyä pääse valumaan 
moottorin osien päälle.

lVältä ylitäyttämistä, seurauksena 
voi olla moottorivaurio.

lTarkista öljymäärä mittatikulla joka 
kerta, kun tankkaat auton.

lVarmista, että moottoriöljyn täyttö-
aukon korkki on kunnolla kiinni.

Jäähdytysnesteen tarkastus
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n Tehonsäätöyksikön jäähdytys-
nestesäiliö

Jäähdytysnesteen määrä on oikeal-
la tasolla, jos pinta on nestesäiliön 
FULL- ja LOW-viivojen välissä, 
hybridijärjestelmän ollessa kylmä.

Jäähdytysnestesäiliön korkki

FULL-viiva

LOW-merkki

Jos pinta on alle LOW-viivan, lisää 
jäähdytysnestettä aina FULL-viivaan 
asti. (S. 488)

n Jäähdytysnesteen valinta

Käytä vain Toyota Super Long Life Coo-
lant- jäähdytysnestettä tai vastaavaa 
korkealaatuista etyleeniglykolipohjaista 
jäähdytysnestettä, joka ei sisällä sili-
kaattia, amiinia, nitriittiä tai boraattia ja 
jonka pitkäikäisyys perustuu yhdistet-
tyyn orgaaniseen happoteknologiaan.

Toyota Super Long Life Coolant -jäähdy-
tysneste on sekoitus, jossa on 50 % 
jäähdytysnestettä ja 50 % deionisoitua 
vettä. (Minimilämpötila: -35 °C)

Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon saadak-
sesi lisätietoa jäähdytysnesteestä.

n Jos jäähdytysnesteen pinta laskee 
pian täyttämisen jälkeen

Tarkista silmämääräisesti jäähdytin, let-
kut, moottorin/tehonsäätöyksikön jääh-
dytysnestesäiliöiden korkit, tyhjennys-
tulppa sekä vesipumppu.
Jos et havaitse vuotoa, anna SUZUKI-
jälleenmyyjän ammattitaitoisen korjaa-
moon tutkia korkki ja mahdolliset vuodot 
jäähdytysjärjestelmässä.

VAROITUS

n Kun hybridijärjestelmä on kuuma

Älä poista moottorin/tehonsäätöyksi-
kön jäähdytysnestesäiliöiden korkke-
ja.

Jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla 
painetta ja jäähdytysnestettä saattaa 
roiskahtaa ulos, jos korkki avataan. 
Seurauksena voi olla vakavat henkilö-
vahingot kuten palovammat.

HUOMAA

n Kun lisäät jäähdytysnestettä

Jäähdytysneste ei ole pelkästään vet-
tä, eikä pelkästään pakkasnestettä. 
Oikea sekoitus vettä ja pakkasnestet-
tä takaa oikean voitelun, korroosio-
neston ja jäähdytyksen. Lue aina pak-
kasnesteen tai jäähdytysnesteen tuo-
teseloste.

n Jos jäähdytysnestettä läikkyy

Pese neste pois vedellä estääksesi 
auton osien ja maalipinnan vahingoit-
tumisen.
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Tarkista jäähdytin ja lauhdutin ja 
poista vieraat aineet. Jos jompi-
kumpi yllä mainituista osista on 
hyvin likainen, etkä ole varma nii-
den kunnosta, anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tutkia auto.

Tarkasta 12 V -akun toiminta seu-
raavalla tavalla.

n 12 voltin akun ulkopuoli

Varmista, että kaapelikengät eivät 
ole hapettuneet ja että liitokset ovat 
kireällä. Tarkista myös, että 12 V 
-akun ulkokuori ei ole haljennut ja 
että kiinnitystuet ovat kireällä.

Akun navat

Kiinnitystuki

n Ennen latausta

Latauksen aikana 12 V -akku kehittää 
vetykaasua, joka on syttyvää ja räjähtä-
vää. Tästä syystä huomioi seuraavat va-
rotoimenpiteet ennen latausta:

lVarmista, että maadoitusjohto on irro-
tettuna, jos lataat 12 V -akkua sen ol-
lessa asennettuna autoon.

lVarmista, että laturin virtakatkaisin on 
off-asennossa, kun kytket tai irrotat la-
turin johtoja 12 V -akusta.

n 12 V -akun latauksen/kiinnikytkemi-
sen jälkeen

lAvaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla varustetut autot: Ovien luki-
tuksen avaaminen älyavainjärjestel-
mällä ei ole mahdollista välittömästi 
12 V akun uudelleen kytkemisen jäl-
keen. Tässä tilanteessa, käytä lukituk-
sen kauko-ohjausta tai mekaanista 
avainta avataksesi ovien lukituksen tai 
lukitaksesi ovet.

lKäynnistä hybridijärjestelmä auton vir-
tatilan ollessa ACC. Jos käynnistys-
painike on OFF-toimintatilassa, hybri-
dijärjestelmä ei käynnisty. Hybridijär-
jestelmä kuitenkin käynnistyy toisella 
yrityksellä normaalisti.

lKäynnistyspainikkeen toimintatila jää 
auton muistiin. Kun 12 V -akku kytke-
tään takaisin virtapiiriin, auto palauttaa 
käynnistyspainikkeen toimintatilan sii-
hen tilaan, jossa se oli ennen kuin 
12 V -akku irrotettiin. Varmistu aina 
siitä, että valitset käynnistyspainik-
keesta OFF-toimintatilan ennen kuin 
irrotat 12 V -akun. Ole erityisen huo-
lellinen, kun kytket 12 V -akkua, jos 
käynnistyspainikkeen toimintatila 
ennen irrottamista ei ole tiedossa.

Jos järjestelmä ei käynnisty usean yri-
tyksen jälkeenkään, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon.

Jäähdyttimen ja 
lauhduttimen tarkastus

VAROITUS

nKun hybridijärjestelmä on kuuma

Älä koske jäähdytintä tai lauhdutinta, 
sillä ne saattavat olla kuumia ja ai-
heuttaa vakavia vammoja kuten palo-
vammoja.

12-voltin akku
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Lisää pesunestettä seuraavissa ti-
lanteissa:

 Pesin ei toimi.

 Monitoiminäyttöön ilmestyy va-
roitusviesti.

VAROITUS

n12 V -akun sisältämät kemikaalit

12 V akku sisältää myrkyllistä ja syö-
vyttävää rikkihappoa ja se saattaa ke-
hittää vetykaasua, joka on syttyvää ja 
räjähtävää. Estääksesi kuolemanta-
paukset ja vakavat loukkaantumiset, 
huomioi seuraavat varotoimenpiteet, 
kun työskentelet 12 V -akun parissa:

lÄlä aiheuta kipinöitä koskettamalla 
12 V akun napoja työkaluilla.

lÄlä tupakoi tai sytytä tulitikkua 12 V 
akun lähellä.

lEstä nesteen joutuminen kosketuk-
siin silmien, ihon tai vaatteiden 
kanssa.

lÄlä hengitä tai niele akkunestettä.

lKäytä suojalaseja työskennellessä-
si 12 V akun lähellä.

lPidä lapset poissa 12 V -akun lä-
hettyviltä.

nMissä 12 V akun lataaminen voi-
daan suorittaa turvallisesti

Lataa 12 V akku aina avoimessa tilas-
sa. Älä lataa 12 V -akkua autotallissa 
tai suljetussa huoneessa missä ilman-
vaihto on riittämätön.

nAkkunesteeseen liittyvät varotoi-
menpiteet

lJos akkunestettä roiskuu silmiisi
Huuhtele silmiä puhtaalla vedellä 
15 minuutin ajan ja hakeudu välittö-
mästi lääkärin hoitoon. Jos mahdol-
lista, jatka huuhtelua esim. sienen 
tai kankaan avulla matkalla lääkä-
riin.

lJos akkunestettä roiskuu ihollesi
Pese alue huolellisesti. Jos tunnet 
kipua tai iholla on polttava tunne, 
hakeudu viipymättä lääkärin hoi-
toon.

lJos akkunestettä roiskuu vaatteille-
si
Se saattaa imeytyä vaatteiden läpi 
iholle. Riisu välittömästi vaatetus ja 
noudata tarvittaessa yllä annettuja 
ohjeita.

lJos vahingossa nielet akkunestettä
Juo runsaasti vettä tai maitoa. Ha-
keudu välittömästi lääkärin hoitoon.

n Kun irrotat 12 V -akun virtapiiris-
tä

Älä irrota negatiivista (-)-kaapeliken-
kää korin puolelta. Irrotettu negatiivi-
nen (-)-kaapelikenkä saattaa päästä 
kosketuksiin positiivisen (+)-kaapeli-
kengän kanssa, mistä aiheutuu oiko-
sulku ja seurauksena voi olla kuolema 
tai vakavat henkilövahingot.

HUOMAA

n Kun lataat 12 V -akkua

Älä koskaan lataa 12 V -akkua hybri-
dijärjestelmän ollessa käynnissä. Var-
mista myös, että kaikki auton sähkö-
laitteet on kytketty pois käytöstä.

Pesunesteen lisäys
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Tarkasta, näkyvätkö kulumisen il-
maisimet renkaissa. Tarkasta myös 
renkaat epätasaisen kulumisen va-
ralta, kuten renkaan liiallinen kulu-
minen kulutuspinnan sivulta.

Mikäli varapyörää ei sisällytetä ren-
kaiden kiertovaihtoon, tarkasta va-
rarenkaan kunto ja rengaspaine.

Uusi kulutuspinta

Kulunut pinta

Kulumisen ilmaisimet

VAROITUS

nKun lisäät pesunestettä

Älä lisää pesunestettä säiliöön, kun 
hybridijärjestelmä on kuuma tai jos se 
on käynnissä, sillä pesuneste sisältää 
alkoholia ja saattaa syttyä, jos sitä 
läikkyy esim. moottorin päälle.

HUOMAA

nÄlä käytä muuta kuin pesunes-
teeksi tarkoitettua nestettä

Älä käytä saippuaista vettä tai mootto-
rin jäähdytysnestettä pesunesteen ti-
lalla.
Niiden käyttö voi aiheuttaa raitoja 
auton maalattuihin pintoihin sekä vau-
rioittaa pumppua, mikä johtaa ongel-
miin pesunesteen suihkuamisessa.

nPesunesteen laimentaminen

Laimenna pesuneste vedellä tarvit-
taessa.
Tarkista jäätymispisteet pesuneste-
pullossa olevasta ohjeesta.

Renkaat

Vaihda tai kierrätä renkaita 
huolto-ohjelman ja kulutuspin-
nan kulumisen mukaisesti.

Renkaiden tarkastus
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Kulumisen ilmaisinten paikat on merkit-

ty renkaan sivupintaan TWI tai -mer-

keillä.
Vaihda renkaat uusiin, jos kulumisen il-
maisimet ovat renkaassa esillä.

n Milloin autosi renkaat tulisi uusia

Renkaat tulee uusia, jos:

lKulumisen ilmaisimet ovat renkaassa 
esillä.

lRengas on vaurioitunut niin, että siinä 
on leikkautumia, halkeamia tai niin 
syviä rakoja, että kudos on näkyvillä 
tai sisäisiin vaurioihin viittaavia pullis-
tumia

lRengas tyhjenee toistuvasti tai sitä ei 
voi korjata kunnolla johtuen vaurion si-
jainnista tai koosta

Jos olet epävarma, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon.

n Renkaiden käyttöikä

Kaikki renkaat, jotka ovat yli 6 vuotta 
vanhoja, tulee tarkastuttaa ammattitai-
toisella asentajalla, vaikka niitä olisi käy-
tetty vain harvoin tai ei lainkaan ja vaik-
ka niissä ei ole havaittavissa selviä vau-
rioita.

n Jos talvirenkaiden kulutuspinnan 
syvyys laskee alle 4 mm:n

Talvirenkaiden toiminnallinen tehokkuus 
menetetään.

n Renkaiden venttiilien tarkistus

Kun vaihdat renkaita, tarkista onko ren-
kaiden venttiileissä epämuodostumia, 
halkeamia tai muita vaurioita.

VAROITUS

n Tarkistaessasi tai uusiessasi ren-
kaita

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
onnettomuuksien estämiseksi.
Muussa tapauksessa voimansiirto 
saattaa vahingoittua ja saatat menet-
tää autosi hallinnan, josta voi olla seu-
rauksena kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen johtava onnetto-
muus.

lÄlä käytä autossasi samanaikaises-
ti eri valmistajien renkaita tai mallil-
taan ja kuvioltaan erilaisia renkaita.
Älä myöskään sekoita renkaita, 
joissa on merkittävästi poikkeava 
kulutuspinta.

lKäytä vain Suzukin suosittelemia 
rengaskokoja.

lÄlä käytä samanaikaisesti autossa-
si rakenteeltaan erilaisia renkaita 
(vyörenkaita, ristikudosvyörenkaita 
ja ristikudosrenkaita).

lÄlä käytä samanaikaisesti kesären-
kaita, ympärivuotiseen käyttöön tar-
koitettuja renkaita ja talvirenkaita.

lÄlä asenna autoosi käytettyjä ren-
kaita.
Älä käytä renkaita, jos et tunne nii-
den käyttötaustaa.

lAutot, joissa on kompakti varapyö-
rä: Älä vedä autollasi perävaunua 
kompaktin varapyörän ollessa 
asennettuna.
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Vaihda renkaiden paikat kuvan 
osoittaman järjestyksen mukaisesti.

Etupää

Jotta renkaat kestäisivät pitempään ja 
kuluisivat tasaisesti, Suzukin suositte-
lee, että renkaiden paikkoja vaihdetaan 
10 000 km välein.

Rengaspainevaroittimella varustetut 
autot: Älä jätä alustamatta rengaspai-
nevaroitinta renkaan kiertovaihdon jäl-
keen, jos kiertovaihdat etu- ja takaren-
kaat, joissa on eri rengaspaine.

Autossasi on rengaspainevaroitin, 
joka käyttää paineentunnistusvent-
tiilejä ja lähettimiä havaitakseen 
matalan rengaspaineen ennen kuin 
siitä aiheutuu vakavia ongelmia.

Jos rengaspaine laskee ennalta 
määritellyn raja-arvon alapuolelle, 
varoitusvalo varoittaa kuljettajaa. 
(S. 448)

n Rengaspaineiden säännölliset tar-
kastukset

Rengaspainevaroitin ei korvaa säännöl-
lisesti tehtävää tarkistusta. Tarkista ren-
gaspaine säännöllisesti muiden autoon 
liittyvien tarkastusten yhteydessä.

n Tilanteita, joissa rengaspainevaroi-
tin ei välttämättä toimi oikein

lSeuraavissa tilanteissa rengaspaine-
varoitin ei välttämättä toimi oikein.

• Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä 
Suzukin vanteita.

• Renkaan tilalle on vaihdettu ei-alkupe-
räinen rengas.

• Renkaan tilalle on vaihdettu väärän 
kokoinen rengas.

• Käytetään lumiketjuja jne.
• Käytetään tarvikkeena hankittuja run-

flat-renkaita.
• Jos auton ikkunoihin on asennettu ra-

dioaaltojen kulkuun vaikuttavat tum-
mennuskalvot.

• Jos lunta tai jäätä kertyy paljon, erityi-
sesti pyöräkoteloihin tai renkaisiin.

• Jos rengaspaine on huomattavasti oh-
jeistusta korkeampi.

• Jos käytetään renkaita, joissa ei ole 
paineentunnistusventtiilejä ja lähetti-
miä.

• Jos paineentunnistusventtiilien ja lä-
hettimien ID-koodeja ei ole rekisteröity 
rengaspainevaroittimeen.

HUOMAA

nJos renkaiden ilmapaine putoaa 
alhaiseksi ajon aikana

Älä jatka ajamista, sillä renkaat ja 
vanteet saattavat tuhoutua.

nAjettaessa karkeilla teillä

Ole erityisen varovainen ajaessasi 
teillä, joilla on irtonaista ainesta tai 
suuria kuoppia.
Tällaisilla teillä rengaspaineet saatta-
vat laskea, jolloin renkaat osittain me-
nettävät pehmentävän ominaisuuten-
sa. Lisäksi huonoilla teillä ajaminen 
saattaa vahingoittaa renkaita, vanteita 
ja auton koria.

Renkaiden kiertovaihto

Rengaspainevaroitin 
(joissakin malleissa)
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lToiminta voi häiriintyä seuraavissa ti-
lanteissa.

• TV-lähetystornin, sähkölaitoksen, 
huoltoaseman, radioaseman, suuren 
näytön, lentoaseman tai muun sellai-
sen kohteen läheisyydessä, joka tuot-
taa voimakkaita radioaaltoja tai sähkö-
kohinaa.

• Jos kannat mukanasi matkaradiota, 
matkapuhelinta, langatonta puhelinta 
tai muuta langatonta laitetta.

lKun auto on pysäköitynä, varoituksen 
alkamisen tai päättymisen viiveaika 
voi pidentyä.

lJos rengaspaine laskee nopeasti esi-
merkiksi renkaan puhjettua, varoitus 
ei välttämättä toimi.

n Rengaspainevaroittimen varoituso-
minaisuudet

Rengaspainevaroittimen antama varoi-
tus vaihtelee ajo-olosuhteiden mukaan. 
Tästä syystä järjestelmä saattaa varoit-
taa, vaikka rengaspaine ei olisi alhainen, 
tai jos paine on korkeampi kuin järjestel-
män alustuksen yhteydessä asetettu 
paine.
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n Rengaspainevaroittimen todistus
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Kun vaihdat renkaita tai vanteita, 
myös paineentunnistusventtiilit ja 
lähettimet tulee asentaa.

Kun uudet paineentunnistusventtiilit 
ja lähettimet asennetaan, uudet ID-
koodit täytyy rekisteröidä rengas-
painevaroittimen ohjausyksikköön 
ja rengaspainevaroitin täytyy alus-
taa. Anna SUZUKI-jälleenmyyjän 
tai ammattitaitoisen korjaamon suo-
rittaa paineentunnistusventtiilien ja 
lähettimien ID-koodien rekisteröin-
ti. (S. 416)

n Renkaiden ja vanteiden uusiminen

Jos paineentunnistusventtiilin ja lähetti-
men ID-koodia ei ole rekisteröity, ren-
gaspainevaroitin ei toimi oikein. Noin 10 
minuutin ajon jälkeen rengaspaineiden 
varoitusvalo vilkkuu 1 minuutin ajan ja 
jää palamaan järjestelmän toimintahäiri-
ön merkiksi.

Paineentunnistusventtiilien 
ja lähettimien asentaminen 
(rengaspainevaroittimella 
varustetut autot)

HUOMAA

n Jos korjaat tai uusit renkaita, 
vanteita, paineentunnistusvent-
tiilejä, lähettimiä ja venttiilihattu-
ja

lKun irrotat tai asennat vanteita, ren-
kaita tai paineentunnistusventtiilejä 
ja lähettimiä, ota yhteys SUZUKI-
jälleenmyyjän tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon, sillä paineentunnistus-
venttiilit ja lähettimet saattavat vau-
rioitua, jos niitä käsitellään vääriin.

lAseta venttiilihatut paikoilleen. Ellei 
venttiilihattuja asenneta, vettä voi 
päästä paineentunnistusventtiileihin 
ja venttiilit saattavat jumittua.

lJos vaihdat venttiilihatun uuteen, 
älä käytä muuta kuin ohjeistettua 
venttiilihattua. Venttiilihattu saattaa 
juuttua kiinni.

n Välttyäksesi vahingoittamasta 
paineentunnistusventtiilejä ja lä-
hettimiä

Jos rengas paikataan renkaan paik-
kaussarjan nestemäisen tiivisteai-
neen avulla, paineentunnistusventtiili 
ja lähetin eivät välttämättä toimi nor-
maalilla tavalla. Jos käytät nestemäis-
tä tiivisteainetta, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon mahdollisim-
man pian. Kun vaihdat renkaan uu-
teen, muista vaihtaa paineentunnis-
tusventtiili ja lähetin. (S. 414)
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n Rengaspainevaroitin täytyy 
alustaa seuraavissa tilanteis-
sa:

 Jos kiertovaihdetaan etu- ja taka-
renkaat, joissa on eri rengaspai-
neet.

 Kun rengaskokoa muutetaan.

 Jos rengaspainetta muutetaan 
esim. nopeaa ajoa tai suurta 
kuormaa varten.

 Kun vaihdetaan kahden rekiste-
röidyn rengassarjan välillä.

Kun rengaspainevaroitin aluste-
taan, senhetkinen rengaspaine 
asettuu järjestelmän vertailupai-
neeksi.

n Rengaspainevaroittimen alus-
taminen

1 Pysäköi auto turvalliseen paik-
kaan ja valitse käynnistyspainik-
keesta OFF-toimintatila.

Alustusta ei voi tehdä auton liikkuessa.

2 Säädä rengaspaineeksi jäähty-
neelle renkaalle ohjeistettu ren-
gaspaine. (S. 500)

Varmistu, että rengaspaineet ovat jääh-
tyneiden renkaiden ohjeistuksen mukai-
set. Rengaspainevaroittimen toiminta 
perustuu tähän painetasoon.

3 Valitse käynnistyspainikkeesta 
ON-toimintatila.

4 Paina  tai  mittariston oh-

jauspainikkeista valitaksesi .

5 Paina  tai  valitaksesi ʺA-

joneuvon asetuksetʺ ja paina sit-

ten  ja pidä se painettuna.

6 Paina  tai  valitaksesi ʺT-

PWSʺ ja paina sitten .

7 Paina  tai  valitaksesi ʺA-

seta paineʺ. Paina sitten 

-painiketta ja pidä se painet-

tuna, kunnes rengaspaineen va-
roitusvalo vilkkuu kolme kertaa.

n Alustaminen

lSuorita alustus vasta rengaspaineiden 
säätämisen jälkeen.
Varmista myös, että renkaat ovat 
jäähtyneet ennen alustusta tai rengas-
paineen säätämistä.

lJos olet erehdyksessä valinnut OFF-
virtatilan alustuksen aikana, nollaus-
painiketta ei tarvitse painaa uudelleen, 
vaan alustus alkaa automaattisesti, 
kun seuraavan kerran valitaan ON-vir-
tatila.

lJos painat vahingossa nollauspaini-
ketta, vaikka alustus ei ole tarpeen, 
säädä rengaspaineet ohjeistettuun ar-
voon renkaiden ollessa jäähtyneet ja 
suorita alustus uudelleen.

Rengaspainevaroittimen 
alustaminen 
(joissakin malleissa)
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n Jos rengaspainevaroittimen alus-
tus epäonnistuu

Alustus kestää muutamia minuutteja. 
Seuraavissa tapauksissa asetukset 
eivät ole tallentuneet, eikä järjestelmä 
voi toimia oikein. Jos rengaspaineiden 
tallennus ei onnistu toistuvista yrityksistä 
huolimatta, anna SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai ammattitaitoisen korjaamon tutkia 
auto.

lKäyttäessäsi rengaspainevaroittimen 
nollauspainiketta rengaspaineiden va-
roitusvalo ei vilku 3 kertaa.

lAjettuasi jonkin aikaa järjestelmän 
alustamisen jälkeen rengaspaineiden 
varoitusvalo syttyy vilkuttuaan 1 mi-
nuutin ajan.

Paineentunnistusventtiileissä ja lä-
hettimissä on yksilölliset ID-koodit. 
Kun vaihdat paineentunnistinventtii-
lit ja lähettimet, tulee niiden ID-koo-
dit rekisteröidä. Anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon rekisteröidä ID-koodi.

Autosi on varustettu rengaspaine-
varoittimella, joka sisältää toimin-
non, jolla voidaan rekisteröidä toi-
sen rengassarjan ID-koodit, esi-
merkiksi talvirengassarjan. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammatti-
taitoisen korjaamon suorittaa rekis-
teröinti.

Toisen rengassarjan rekisteröinnin 
jälkeen, jompikumpi näistä kahdes-
ta rengassarjasta voidaan valita 
rengaspainevaroittimen käyttöön.

n Toimintaolosuhteet käytölle

 Tämä toiminto suorittaa rengas-
sarjan vaihdon vain jos toinen 
rengassarja on rekisteröity. Jos 
toista rengassarjaa ei ole rekiste-
röity, vaihtoa ei suoriteta, kun 
tämä toiminto valitaan valikosta.

 Vain vaihto kahden rekisteröidyn 
rengassarjan välillä on mahdolli-
nen, sekoittaminen näiden kah-
den rengassarjan välillä ei ole 
tuettu.

n Kuinka vaihdetaan rengassar-
jojen välillä

1 Vaihda autoon haluamasi ren-
gassarja.

2 Paina  tai  mittariston oh-

jauspainikkeista valitaksesi .

VAROITUS

nKun alustat rengaspainevaroitinä

Älä alusta rengaspainevaroitinta 
ennen kuin olet säätänyt kaikkien ren-
kaiden paineet ohjeistetulle tasolle. 
Muuten rengaspaineiden varoitusva-
lo ei välttämättä syty, vaikka rengas-
paine olisi alhainen tai valo saattaa 
syttyä, vaikka rengaspaine olisi oikea.

ID-koodien rekisteröinti 
(rengaspainevaroittimella 
varustetut autot)

Rengassarjan valinta 
(rengaspainevaroittimella 
varustetut autot)
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3 Paina  tai  valitaksesi ʺA-

joneuvon asetuksetʺ ja paina sit-

ten .

4 Paina  tai  valitaksesi ʺT-

PWSʺ ja paina sitten .

5 Paina  tai  valitaksesi 

ʺRengassarjaʺ. Paina sitten 

-painiketta ja pidä se painet-

tuna, kunnes rengaspaineen va-
roitusvalo vilkkuu hitaasti kolme 
kertaa.

6 Alusta rengaspainevaroitin. 
(S. 415)

Rengaspaineen arvo on määritelty 
kuljettajan puoleisessa ovessa 
kuvan osoittamassa paikassa.

n Väärän rengaspaineen seuraukset

Ajaminen väärällä rengaspaineella saat-
taa aiheuttaa seuraavaa:

lHuonontunut polttoainetaloudellisuus

lHeikentynyt ajomukavuus ja huono 
auton käsiteltävyys

lKulumisesta aiheutunut renkaiden ly-
hentynyt käyttöikä

lHeikentynyt turvallisuus

lVaurioita voimansiirtoon

Jos johonkin renkaaseen tarvitsee jatku-
vasti lisätä ilmaa, anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tutkia rengas.

Rengaspaineet

Varmista, että renkaiden ilma-
paine on aina oikea. Rengas-
paineet tulisi tarkistaa vähin-
tään kerran kuussa. Suzuki 
kuitenkin suosittelee, että ren-
gaspaine tarkistetaan joka toi-
nen viikko. (S. 500)

Renkaan kuormitustietotarra
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n Rengaspaineiden tarkastusohjeet

Kun tarkastat rengaspaineet, huomioi 
seuraavat seikat:

lTarkasta renkaiden paineet niiden ol-
lessa kylmät.
Jos auto on ollut pysäköitynä vähin-
tään 3 tuntia, eikä sillä sen jälkeen ole 
ajettu 1,5 km enempää, saat tarkan 
mitta-arvon jäähtyneiden renkaiden 
rengaspaineille.

lKäytä rengaspainemittaria.
Renkaan ulkonäön perusteella on vai-
kea päätellä onko rengaspaine oikea.

lOn täysin normaalia, että rengaspaine 
on korkeampi heti ajon jälkeen, koska 
renkaan pyöriminen aiheuttaa läm-
pöä. Älä alenna rengaspaineita ajon 
jälkeen.

lMatkustajat ja tavarat tulee sijoittaa 
niin, että auton tasapaino säilyy.

VAROITUS

nRenkaiden moitteeton toiminta 
on riippuvainen rengaspaineista

Huolehdi oikeista rengaspaineista.
Jos rengaspaineet eivät ole oikein 
säädetyt, seurauksena saattaa olla 
seuraavat tilanteet, jotka voivat johtaa 
onnettomuuteen aiheuttaen kuoleman 
tai vakavat henkilövahingot.

lRenkaan liiallinen kuluminen

lEpätasainen renkaan kuluminen

lAuton huono ohjattavuus

lRengasrikot, jotka johtuvat ylikuu-
mentuneista renkaista

l Ilmaa vuotaa renkaan ja vanteen 
välistä

lVanteen muodon muutokset ja/tai 
renkaan vaurioituminen

lSuurempi alttius rengasrikkoihin 
ajon aikana (tien epätasaisuuksien, 
liikuntasaumojen, terävien kulmien 
jne. johdosta)

HUOMAA

n Kun tarkistat ja säädät rengas-
paineet

Aseta venttiilihatut takaisin paikoil-
leen.
Jos venttiilihattua ei ole asennettu, 
lika ja kosteus voivat päästä venttiiliin 
aiheuttaen ilmavuodon, joka saattaa 
tyhjentää rengasta.
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Kun vanne vaihdetaan uuteen, var-
mista, että se vastaa alkuperäistä 
vannetta kantavuudeltaan, halkaisi-
jaltaan, leveydeltään ja upotussy-

vyydeltään*.

Vanteita on saatavilla SUZUKI-jäl-
leenmyyjältä tai ammattitaitoiselta 
korjaamolta.
*: Tavanomaisesti viitataan vanteen 

OFFset-arvoon.

Suzuki ei suosittele käytettäväksi 
seuraavaa:

 Eri tyyppisiä tai kokoisia vanteita

 Käytettyinä hankittuja vanteita

 Taipuneita vanteita, joita on suo-
ristettu

n Vanteiden uusiminen (rengaspaine-
varoittimella varustetut autot)

Autosi renkaat on varustettu paineen-
tunnistusventtiileillä ja lähettimillä, joiden 
avulla rengaspainevaroitin pystyy varoit-
tamaan alentuneesta rengaspaineesta, 
ennen kuin siitä aiheutuu vakavia ongel-
mia. Kun vaihdat autoosi vanteita, pai-
neentunnistusventtiilit ja lähettimet tulee 
asentaa uusiin vanteisiin. (S. 414)

Vanteet

Jos vanne on vääntynyt, siinä 
on halkeamia tai suuria määriä 
ruostetta, se tulee vaihtaa uu-
teen. Muuten rengas saattaa ir-
rota vanteelta aiheuttaen auton 
hallinnan menetyksen.

Vanteiden valinta

VAROITUS

n Jos vaihdat autoosi uudet van-
teet

lÄlä käytä muun kokoisia vanteita 
kuin tässä omistajan käsikirjassa 
suositeltuja. Muuten saatat menet-
tää auton hallinnan.

lÄlä koskaan käytä sisärengasta 
vanteessa, joka on tarkoitettu käy-
tettäväksi sisärenkaattomalle ren-
kaalle.
Näin toimittaessa seurauksena voi 
olla kuolemaan tai vakavaan louk-
kaantumiseen johtava onnetto-
muus.

n Kun kiinnität pyöränmuttereita

Älä rasvaa tai öljyä pultteja tai mutte-
reita.
Öljy tai rasva saattaa saada aikaan 
sen että mutterit kiristyvät liian tiukalle 
ja seurauksena voi olla pultin tai van-
teen vahingoittuminen. Lisäksi öljy ja 
rasva saattavat aiheuttaa pyöränmut-
tereiden löystymisen, ja pyörä saattaa 
irrota aiheuttaen onnettomuuden, 
josta voi seurata kuolema tai vakava 
loukkaantuminen. Poista muttereissa 
tai pulteissa oleva rasva tai öljy.

n Vaurioituneiden vanteiden käyt-
tö on kielletty

Älä käytä haljenneita tai vaurioituneita 
vanteita. Niiden käyttö voi saada ren-
kaan vuotamaan ajon aikana, aiheut-
taen mahdollisen onnettomuuden.
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 Käytä yksinomaan alumiinivan-
teisiin tarkoitettuja Suzukin alku-
peräisiä pyöränmuttereita ja mut-
teriavaimia.

 Myös jokaisen pyöränvaihdon 
jälkeen on pyöränmuttereiden ki-
reys tarkastettava 1 600 ajokilo-
metrin jälkeen.

 Käyttäessäsi lumiketjuja varo va-
hingoittamasta kevytmetallivan-
teita.

 Käytä vain alkuperäisiä kevytme-
tallivanteisiin suunniteltuja 
Suzukin painoja tai vastaavia ta-
sapainottaessasi renkaita.

1 Valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-toimintatila.

2 Avaa hansikaslokero. Irrota ra-
joitin.

3 Paina hansikaslokeroa sisään-
päin auton ulkoreunan puolelta 
vapauttaaksesi kiinnikkeet. 
Vedä sitten hansikaslokero ulos 
ja vapauta alakiinnikkeet.

HUOMAA

nPaineentunnistusventtiilien ja lä-
hettimien uusiminen (rengaspai-
nevaroittimella varustetut autot)

lKoska renkaiden korjaaminen tai 
vaihtaminen uusiin saattaa vaikut-
taa paineentunnistusventtiilien ja lä-
hettimien toimintaan, rengashuollot 
tulee antaa SUZUKI-jälleenmyyjän 
tai ammattitaitoisen korjaamon hoi-
dettaviksi. Hanki aina paineentun-
nistusventtiilit ja lähettimet valtuute-
tulta SUZUKI-jälleenmyyjältä tai 
ammattitaitoisesta korjaamosta.

lÄlä käytä muita kuin Suzukin alku-
peräisvanteita autossasi.
Paineentunnistusventtiilit ja lähetti-
met eivät välttämättä toimi oikein 
muilla kuin alkuperäisillä vanteilla.

Kevytmetallivanteiden 
varotoimenpiteet

Sisäilmansuodatin

Sisäilmansuodatin tulee vaih-
taa säännöllisesti lämmitys-/il-
mastointijärjestelmän tehok-
kaan toiminnan ylläpitämisek-
si.

Sisäilmansuodattimen 
irrottaminen
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4 Avaa suodattimen kannen luki-

tus ( ), vedä suodattimen 

kansi ulos pidikkeistä ( ) ja ir-
rota suodattimen kansi.

5 Irrota suodatinkotelo.

6 Irrota sisäilmansuodatin kotelos-
ta ja asenna sen tilalle uusi suo-
datin.

Suodattimessa ja kotelossa olevien 

UP-merkkien tulee osoittaa ylös-
päin.

n Tarkistusväli

Vaihda sisäilmansuodatin huolto-ohjel-
man mukaisesti. Pölyisillä ja vilkkaasti 
liikennöidyillä alueilla saattaa suodatti-
men vaihto olla tarpeellista aikaisemmin. 
(Katso tietoa määräaikaishuolloista 
auton takuu- ja huoltokirjasta.)

n Jos ilmansuuttimien ilmavirtaus 
heikkenee huomattavasti

Suodatin saattaa olla tukkeutunut. Tar-
kista sisäilmansuodatin ja vaihda se tar-
vittaessa uuteen.AB

HUOMAA

n Kun käytät lämmitys-/ilmastointi-
järjestelmää

Varmista, että sisäilmansuodatin on 
asennettuna.
Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän 
käyttö ilman suodatinta saattaa vahin-
goittaa järjestelmää.

n Estääksesi suodattimen kannen 
vaurioitumisen

Kun siirrät suodattimen kantta nuolen 
osoittamaan suuntaan vapauttaaksesi 
lukituksen, varo kohdistamasta liiallis-
ta voimaa kiinnikkeisiin. Muussa ta-
pauksessa kiinnikkeet voivat vaurioi-
tua.
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Poista pöly ilmanottoaukosta esi-
merkiksi pölynimurilla.

Varmistu, että käytät vain alipainetta 
imeäksesi pölyä ja tukkeutumia. Jos yri-
tät ilmapistoolilla tms. puhaltaa pölyä ja 
tukkeutumia ne saattavat kulkeutua il-
manottoaukosta sisään. (S. 424)

Jos pölyä ja tukkeutumia ei saada 
täysin poistettua ilmanottoaukon 
suojuksen ollessa asennettuna pai-
koilleen, poista suojus ja puhdista 
suodatin.

1 Valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-toimintatila.

2 Irrota kiinnike ristipääruuvitaltan 
avulla.

3 Poista ilmanottoaukon suojus.

Vedä suojusta kuvan osoittamal-
la tavalla vapauttaaksesi 3 kiin-
nikettä, alkaen oikeanpuoleises-
ta yläkiinnikkeestä.

Vedä suojusta auton etuosaa 
kohti sen irrottamiseksi.

Hybridiakun (ajoakku) 
ilmanottoaukon ja 
suodattimen 
puhdistaminen

Välttääksesi lisääntyneen polt-
toaineenkulutuksen tarkista 
säännöllisesti, onko hybridia-
kun (ajoakku) ilmanottoauk-
koon kertynyt pölyä tai onko se 
tukkeutunut. Jos ilmanottoauk-
ko on pölyinen tai tukkeutunut 
tai jos monitoiminäyttöön il-
mestyy viesti ʺAjoakun jäähdy-
tykseen liittyvät osat vaativat 
huoltoa. Katso omistajan käsi-
kirjaʺ, puhdista ilmanottoauk-
ko seuraavin menetelmin:

Ilmanottoaukon 
puhdistaminen

Jos pölyä ja tukkeutumia ei 
saada täysin poistettua
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4 Poista ilmanottoaukon suodatin.

Vapauta kiinnike kuvan osoitta-
malla tavalla.

Irrota suodatin kannesta.

5 Poista pöly ja tukkeutumat suo-
dattimesta esimerkiksi pölyni-
murilla.

Poista myös ilmanottoaukon kannen si-
säpuolelle kertynyt pöly ja tukkeutumat.

6 Aseta suodatin takaisin paikoil-
leen kanteen.

Kiinnitä suodatin kahteen kiin-
nikkeeseen kuvan osoittamalla 
tavalla.

Kiinnitä kiinnike asentaaksesi 
suodattimen paikoilleen.

Varmistu ettei suodatin ole vääntynyt tai 
rikkoutunut asentaessasi sitä.

7 Asenna ilmanottoaukon suojus.

Aseta suojuksen kielekkeet 
kuvan osoittamalla tavalla.

Paina suojusta kiinnittääksesi 3 
kiinnikettä.

8 Asenna kiinnike ristipääruuvital-
tan avulla.
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n Ilmanottoaukon määräaikainen 
huoltaminen on tärkeää, kun

Joissain tilanteissa, kuten silloin kun 
autoa käytetään säännöllisesti tai ras-
kaassa liikenteessä tai pölyisillä alueilla, 
ilmanottoaukkoa on puhdistettava sään-
nöllisemmin. Katso lisätietoja auton ta-
kuu- ja huoltokirjasta.

n Ilmanottoaukon puhdistaminen

l Ilmaottoaukossa oleva pöly saattaa 
haitata hybridiakun (ajoakku) jäähdy-
tystä. Jos hybridiakun (ajoakun) latau-
tuminen ja purkautuminen heikkenee, 
saattaa ajomatka joka autolla voidaan 
ajaa sähkömoottorin (ajomoottorin) 
avulla lyhentyä ja polttoainetaloudelli-
suus saattaa heikentyä.
Tarkasta ja puhdista ilmanottoaukot 
määräajoin.

lVääränlainen käsittely saattaa vauri-
oittaa ilmanottoaukon kantta ja suoda-
tinta. Jos sinulla on epäselvyyksiä 
suodattimen puhdistamiseen liittyen, 
ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

n Jos viesti ʺAjoakun jäähdytykseen 
liittyvät osat vaativat huoltoa. 
Katso omistajan käsikirja.ʺ ilmes-
tyy monitoiminäyttöön

lJos tämä varoitusviesti tulee esiin mo-
nitoiminäytölle, poista ilmanottoaukon 
suojus ja puhdista suodatin. 
(S. 422)

lPuhdistettuasi ilmanottoaukon, käyn-
nistä hybridijärjestelmä ja tarkasta, 
että varoitusviesti ei tule enää näky-
viin.
Hybridijärjestelmän käynnistämisen 
jälkeen saattaa olla välttämätöntä 
ajaa autolla noin 20 minuuttia ennen 
kuin varoitusviesti häviää. Jos varoi-
tusviesti ei häviä ajettuasi autolla noin 
20 minuuttia, anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

VAROITUS

n Kun puhdistat ilmanottoaukkoa

lÄlä käytä vettä tai muita nestemäi-
siä aineita ilmanottoaukon puhdis-
tamiseen. Jos vettä joutuu hybridia-
kun (ajoakun) tai muiden osien 
päälle, se saattaa aiheuttaa toimin-
tahäiriön tai tulipalon.

lEnnen kuin puhdistat ilmanottoauk-
koa, varmista, että käynnistyspai-
nikkeesta on valittu OFF-toimintatila 
hybridijärjestelmän sammuttami-
seksi.

n Kun poistat ilmanottoaukon suo-
juksen

Älä koske huoltopistokkeeseen, joka 
on lähellä ilmanottoaukkoa. (S. 76)

HUOMAA

n Kun puhdistat ilmanottoaukkoa

Kun puhdistat ilmanottoaukkoa, var-
mistu, että käytät vain alipainetta 
imeäksesi pölyä ja tukkeutumia. Jos 
paineistettua ilmaa puhaltavaa ilma-
pistoolia tai vastaavaa käytetään 
pölyn tai tukkeumien poistamiseen, 
pöly tai tukkeutumat saattavat kulkeu-
tua ilmanottoaukosta sisään, mikä voi 
vaikuttaa hybridiakun (ajoakku) te-
hoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

n Estääksesi auton vahingoittumi-
sen

lÄlä anna veden tai vieraiden esinei-
den päästä ilmanottoaukkoon, kun 
suojus on irrotettuna.
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n Jos elektronisen avaimen paristo 
tyhjenee

Saatat havaita seuraavaa:

lÄlyavainjärjestelmä ja lukituksen 
kauko-ohjaus eivät toimi oikein.

lToimintasäde lyhenee.

 Tasapääruuvimeisseli

 Pieni tasapäinen ruuvitaltta

 Litiumparisto CR2032

n Käytä litiumparistoa tyyppiä 
CR2032

lParistoja on saatavilla SUZUKI-jäl-
leenmyyjältä tai ammattitaitoiselta kor-
jaamolta, elektroniikkaliikkeistä tai kel-
lo- ja kameraliikkeistä.

lKorvaa vain samalla tai valmistajan 
suosittelemalla korvaavalla tyypillä.

lHävitä paristot asianmukaisesti.

HUOMAA

lKäsittele irrotettua suodatinta huo-
lellisesti, jottei se vaurioituisi.
Jos suodatin rikkoontuu, anna 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammat-
titaitoisen korjaamoon vaihtaa suo-
datin.

lVarmistu, että asennat suodatti-
men ja suojuksen takaisin alkupe-
räisille paikoilleen puhdistuksen jäl-
keen.

lÄlä asenna ilmanottoaukkoihin 
muita kuin yksinomaan tähän au-
toon tarkoitettuja suodattimia, äläkä 
käytä autoa asentamatta suodatti-
mia.

nJos viesti ʺAjoakun jäähdytyk-
seen liittyvät osat vaativat huol-
toa. Katso omistajan käsikirja.ʺ 
ilmestyy monitoiminäyttöön

Jos autolla ajetaan jatkuvasti, vaikka 
esillä on varoitusviesti, joka ilmoittaa 
että hybridiakun (vetoakku) lataus/
purkaus saattaa heikentyä, hybridiak-
kuun saattaa tulla toimintahäiriö. Jos 
varoitusviesti tulee esiin, puhdista il-
manottoaukko välittömästi.

Elektronisen avaimen 
paristo

Vaihda uusi paristo, mikäli sen 
varaus on purkautunut.
Koska avain voi vaurioitua, jos 
seuraava toimenpide suorite-
taan väärin, on suositeltavaa, 
että avaimen pariston vaihto 
suoritetaan SUZUKI-jälleen-
myyjällä tai ammattitaitoisella 
korjaamolla.

Tarvittavat välineet
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1 Vapauta lukitus ja ota mekaani-
nen avain ulos.

2 Poista avaimen suojus.

Estääksesi avainta vaurioitumasta peitä 
litteäkärkisen ruuvitaltan pää rievulla.

3 Irrota tyhjä paristo pienellä litteä-
kärkisellä ruuvitaltalla.

Kun irrotat suojusta elektroniikkamo-
duuli saattaa tarttua kanteen kiinni eikä 
paristo ole siten näkyvillä. Tässä ta-
pauksessa irrota elektroniikkamoduuli 
saadaksesi pariston irrotettua.

Asenna uusi paristo ʺ+ʺ-puoli ylöspäin.

4 Kun asennat avaimen suojuk-
sen ja mekaanisen avaimen, tee 
se suorittamalla vaihe 2 ja vaihe 
1 päinvastaisessa järjestykses-
sä.

5 Käytä - tai -katkaisinta ja 

tarkista, että ovet voidaan lukita 
ja niiden lukitus avata.

Pariston vaihtaminen

VAROITUS

n Pariston varoitukset

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. Näiden ohjeiden noudattamat-
ta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen.

lÄlä nielaise paristoa. Muuten saatat 
saada syöpymävammoja.

lElektronisessa avaimessa käyte-
tään kolikkoparistoa tai nappiparis-
toa. Jos paristo niellään, se voi ai-
heuttaa vakavia syöpymävammoja 
jopa kahdessa tunnissa ja johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaan-
tumiseen.

lPidä uudet ja käytetyt paristot pois-
sa lasten ulottuvilta.

lJos kantta ei voida sulkea kunnolla, 
lopeta elektronisen avaimen käyttö 
ja säilytä avain paikassa, jonne lap-
set eivät pääse, ja ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammat-
titaitoiseen korjaamoon.
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1 Valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-toimintatila.

2 Avaa sulakerasian suojus.

 Moottoritila: tyypin A sulakerasia

Työnnä kielekkeet sisään ja nosta kansi 
ylös.

 Moottoritila: tyypin B sulakerasia

Työnnä kielekkeet sisään ja nosta kansi 
ylös.

VAROITUS

lJos olet vahingossa niellyt pariston 
tai laittanut sen johonkin kehosi 
osaan, hakeudu välittömästi lääkä-
rin hoitoon.

nEstääksesi pariston räjähdyksen 
tai syttyvän nesteen tai kaasun 
vuodon

lVaihda paristo uuteen samantyyppi-
seen paristoon. Jos käytetään vää-
räntyyppistä paristoa, se voi räjäh-
tää.

lÄlä altista paristoja erittäin alhaisel-
le paineelle korkean korkeuden tai 
erittäin korkeiden lämpötilojen 
vuoksi.

lÄlä polta, riko tai leikkaa paristoa.

nLitiumparistoon liittyvät varotoi-
menpiteet

VAROITUS
RÄJÄHDYSVAARA, JOS PARISTO 
KORVATAAN VÄÄRÄNLAISELLA.
HÄVITÄ PARISTOT ASIANMUKAI-
SESTI

HUOMAA

nPariston vaihtaminen

Käytä oikean kokoista litteäkärkistä 
ruuvitalttaa. Liiallinen voimankäyttö 
saattaa vahingoittaa kantta tai muut-
taa sen muotoa.

nJotta järjestelmä toimisi oikein 
pariston vaihdon jälkeen

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
onnettomuuksien estämiseksi:

lVaihda paristo kuivin käsin.
Kosteus saattaa aiheuttaa pariston 
korroosiota.

lÄlä koske tai siirrä kauko-ohjaimen 
sisällä olevia osia.

lÄlä taivuta johdinnapoja.

Sulakkeiden tarkastus ja 
vaihto

Jos jokin auton sähkölaitteista 
ei toimi, saattaa syynä olla pa-
lanut sulake. Jos sulake palaa, 
tarkista ja vaihda sulake tarvit-
taessa.

Sulakkeiden tarkastus ja 
vaihto
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 Kuljettajan puoleinen kojetaulun 
alaosa (vasemmanpuoleinen oh-
jaus)

Irrota kansi.

Varmista, että painat kiinnikettä irrot-
taessasi ja asentaessasi kantta.

 Etumatkustajan puoleinen koje-
taulun alaosa (oikeanpuoleinen 
ohjaus)

Irrota suojus ja irrota sitten kansi.

Varmista, että painat kiinnikettä irrot-
taessasi ja asentaessasi kantta.

3 Irrota sulake vetotyökalulla.
Vain tyypin A sulakkeet voidaan 
vetää ulos vetotyökalulla.

4 Tarkista, onko sulake palanut.

Vaihda palaneen sulakkeen tilalle uusi 
sulake joka on ampeeriluvultaan sopi-
va. Sulakkeiden ampeeriarvot löytyvät 
sulakerasian kannesta.

 Tyyppi A

Ehjä sulake

Palanut sulake

 Tyyppi B
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Ehjä sulake

Palanut sulake

 Tyyppi C

Ehjä sulake

Palanut sulake

 Tyyppi D

Ehjä sulake

Palanut sulake

n Vaihdettuasi sulakkeen

lKun kiinnität kannen, varmista että 
kieleke lukittuu kunnolla paikalleen.

lJos valot eivät syty, vaikka olet vaihta-
nut sulakkeen, polttimo saattaa olla vi-
allinen. (S. 430)

lJos vaihdettu sulake palaa uudelleen, 
anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tarkastaa 
auto.

n Jos virtapiireissä on ylikuormitusta

Sulakkeet on suunniteltu palamaan 
ennen kuin koko johdinsarja vaurioituu.

n Kun vaihdat valojen polttimoita

Suzuki suosittelee käytettäväksi alkupe-
räisiä Suzukin tuotteita, jotka on suunni-
teltu tätä autoa varten.
Koska tietyt polttimot on kytketty virtapii-
reihin, jotka on suunniteltu estämään yli-
kuormitustilanteita, muut kuin alkupe-
räistuotteet saattavat olla sopimattomia.

VAROITUS

n Estääksesi järjestelmän vaurioi-
tumisen ja tulipalot

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Muuten saatat aiheuttaa autolle va-
hinkoa ja mahdollisesti jopa tulipalon 
ja henkilövahinkoja.

lÄlä koskaan korvaa sulaketta am-
peeriluvultaan suuremmalla sulak-
keella tai muulla esineellä.

lKäytä aina alkuperäistä Suzukin su-
laketta tai vastaavaa.
Älä koskaan korvaa sulaketta säh-
köjohdolla, ei edes väliaikaisesti.

lÄlä tee muutoksia sulakkeisiin tai 
sulakerasioihin.

HUOMAA

n Ennen sulakkeen vaihtamista

Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon selvittää ja 
korjata ylikuormituksen aiheuttaja 
mahdollisimman pian.
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Tarkista vaihdettavan polttimon te-
hoarvo. (S. 500)

Takasuuntavalot

Rekisterikilven valot

n Polttimot, jotka on vaihdetta-
va SUZUKI-jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisella korjaamolla.

 Ajovalot

 Etuseisontavalot

 Päiväajovalot

 Etusuuntavalot

 Etusumuvalot

 Takavalot

 Jarruvalot

 Peruutusvalo

 Takasumuvalo

 Keskijarruvalo

n LED-polttimot

Muut valot kuin rekisterikilven valot 
koostuvat useasta LED-valosta. Jos 
jokin LED-polttimoista palaa, ota 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon ja anna heidän 
vaihtaa polttimo.

n Kosteuden kerääntyminen valojen 
lasin sisäpuolelle

Jos ajovalojen lasien sisäpuolelle tila-
päisesti kerääntyy kosteutta, kyseessä 
ei ole toimintahäiriö. Ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon, jos haluat lisätieto-
ja seuraavissa tilanteissa:

lAjovalojen lasien sisäpinnoille kerään-
tyy suuria vesipisaroita.

lVettä on kerääntynyt ajovalojen si-
sään.

n Kun vaihdat valojen polttimoita

S. 429

n Takasuuntavalot

1 Avaa takaluukku.

2 Työnnä litteäkärkinen ruuvitaltta 
suojuksen ja valaisinyksikön vä-
liin ja käännä suojus ylös va-
pauttaaksesi kiinnikkeet.

Polttimot

Seuraavat polttimot voit vaih-
taa itse. Vaihtamisen vaikeus-
aste riippuu polttimoista. 
Koska on vaara, että osat voi-
vat vaurioitua, suosittelemme 
että vaihto suoritetaan valtuu-
tetulla SUZUKI-jälleenmyyjällä 
tai muussa ammattitaitoisessa 
korjaamossa.

Ennen polttimon vaihtoa

Polttimoiden sijainnit

Polttimoiden vaihto
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Estääksesi autoa naarmuuntumasta, 
peitä ruuvitaltan pää kankaalla tms.

3 Vedä suojusta auton takaosaa 
kohti ja irrota suojus.

4 Irrota 2 ruuvia ja irrota sitten va-
laisinyksikkö vetämällä sitä suo-
raan taakse.

5 Käännä polttimon kantaa vasta-
päivään.

6 Irrota polttimo.

7 Asenna uusi polttimo ja asenna 
sitten polttimon kanta valoyksik-
köön asettamalla se paikoilleen 
ja kääntämällä sitä myötäpäi-
vään.

8 Asenna valaisin paikoilleen ja 
kiinnitä se kahdella ruuvilla.

Kohdista valaisinyksikössä oleva ohjain 

 ja tappi  asennusaukossa oleviin 
vastakappaleisiin, kun kiinnität valaisin-
ta.
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9 Aseta suojus takaisin paikoil-
leen.

n Rekisterikilven valot

1 Poista suojus.

Työnnä litteäkärkinen ruuvitaltta 
tms. oikeanpuoleiseen koloon ja 
vapauta kiinnike.

Työnnä litteäkärkinen ruuvitaltta 
tms. vasemmanpuoleiseen ko-
loon ja vapauta kiinnike. Poista 
sitten suojus.

Estääksesi autoa vaurioitumasta, peitä 
ruuvitaltan pää teipillä.

2 Aseta pieni litteäkärkinen ruuvi-
taltta tms. joko linssin oikealla 
puolella tai vasemmalla puolella 
olevaan koloon.

Linssi

3 Poista linssi.

Paina ruuvitalttaa sivusuuntaisesti nuo-
len osoittamaan suuntaan kuvassa si-
ten, että kiinnitysosa vapautuu ja irrota 
sitten linssi.

Koukku

4 Irrota polttimo.
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5 Asenna uusi polttimo.

6 Asenna linssi.

1 Aseta linssi joko vasemmalla tai 
oikealla puolella oleviin kiinnitys-

koukkuihin .

2 Paina linssi paikoilleen.

7 Kiinnittämisen jälkeen varmista, 
että linssi on kunnolla kiinnitty-
nyt vetämällä sitä kevyesti.

8 Kiinnitä suojus.

1 Tarkista, että suojuksen sisä-
puolella oleva nuoli osoittaa 
ylöspäin ja työnnä kieleke si-
sään (merkitty katkoviivalla).

2 Työnnä suojuksen alaosa kuvas-
sa nuolen osoittamaan suuntaan 
kiinnittääksesi kaksi kiinnikettä.

VAROITUS

n Polttimoiden vaihto

lSammuta valot. Älä vaihda poltti-
moita heti ajovalojen sammuttami-
sen jälkeen. Polttimot tulevat erit-
täin kuumiksi ja voivat aiheuttaa pa-
lovammoja.

lÄlä koske polttimoiden lasiosaan 
paljaalla kädellä. Jos et voi välttää 
koskemasta polttimon lasiosaa, 
käytä puhdasta ja kuivaa kangasta 
tarttuessasi siihen, jotta voisit vält-
tää kosteuden ja öljyn tarttumisen 
polttimoon. Lisäksi, jos polttimo 
naarmuuntuu tai putoaa, se saattaa 
mennä rikki tai haljeta.

lAsenna polttimot ja niiden liitinkap-
paleet huolellisesti paikoilleen. 
Muuten seurauksena saattaa olla 
kuumentumisesta aiheutuva vau-
rio, tulipalo, tai vettä saattaa päästä 
valoyksikön sisään. Valot saattavat 
vaurioitua, tai niiden lasien sisään 
saattaa kerääntyä kosteutta.

n Estääksesi vauriot ja tulipalon

Varmista, että polttimot ovat kunnolla 
paikoillaan ja lukitut.
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7-1.Tärkeää tietää

Paina katkaisinta.

Kaikki suuntavalot vilkkuvat.

Valot sammuvat painamalla katkaisinta 
toistamiseen.

n Hätävilkut

lJos hätävilkkuja käytetään pitkään 
hybridijärjestelmän ollessa sammutet-
tuna (kun READY-merkkivalo ei pala) 
12 V -akun varaus saattaa purkautua.

lJos jokin SRS-turvatyynyistä laukeaa 
(täyttyy) tai tapahtuu voimakas tör-
mäys, hätävilkut syttyvät automaatti-
sesi. 
Hätävilkut sammuvat automaattisesti 
palattuaan noin 20 minuuttia. Kyt-
keäksesi hätävilkut pois manuaalises-
ti, paina katkaisinta kahdesti. 
(Hätävilkut eivät ehkä syty automaatti-
sesti riippuen törmäyksen voimasta ja 
olosuhteista.)

1 Aseta molemmat jalkasi tasai-
sesti jarrupolkimelle ja paina voi-
makkaasti.

Älä pumppaa jarrupoljinta toistuvasti, 
koska auton nopeuden laskeminen 
vaatii tällöin enemmän työtä.

2 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
N.

 Jos vaihteenvalitsimen voi siirtää 
N-asentoon

3 Hidastettuasi nopeutta pysäytä 
auto turvalliseen paikkaan tien 
vieressä.

4 Sammuta hybridijärjestelmä.

 Jos vaihteenvalitsinta ei voi siir-
tää N-asentoon

3 Jatka jarrupolkimen painamista 
molemmilla jaloilla hidastaakse-
si auton nopeutta niin paljon 
kuin mahdollista.

4 Sammuttaaksesi hybridijärjes-
telmän, paina ja pidä painettuna 
käynnistyspainiketta 2 sekuntia 
yhtäjaksoisesti tai kauemmin, tai 
paina painiketta lyhyesti 3 ker-
taa peräkkäin tai useammin.

Hätävilkut

Hätävilkkuja käytetään varoit-
tamaan muita kuljettajia, jos 
auto on pysäytettävä tielle rik-
koutumisen jne. vuoksi.

Käyttöohjeet

Jos autosi on 
pysäytettävä 
hätätapauksessa

Vain hätätapauksessa, kuten 
silloin, jos auton pysäyttämi-
nen normaalilla tavalla käy 
mahdottomaksi, pysäytä auto 
seuraavin toimenpitein:

Auton pysäyttäminen
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5 Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan tien laitaan.

 Irrota turvavyö ensin.

 Jos ovi saadaan avattua, avaa se 
ja poistu autosta.

 Jos ovea ei saada avattua, avaa 
ikkuna ikkunan katkaisimella ja 
poistu autosta ikkunan kautta.

 Jos ikkunaa ei saada avattua ikku-
nan katkaisimella, pysy rauhallise-
na, odota kunnes veden pinta 
auton sisällä nousee pisteeseen, 
jossa veden paine auton sisällä on 
yhtä suuri kuin auton ulkopuolella 
ja avaa sitten ovi ja poistu autosta.

VAROITUS

nJos hybridijärjestelmä on sam-
mutettava ajon aikana

Ohjaustehostus lakkaa, mikä tekee 
ohjauspyörästä raskaamman kään-
tää. Hidasta nopeutta mahdollisim-
man paljon ennen hybridijärjestelmän 
sammuttamista.

Jos auto juuttuu kiinni 
tilanteessa, jossa vesi 
nousee

Jos auto on uponnut veteen, 
pysy rauhallisena ja suorita 
seuraavat toimenpiteet.

VAROITUS

n Hätävasaran* käyttö hätätilan-
teessa poistumiseen

Etusivuikkunat ja takasivuikkunat 
kuten myös takalasi voidaan särkeä 
hätätilanteessa pakenemiseen tarkoi-
tetulla hätävasaralla*. Hätävasaralla* 
ei kuitenkaan voida särkeä tuulilasia, 
koska se on laminoitua lasia.
*: Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-

jään tai tarvikemyyjään saadaksesi 
lisätietoa hätävasarasta.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 437  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



438 7-1. Tärkeää tietää

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

VAROITUS

nAutosta pakeneminen ikkuna 
kautta

On tilanteita jolloin autosta pakenemi-
nen ikkunan kautta ei ole mahdollista 
johtuen istuinasennosta, matkustajan 
kehon rakenteesta yms. 
Kun käytät hätävasaraa, huomioi is-
tuimesi sijainti ja ikkuna-aukon koko 
varmistaaksesi, että aukosta pääsee 
ulos ja että se on riittävän suuri pake-
nemiseen.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 438  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



439

7

7-2. Toimenpiteet häiriön sattuessa
H

äiriön sattuessa

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

7-2.Toimenpiteet häiriön sattuessa

Jos autoasi on hinattava

Jos autoasi on hinattava, suo-
sittelemme, että se tehdään 
SUZUKI-jälleenmyyjän, ammat-
titaitoisen korjaamon tai hi-
nausliikkeen toimesta käyt-
täen nostopuomia tai lavakulje-
tusta.

Käytä varmuusketjujärjestel-
mää aina hinattaessa, ja huo-
mioi hinauksesta annetut sää-
dökset.

VAROITUS

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

nJos autoa hinataan

Varmista, että autoa kuljetetaan si-
ten, että etupyörät ovat irti maasta tai 
että kaikki neljä pyörää on nostettuna 
irti maasta. Jos autoa hinataan siten, 
että etupyörät ovat maassa, voiman-
siirto ja siihen liittyvät osat saattavat 
vaurioitua tai moottori saattaa tuottaa 
sähköä, jolloin on olemassa tulipalon 
vaara riippuen vahingon tai häiriön 
luonteesta.

n Hinauksen aikana

lJos hinaat autoa hinausköydellä tai 
-ketjulla, vältä äkkinäisiä lähtöjä 
yms. jotka rasittavat hinaussilmu-
koita, hinausköysiä tai -ketjuja. Hi-
naussilmukat, köydet tai ketjut saat-
tavat vahingoittua tai irtoavat osat 
saattavat osua ihmisiin ja aiheuttaa 
vakavia vahinkoja.

lÄlä valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-toimintatilaa.
On mahdollista, että ohjauspyörä 
lukittuu eikä sitä voi kääntää.

n Hinaussilmukoiden kiinnittämi-
nen autoon

Varmista, että hinaussilmukat kiinnit-
tyvät kunnolla.
Jos hinaussilmukoita ei ole kunnolla 
kiinnitetty, ne saattavat irrota hinauk-
sen aikana.

HUOMAA

n Estääksesi auton vaurioitumisen 
hinauksen yhteydessä, kun käy-
tetään nostopuomilla varustet-
tua hinausautoa

lÄlä hinaa autoa takaa käynnistys-
painikkeen ollessa OFF-toimintati-
lassa. Ohjauslukko ei ole riittävän 
vahva pitämään pyöriä suorassa.

lKun nostat autoa, varmista, että 
auton toiseen päähän jää riittävästi 
maavaraa. Ilman riittävää maava-
raa auto saattaa vaurioitua hinauk-
sen aikana.

n Estääksesi auton vaurioitumisen, 
kun käytetään nostosilmukalla 
varustettua hinausautoa

Älä hinauta autoasi nostosilmukan va-
rassa edestä tai takaa.

n Estääksesi auton vaurioitumisen 
hinauksen aikana

Älä kiinnitä köysiä tai ketjuja jousituk-
sen osiin.
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Seuraavat seikat viittaavat ongel-
miin auton vaihteistossa. Ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään, am-
mattitaitoiseen korjaamoon tai hi-
nausliikkeeseen ennen hinauksen 
aloittamista.

 Hybridijärjestelmän varoitusvies-
ti on esillä monitoiminäytöllä, 
eikä autoa saada liikkeelle.

 Autosta kuuluu outoja ääniä.

 Edestä

Vapauta seisontajarru.

Kytke automaattitoiminto pois päältä. 
(S. 211)

 Takaa

Käytä kuljetusalustaa etupyörien 
alla.

Kun auton kuljetus suoritetaan la-
vakuljetuksena, käytä renkaissa 
hihnakiinnitystä. Renkaiden hihna-
kiinnitysmenetelmässä tulee nou-
dattaa lavakuljetusauton omistajan 
käsikirjan ohjeita.

Estääksesi auton liikkumisen kulje-
tuksen aikana, kytke seisontajarru 
ja valitse käynnistyspainikkeesta 
OFF-virtatila.

Tilanteita, joissa on otettava 
yhteyttä jälleenmyyjään 
ennen hinausta

Hinaaminen nostopuomin 
varassa

HUOMAA

n Hinaaminen nostosilmukkaa 
käyttäen

Älä hinauta autoasi nostosilmukan va-
rassa välttääksesi korin vauriot.

Lavakuljetuksen käyttö
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Jos hinausautoa ei ole saatavilla 
autoa voidaan hätätilanteessa hina-
ta hinaussilmukoihin kiinnitetyllä 
köydellä tai ketjulla. Köysihinauk-
sessa on tien oltava hyväkuntoinen, 
hinausmatkan lyhyt ja nopeuden 
alle 30 km/h.
Kuljettajan tulee olla autossa ja hoi-
taa auton ohjaaminen ja jarruttami-
nen. Auton pyörien, voimansiirron, 
akseleiden, ohjauksen ja jarrujen 
tulee olla hyvässä kunnossa.

Autoosi on asennettava hinaussil-
mukka, jotta sitä voisi hinata toisella 
ajoneuvolla. Kiinnitä hinaussilmuk-
ka seuraavalla menetelmällä.

1 Ota mutteriavain (joissakin mal-
leissa) ja hinaussilmukka esiin. 
(S. 457, 472)

2 Irrota hinaussilmukan suojus ta-
sapäisellä ruuvitaltalla.

Suojaa auton koria asettamalla kan-
kaanpala ruuvitaltan ja korin väliin 
kuvan osoittamalla tavalla.

3 Kiinnitä hinaussilmukka reikään 
ja kiristä se alkuun käsin.

4 Kiristä hinaussilmukka käyttäen 
rengasavainta tai vahvaa metal-
litankoa.

HUOMAA

nLavakuljetuksen käyttö

Älä kiristä liikaa, ettei autosi vaurioi-
du.

Köydellä hinaaminen

Toimenpiteet autoa 
hinattaessa
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5 Kiinnitä köysi tai ketju tukevasti 
hinaussilmukkaan.

Varo vahingoittamasta auton koria.

6 Mene hinattavan autoon sisään 
ja käynnistä hybridijärjestelmä.

Jos hybridijärjestelmä ei käynnisty, va-
litse ON-toimintatila.

7 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
N ja vapauta seisontajarru.
Kytke automaattitoiminto pois 
päältä. (S. 211)
Jos vaihteenvalitsinta ei voi siir-
tää: S. 208

n Hinauksen aikana

Jos hybridijärjestelmä ei ole toiminnas-
sa, jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, 
jolloin ohjaaminen ja jarruttaminen 
muuttuu raskaammaksi.

n Rengasavain

Autot ilman mutteriavainta: Mutteriavai-
men voi ostaa SUZUKI-jälleenmyyjältä 
tai ammattitaitoiselta korjaamolta.

Autot varustettuna mutteriavaimella: 
Mutteriavain on asennettu tavaratilaan. 
(S. 472)

 Auton alla olevat nestevuodot.
(Jos ilmastointilaite on ollut käy-
tössä, on veden tippuminen lait-
teesta normaalia.)

 Tyhjältä näyttävät renkaat tai 
epätasaisesti kuluneet renkaat

 Jäähdytysnesteen lämpömittarin 
lukema on jatkuvasti normaalia 
suurempi.

 Pakojärjestelmän äänenmuutok-
set

 Renkaista kuuluva liiallinen ääni 
kaarrettaessa

 Omituisia ääniä jousituksesta

 Nakuttavaa tai muunlaista ääntä 
hybridijärjestelmästä

Jos epäilet, että jotain 
on vialla

Jos havaitset seuraavanlaisia 
oireita, autosi tarvitsee toden-
näköisesti säätötoimenpiteitä 
tai korjausta. Ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon 
mahdollisimman pian.

Näkyviä oireita

Korvin kuultavat oireet
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 Moottori nykii, ravistaa tai käy 
epätasaisesti

 Huomattava tehohäviö mootto-
rissa

 Auto vetää voimakkaasti toiselle 
puolelle jarrutettaessa

 Auto puoltaa voimakkaasti toisel-
le puolelle ajettaessa tasaisella 
tiellä

 Jarrutustehon puute, joustava 
tunne jarrupoljinta painettaessa, 
jarrupoljin painuu lähes lattiata-
soon

Toiminnallisia oireita
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n Jarrujärjestelmän varoitusvalo (varoitussummeri)

n Jarrujärjestelmän varoitusvalo

n Jäähdytysnesteen korkean lämpötilan varoitusvalo* 
(varoitussummeri)

*: Tämä valo syttyy monitoiminäytössä.

Jos varoitusvalo syttyy tai varoitussummerin ääni 
kuuluu

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos jokin varoitusvaloista syt-
tyy tai vilkkuu. Jos valo syttyy tai alkaa vilkkua, mutta sitten sam-
muu, ei kyseessä välttämättä ole järjestelmän toimintahäiriö. Jos 
tämä ei poistu, anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

Toimenpiteet, jotka tulee suorittaa varoitusvalojen tai 
summereiden johdosta

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Punainen)

Osoittaa, että:
 Jarrunestettä on liian vähän; tai
 Jarrujärjestelmässä on toimintahäiriö

 Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon. Ajamisen jatkaminen saattaa olla vaarallista.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Keltainen)

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
 Jarrutusenergiaa talteenottava järjestelmä;
Sähköisesti ohjattu jarrujärjestelmä; tai
Seisontajarrujärjestelmä

 Anna lähimmän SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Tämä on ilmoitus siitä, että moottorin jäähdytysnesteen lämpötila 
on noussut liian korkeaksi

 Pysäytä välittömästi auto turvalliseen paikkaan.
Toimintamenetelmä (S. 488)
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n Hybridijärjestelmän ylikuumenemisen varoitusvalo* (varoitussummeri)

*: Tämä valo syttyy monitoiminäytössä.

n Latausjärjestelmän varoitusvalo

n Moottorin alhaisen öljynpaineen varoitusvalo* (varoitussummeri)

*: Tämä valo syttyy monitoiminäytössä.

n Toimintahäiriön varoitusvalo (varoitussummeri)

n SRS-varoitusvalo (varoitussummeri)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Osoittaa, että hybridijärjestelmän lämpötila on liian korkea

 Pysäytä auto turvalliseen paikkaan.
Toimintamenetelmä (S. 488)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo toimintahäiriöstä auton latausjärjestelmässä

 Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Tämä valo varoittaa liian alhaisesta moottorin öljynpaineesta

 Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
Hybridijärjestelmä;
Sähköinen moottorinohjausjärjestelmä;
Sähköinen kaasuläpän ohjausjärjestelmä;

 Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan ja ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
SRS-turvatyynyjärjestelmä; tai
 Turvavyönkiristinjärjestelmä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 445  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



446 7-2. Toimenpiteet häiriön sattuessa

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

n ABS-jarrujärjestelmän varoitusvalo

n Brake Override -järjestelmän varoitusvalo / Drive-Start Control 
-järjestelmän varoitusvalo* (varoitussummeri)

*: Tämä valo syttyy monitoiminäytössä.

n Sähkötoimisen ohjaustehostimen varoitusvalo (varoitussummeri)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
ABS; tai
Hätäjarrutustehostinjärjestelmä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Jos summeri soi:

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
Brake Override -järjestelmä; tai
Drive-Start Control -järjestelmä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Osoittaa, että vaihteenvalitsimen asentoa on vaihdettu ja Drive-
Start Control -järjestelmää on käytetty samalla, kun kaasupoljinta 
on painettu.

 Vapauta kaasupoljin hetkellisesti.

Jos summeri ei soi:

Ilmoittaa, että kaasupoljinta ja jarrupoljinta painetaan samanaikai-
sesti. Tällöin Brake Override -järjestelmä on toiminnassa.

 Vapauta kaasupoljin ja paina jarrupoljinta.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Punainen)
tai

(Keltainen)

Kertoo toimintahäiriöstä sähkötoimisessa ohjaustehostimessa 
(EPS)

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.
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n Alhaisen polttoaineen määrän varoitusvalo

n Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyön muistutusvalo 
(varoitussummeri)*

*: Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyön summeri:

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavöiden varoitussummeri varoittaa kuljettajaa ja 
etumatkustajaa kiinnittämättömästä turvavyöstä. Jos turvavyö on kiinnittämättä, 
summeri soi katkonaisesti tietyn aikaa sen jälkeen, kun auto saavuttaa tietyn nopeu-
den.

n Takamatkustajien turvavöiden muistutusvalot (varoitussummeri)*

*: Takamatkustajien turvavöiden varoitussummeri:

Takaturvavöiden kiinnittämisestä muistuttava varoitussummeri muistuttaa takamat-
kustajia turvavyön kiinnittämisestä. Jos turvavyö on kiinnittämättä, summeri soi kat-
konaisesti tietyn aikaa sen jälkeen, kun auto saavuttaa tietyn nopeuden.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo siitä, että säiliössä on polttoainetta enintään noin 6,4 litraa

 Tankkaa auto.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Varoittaa kuljettajaa ja/tai etumatkustajaa turvavöiden kiinnittämi-
sestä

 Kiinnitä turvavyö. 
Jos etumatkustajan istuimella istutaan, etumatkustajan 
turvavyö tulee myös kiinnittää, jotta turvavyön varoitusva-
lo (varoitussummeri) sammuu.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Varoittaa takamatkustajia kiinnittämättömistä turvavöistä

 Kiinnitä turvavyö.
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n Rengaspaineiden varoitusvalo

n Kaistallapitojärjestelmän (LTA) merkkivalo (varoitussummeri)

n Pysäköintitutkan OFF-merkkivalo (varoitussummeri)

n RCTA OFF -merkkivalo (varoitussummeri)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(joissakin mal-
leissa)

Jos valo jää palamaan vilkuttuaan noin 1 minuutin ajan:

Kertoo rengaspainevaroittimessa olevasta toimintahäiriöstä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa järjestelmä.

Kun valo syttyy:

Rengaspaine on alhainen. Syy voi olla
 Luonnolliset syyt
Puhjennut rengas

 Pysäytä välittömästi auto turvalliseen paikkaan.
Toimintamenetelmä (S. 450)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Oranssi)

Kertoo toimintahäiriöstä kaistallapitotoiminnossa (LTA)

 Noudata monitoiminäytöllä näytettäviä ohjeita. (S. 255)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu)
(joissakin mal-

leissa)

Ilmoittaa toimintahäiriöstä pysäköintitutkassa

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Osoittaa, että järjestelmä on tilapäisesti pois käytöstä johtuen 
ehkä siitä, että tunnistin on likainen tai jään yms. peittämä.

 Noudata monitoiminäytöllä näytettäviä ohjeita. (S. 291)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu)
(joissakin mal-

leissa)

Kertoo toimintahäiriöstä peruutusvahtijärjestelmässä (RCTA)

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Kertoo siitä, että tutkatunnistimen ympärillä oleva alue takapusku-
rissa on lian tms peittämä (S. 285)

 Noudata monitoiminäytöllä näytettäviä ohjeita. (S. 297)
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n PKSB OFF -merkkivalo (varoitussummeri)

n PCS-varoitusvalo

n Luiston merkkivalo

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu)
(joissakin mal-

leissa)

Jos summeri soi:

Ilmoittaa toimintahäiriöstä pysäköimistä avustavassa jarrutoimin-
nossa (PKSB)

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Jos summeri ei soi:

Osoittaa, että järjestelmä on tilapäisesti pois käytöstä johtuen 
ehkä siitä, että tunnistin on likainen tai jään yms. peittämä.

 Noudata monitoiminäytöllä näytettäviä ohjeita. (S. 305, 
452)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu tai pa-
laa)

Jos summeri soi samanaikaisesti:

Kertoo toimintahäiriöstä Pre-Collision-turvajärjestelmässä (PCS).

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

Jos summeri ei soi:

Pre-Collision-turvajärjestelmä on tilapäisesti pois toiminnasta, ti-
lanne saattaa vaatia korjaustoimenpiteitä.

 Noudata monitoiminäytöllä näytettäviä ohjeita. (S. 236)

Jos Pre-Collision-turvajärjestelmä (PCS) tai ajonvakautusjärjestel-
mä (VSC) on pois toiminnasta PCS-varoitusvalo palaa.

 S. 245

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

Kertoo toimintahäiriöstä seuraavissa järjestelmissä:
VSC-järjestelmä;
 TRC-järjestelmä; tai
Mäkilähtöjärjestelmä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.
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n Seisontajarrun merkkivalo

n Jarrunpitotoiminnon merkkivalo

n Varoitussummeri

Joissain tilanteissa summerin ääntä ei 
mahdollisesti kuulla meluisan ympäris-
tön tai audiojärjestelmän vuoksi.

n Etumatkustajan istuimen tunnistin, 
turvavyön muistutusvalo ja varoi-
tussummeri

lJos tavaraa laitetaan etumatkustajan 
istuimelle, saattaa etumatkustajan is-
tuimen tunnistin saada varoitusvalon 
vilkkumaan ja summerin hälyttä-
mään, vaikka etuistuimella ei istuisi 
matkustajaa.

lJos istuimelle asetetaan tyyny, tunnis-
tin ei aina reagoi matkustajan pai-
noon, jolloin varoitusvalo ei välttämät-
tä toimi normaalisti.

n Sähkötoimisen ohjaustehostimen 
varoitusvalo (varoitussummeri)

Jos 12 V -akun varaus laskee riittämät-
tömäksi tai jos jännite laskee väliaikai-
sesti, sähkötoimisen ohjaustehostimen 
varoitusvalo saattaa syttyä ja varoitus-
summeri hälyttää.

n Jos rengaspaineiden varoitusvalo 
syttyy (rengaspainevaroittimella 
varustetut autot)

Tutki renkaat tarkastaaksesi, ettei ren-
gas ole puhjennut.

Jos rengas on puhjennut: S. 455, 471

Jos yhtään rengasta ei ole puhjennut:
Valitse käynnistyspainikkeesta OFF-toi-
mintatila ja sitten ON-toimintatila. Tarkis-
ta, syttyykö vai vilkkuuko rengaspainei-
den varoitusvalo.

 Jos rengaspaineiden varoitusvalo vilk-
kuu noin 1 minuutin ajan ja jää pala-
maan

Rengaspainevaroittimessa saattaa olla 
toimintahäiriö. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto välittömästi.

 Jos rengaspaineiden varoitusvalo syt-
tyy

1 Kun renkaat ovat riittävästi jäähty-
neet, tarkista kunkin renkaan ren-
gaspaine ja säädä rengaspaine oh-
jeistettuun arvoon.

2 Jos varoitusvalo ei sammu useam-
man minuutinkaan kuluttua, tarkista, 
että kunkin renkaan rengaspaine on 
ohjeistetulla tasolla ja suorita alus-
tus. (S. 415)

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu)

On mahdollista, että seisontajarru ei ole täysin kytkeytynyt tai va-
pautunut

 Käytä seisontajarrun katkaisinta uudelleen.

Tämä valo syttyy, jos seisontajarrua ei ole vapautettu. Jos valo 
sammuu seisontajarrun vapauttamisen jälkeen, järjestelmä toimii 
normaalisti.

Varoitusvalo Yksityiskohdat/Toimenpiteet

(Vilkkuu)

Kertoo toimintahäiriöstä jarrunpitojärjestelmässä

 Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.
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n Rengaspaineiden varoitusvalo 
saattaa syttyä luonnollisista syistä 
(rengaspainevaroittimella varuste-
tut autot)

Rengaspaineiden varoitusvalo saattaa 
syttyä luonnollisista syistä, kuten luon-
taisista ilmavuodoista tai lämpötilan ai-
heuttamista rengaspaineiden muutok-
sista johtuen. Kun rengaspaineet tällöin 
säädetään oikeiksi, valo sammuu (muu-
taman minuutin kuluttua).

n Jos rengas korvataan vararenkaalla 
(rengaspainevaroittimella varuste-
tut autot)

Vararengas ei ole varustettu paineen-
tunnistusventtiilillä ja lähettimellä. Jos 
jokin renkaista on puhjennut, rengaspai-
neiden varoitusvalo ei sammu, vaikka 
puhjennut rengas olisi korvattu vararen-
kaalla. Vaihda vararenkaan tilalle korjat-
tu rengas ja säädä rengaspaineet oi-
keiksi. Rengaspaineiden varoitusvalo 
sammuu muutaman minuutin kuluttua.

n Olosuhteet, joissa rengaspaineva-
roitin ei välttämättä toimi oikein 
(rengaspainevaroittimella varuste-
tut autot)

S. 404

VAROITUS

nJos sekä ABS- että jarrujärjestel-
män varoitusvalo jäävät pala-
maan

Pysäytä auto turvalliseen paikkaan 
välittömästi ja ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.
Auto muuttuu vaikeasti hallittavaksi 
jarrutuksessa ja ABS-järjestelmä 
saattaa mennä toimintakyvyttömäksi, 
josta seurauksena voi olla kuolemaan 
tai vakaviin vammoihin johtava onnet-
tomuus.

n Kun sähkötoimisen ohjaustehos-
timen varoitusvalo syttyy

Jos valo syttyy keltaisena, ohjauksen 
tehostus on rajoittunut. Jos valo syt-
tyy punaisena, ohjauksen tehostus on 
loppunut ja ohjaustoimet muuttuvat 
erittäin raskaiksi.
Jos ohjaaminen on normaalia ras-
kaampaa, ota voimakkaasti ohjaus-
pyörästä kiinni ja käytä ohjaamiseen 
tavanomaista enemmän voimaa.

n Jos rengaspaineiden varoitusva-
lo syttyy (rengaspainevaroitti-
mella varustetut autot)

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa auton hallinnan me-
netykseen, ja seurauksena voi olla 
kuolema tai vakava loukkaantuminen.

lPysäytä auto turvalliseen paikkaan 
mahdollisimman pian. Säädä ren-
gaspaineet välittömästi.

lAutot, joissa on kompakti varapyörä: 
Jos rengaspaineiden varoitusvalo 
syttyy rengaspaineiden säätämisen 
jälkeen, on mahdollista, että rengas 
on puhjennut. Tarkasta renkaat. Jos 
rengas on puhjennut, vaihda sen tilal-
le vararengas ja anna lähimmän 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon korjata rengas.

lRenkaan paikkaussarjalla varuste-
tut autot: Jos rengaspaineiden va-
roitusvalo syttyy rengaspaineiden 
säätämisen jälkeen, on mahdollista, 
että rengas on puhjennut. Tarkasta 
renkaat. Jos jokin renkaista on puh-
jennut, korjaa se käyttäen apunasi 
renkaan paikkaussarjaa.

lVältä äkkinäisiä ohjausliikkeitä ja jar-
rutuksia.
Jos renkaat heikkenevät, voit menet-
tää ohjauksen tai jarrujen hallinnan.

n Jos rengas puhkeaa tai ilma vuotaa 
äkillisesti renkaasta (rengaspaine-
varoittimella varustetut autot)

Rengaspainevaroitin ei välttämättä 
aktivoidu välittömästi.
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n Varoitusviestit

Seuraavassa selostettavat varoitusvies-
tit voivat poiketa todellisista viesteistä 
toimintaolosuhteista ja auton varustelus-
ta riippuen.

n Varoitussummeri

Summeri saattaa hälyttää, kun viesti il-
mestyy. 
Summerin ääntä ei ehkä kuule, jos audi-
ojärjestelmän äänenvoimakkuus on kor-
kea.

n Jos viesti ʺMoottorissa on liian 
vähän öljyä. Lisää tai vaihdaʺ tulee 
esiin.

Moottorissa on liian vähän öljyä. Tarkista 
moottoriöljyn määrä ja lisää tarvittaessa.

HUOMAA

nVarmistuaksesi, että rengaspai-
nevaroitin toimii oikein (rengas-
painevaroittimella varustetut au-
tot)

Älä asenna autoon suositellusta poik-
keavia renkaita, sillä rengaspaineva-
roitin ei tällöin välttämättä toimi oikein.

Jos varoitusviesti 
ilmestyy näyttöön

Monitoiminäyttöön ilmestyy 
varoituksia järjestelmän toi-
mintahäiriöistä, väärin suorite-
tuista toiminnoista ja viestejä, 
jotka kertovat huoltotarpeesta. 
Jos viesti näytetään, suorita 
viestin mukaiset korjaustoi-
menpiteet.

Jos varoitusviesti näytetään 
uudelleen suoritettuasi oikeat 
toimenpiteet, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon.

Jos jokin varoitusvaloista syt-
tyy tai vilkkuu ja samanaikai-
sesti varoitusviesti näytetään, 
suorita varoitusvalon mukai-
nen korjaustoimenpide. 
(S. 444)
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Viesti saattaa ilmestyä, jos auto on py-
säköitynä mäessä. Siirrä auto tasaiselle 
alustalle ja tarkasta poistuuko viesti näy-
töstä.

n Jos viesti ʺHybridijärjestelmä on 
pysähtynyt Alhainen ohjaustehos-
tusʺ ilmestyy

Tämä viesti näytetään, jos hybridijärjes-
telmä sammutetaan ajon aikana.

Jos ohjaaminen on normaalia raskaam-
paa, ota voimakkaasti ohjauspyörästä 
kiinni ja käytä ohjaamiseen tavanomais-
ta enemmän voimaa.

n Jos viesti ʺHybridijärjestelmä on 
ylikuumentunut Tehoa rajoitetaanʺ 
tulee näkyviin

Tämä viesti saattaa ilmestyä kun aje-
taan vaativissa ajo-olosuhteissa. (Esi-
merkiksi ajettaessa ylös pitkää mäkeä.) 
Toimintamenetelmä: S. 488

n Jos viesti ʺAjoakkua on suojattava 
Vältä N-asennon käyttöäʺ ilmestyy

Tämä viesti saattaa ilmestyä, kun vaih-
teenvalitsin on N-asennossa.

Koska hybridiakku (ajoakku) ei lataudu 
N-vaihdeasennossa, vaihda P-vaihdea-
sentoon auton ollessa pysäytettynä.

n Jos viesti ʺAjoakkua on suojattava 
Kytke P-asentoon käynnistääksesi 
uudelleenʺ ilmestyy

Tämä viesti ilmestyy esiin, jos hybridia-
kun (ajoakku) varaus on erittäin alhai-
nen siksi, että vaihteenvalitsin on jätetty 
N-asentoon tietyksi aikaa.

Kun käytät autoa, siirrä vaihteenvalitsin 
P-asentoon ja käynnistä hybridijärjestel-
mä uudelleen.

n Jos viesti ʺN-asento on valittuna. 
Vapauta kaasupoljin ennen vaihta-
mistaʺ tulee esiin

Kaasupoljinta on painettu vaihteenvalit-
simen ollessa N-asennossa.

Vapauta kaasupoljin ja siirrä vaihteenva-
litsin D-asentoon tai R-asentoon.

n Jos viesti ʺKytke P-asento ennen 
autosta poistumistaʺ tulee näkyviin

Viesti tulee esiin, kun kuljettajan ovi ava-
taan valitsematta käynnistyspainikkees-
ta OFF-toimintatilaa vaihteenvalitsimen 
ollessa jossain muussa asennossa kuin 
P. Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.

n Jos viesti ʺPaina jarrupoljinta, kun 
auto on pysähtyneenä. Hybridijär-
jestelmä saattaa ylikuumeta.ʺ tulee 
esiin

Viesti saattaa ilmestyä näyttöön painet-
taessa kaasupoljinta auton pitämiseksi 
paikallaan esim. ylämäessä. Hybridijär-
jestelmä saattaa ylikuumentua. Vapauta 
kaasupoljin ja paina jarrupoljinta.

n Jos viesti ʺVirta katkaistiin auto-
maattisesti akun varauksen säästä-
miseksiʺ ilmestyy

Virta katkaistiin automaattisen virrankat-
kaisutoiminnon toimesta. Kun seuraa-
vaksi käynnistät hybridijärjestelmän, 
käytä hybridijärjestelmää noin 5 minuu-
tin ajan ladataksesi autosi 12 V -akkua.

n Jos viesti ʺAjovalojen toimintahäi-
riö. Tarkastuta järjestelmä jälleen-
myyjällä.ʺ tulee esiin

Seuraavissa järjestelmissä saattaa olla 
toimintahäiriö. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto välittömästi.

lLED-ajovalojärjestelmä

lAutomaattiset kaukovalot

n Jos viesti, joka osoittaa etukame-
rassa olevasta toimintahäiriöstä, 
tulee esiin

Seuraavat järjestelmät saattavat olla 
pois käytöstä, kunnes viestissä näkyvä 
ongelma on ratkaistu. (S. 236, 444)

lPre-Collision-turvajärjestelmä (PCS)

lKaistallapitotoiminto (LTA)

lAutomaattiset kaukovalot

lLiikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
(RSA)

lTäydellä nopeusalueella mukautuva 
vakionopeussäädin
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n Jos viesti ʺMukautuva vakionopeu-
densäädin ei ole käytettävissä. 
Katso omistajan käsikirjaʺ tulee 
esiin

Täydellä nopeusalueella mukautuva va-
kionopeussäädin on tilapäisesti pois 
käytöstä, kunnes viestissä ilmoitettu on-
gelma on ratkaistu. (syyt ja korjaustoi-
menpiteet: S. 236)

n Jos viesti ʺVakionopeudensäädin 
ei ole käytettävissäʺ ilmestyy

Täydellä nopeusalueella mukautuva va-
kionopeussäädin on tilapäisesti pois 
käytöstä. Käytä järjestelmää, kun se on 
taas käytettävissä.

n Jos viesti, joka viittaa tarpeeseen 
asioida jälleenmyyjällä, tulee näky-
viin

Monitoiminäytöllä näkyvässä järjestel-
mässä tai osassa on toimintahäiriö. 
Anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammat-
titaitoisen korjaamon tarkastaa auto vä-
littömästi.

n Jos näyttöön ilmestyy viesti, joka 
kehottaa katsomaan lisätietoja lisä-
oppaasta

lJos viesti ʺJäähdytysneste ylikuumen-
tunutʺ ilmestyy, noudata ohjeita. 
(S. 488)

lJos viesti ʺHiukkassuodatin on täyn-
näʺ ilmestyy, noudata ohjeita. 
(S. 343)

lJos jokin seuraavista viesteistä ilmes-
tyy monitoiminäyttöön, se saattaa olla 
merkki toimintahäiriöstä. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa auto välit-
tömästi.

• ʺÄlyavainjärjestelmän toimintahäiriöʺ
• ʺHybridijärjestelmän toimintahäiriöʺ
• ʺCheck Engineʺ (Tarkista moottori)
• ʺHybridijärjestelmän akun toimintahäi-

riöʺ
• ʺKaasupolkimen toimintahäiriöʺ

lJos jokin seuraavista viesteistä ilmes-
tyy monitoiminäyttöön, se saattaa olla 
merkki toimintahäiriöstä. Pysäytä auto 
välittömästi ja ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

• ʺJarrutusteho alentunutʺ
• ʺLatausjärjestelmän toimintahäiriöʺ
• ʺÖljynpaine alentunutʺ

lJos jokin seuraavista viesteistä ilmes-
tyy monitoiminäyttöön, auton polttoai-
ne saattaa olla loppu. Pysäytä auto 
turvalliseen paikkaan, ja jos polttoai-
neen määrä on alhainen, tankaa auto. 
(S. 75)

• ʺHybridijärjestelmä pysähtyiʺ
• ʺMoottori on pysähtynytʺ

lJos viesti ʺAjoakun jäähdytykseen liit-
tyvät osat vaativat huoltoa. Katso 
omistajan käsikirjaʺ tulee esiin, jääh-
dytysilman suodatin saattaa olla tuk-
keutunut tai jäähdytysilman sisäänot-
toauot saattavat olla tukossa tai ilma-
kanavassa saattaa olla rako. Suorita 
tällöin seuraavat korjaavat toimenpi-
teet.

• Jos hybridiakun (ajoakku) jäähdytysil-
man sisäänottoaukot ja suodattimet 
ovat likaiset, suorita sivulla S. 422 esi-
tetyt toimenpiteet niiden puhdistami-
seksi.

• Jos varoitusviesti tulee esiin, vaikka 
hybridiakun (ajoakun) ilman sisäänot-
toaukot ja suodatin eivät ole likaisia, 
anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai am-
mattitaitoisen korjaamon tutkia auto.
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HUOMAA

nJos viesti ʺSuuri virrankulutus A/
C:n ja lämmityslaitteen toimintaa 
rajoitetaanʺ tulee näkyviin sään-
nöllisesti

Latausjärjestelmässä saattaa olla toi-
mintahäiriö tai 12 V -akku saattaa olla 
heikkenemässä. Anna SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

nJos viesti ʺHave Traction Battery 
Inspectedʺ (tarkastuta ajoakku) 
tulee näkyviin

Hybridiakku (ajoakku) on aika tarkas-
taa tai vaihtaa. Anna SUZUKI-jälleen-
myyjän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto välittömästi.

lAjon jatkaminen ilman hybridiakun 
(ajoakun) tarkastusta johtaa siihen, 
että hybridijärjestelmä ei käynnisty.

lJos hybridijärjestelmä ei käynnisty, 
ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon välittömästi.

Jos rengas puhkeaa 
(renkaan 
paikkaussarjalla 
varustetut autot)

Autossasi ei ole varapyörää, 
mutta se on varustettu renkaan 
paikkaussarjalla.

Naulan tai ruuvin aiheuttama 
renkaan kulutuspinnan puh-
keaminen voidaan tilapäisesti 
korjata renkaan paikkaussarjal-
la. (Paikkaussarja sisältää pul-
lon tiivisteainetta. Tiivisteainet-
ta voidaan käyttää vain kerran 
yhden renkaan tilapäiseen 
paikkaamiseen silloin, kun 
naulaa tai ruuvia ei poisteta 
renkaasta.) Riippuen vauriosta, 
tätä paikkaussarjaa ei voida 
välttämättä käyttää renkaan 
korjaukseen. (S. 456)

Korjattuasi renkaan tilapäisesti 
paikkaussarjan avulla korjauta 
rengas tai vaihdata se SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammattitai-
toisessa korjaamossa. Kor-
jaukset, jotka suoritetaan paik-
kaussarjaa käyttäen, ovat vain 
tilapäisiä korjaustoimenpitei-
tä. Korjauta rengas ja vaihda 
se takaisin mahdollisimman 
pian.
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 Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan kovalle, tasaiselle alustalle.

 Kytke seisontajarru.

 Aseta vaihteenvalitsin P-vaih-
deasentoon.

 Sammuta hybridijärjestelmä.

 Kytke hätävilkut.

 Tarkista renkaan vaurion suu-
ruus.

Älä irrota naulaa tai ruuvia renkaas-
ta. Esineen irrottaminen voi suuren-
taa reikää ja estää korjauksen paik-
kaussarjan avulla.

n Puhjennut rengas, jota ei voi korja-
ta renkaan paikkaussarjan avulla

Seuraavissa tapauksissa rengasta ei voi 
korjata renkaan paikkaussarjan avulla. 
Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon.

lJos rengas on vaurioitunut liian alhai-
sella rengaspaineella ajon seuraukse-
na

lJos renkaassa on halkeamia tai vauri-
oita muualla kuin kulutuspinnassa 
(esimerkiksi renkaan sivupinnassa)

lJos rengas on selvästi irronnut van-
teelta

lJos kulutuspinnalla oleva vaurio on 
4 mm mittainen tai suurempi

lJos vanne on vaurioitunut

lJos kaksi tai useampi renkaista puh-
keaa

lJos saman renkaan kulutuspinnan on 
lävistänyt useampi kuin 2 terävää esi-
nettä, kuten naulat tai ruuvit

lJos tiivisteaine on vanhentunut

VAROITUS

nJos rengas puhkeaa

Älä jatka ajamista, jos rengas on puh-
jennut.
Lyhytkin ajo tyhjällä renkaalla voi vau-
rioittaa renkaan ja vanteen korjaus-
kelvottomaksi, minkä seurauksena 
voi olla onnettomuus.

Ennen renkaan korjausta
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Hinaussilmukka

Renkaan paikkaussarja

 Pullo (tyyppi A)

Tarra

Suutin

 Pullo (tyyppi B)

Tarra

Suutin

Renkaan paikkaussarjan ja työkalujen sijainti

Renkaan paikkaussarjan 
osat
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 Kompressori (tyyppi A)

Letku

Kompressorin katkaisin

Imapainemittari

Paineen vapautuspainike

Sähköpistoke

 Kompressori (tyyppi B)

Letku

Sähköpistoke

Imapainemittari

Paineen vapautuspainike

Kompressorin katkaisin

n Huomioi renkaan paikkaussarjaan 
liittyen

Tarkasta tiivisteaineen vanhentumispäi-
vä silloin tällöin.
Vanhentumispäivä on merkitty pulloon. 
Älä käytä tiivisteainetta, jos sen vanhen-
tumispäivä on jo ohitettu. Et välttämättä 
pysty täysin suorittamaan korjausta ren-
kaan paikkaussarjaa käyttäen.

n Renkaan paikkaussarja

lRenkaan paikkaussarjan avulla ren-
gas voidaan täyttää ilmalla.

lTiivisteaineella on rajoitettu käyttöai-
ka. Vanhentumispäivä on merkitty pul-
loon. Tiivisteainepullo tulisi vaihtaa 
uuteen ennen sen vanhentumista. Ota 
yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon vaihta-
miseen liittyen.

lRenkaan paikkaussarjaan kuuluvaa 
tiivisteainetta voidaan käyttää vain 
kerran yhden renkaan tilapäiseen 
paikkaukseen. Jos tiivisteainetta on 
käytetty ja se täytyy vaihtaa, hanki 
uusi pullo SUZUKI-jälleenmyyjältä tai 
ammattitaitoiselta korjaamolta. Komp-
ressoria voidaan käyttää uudelleen.

lTiivisteainetta voidaan käyttää ulko-
lämpötilan ollessa -30 °C - +60 °C.

lPaikkaussarja on tarkoitettu yksin-
omaan renkaille, joiden koko ja tyyppi 
on sama kuin auton alkuperäisrenkai-
den. Älä käytä sitä renkaisiin, joiden 
koko on eri kuin alkuperäisten, tai mi-
hinkään muuhun tarkoitukseen.

lJos tiivisteainetta joutuu vaatteillesi, 
se voi aiheuttaa tahroja.

lJos tiivisteainetta tarttuu vanteeseen 
tai auton korin pintaan, tahraa ei ehkä 
voi poistaa, ellei sitä puhdisteta heti. 
Pyyhi tiivisteaine välittömästi pois mä-
rällä liinalla.

lPaikkaussarjan käytön aikana kuuluu 
voimakas käyntiääni. Tämä ei kuiten-
kaan ole merkki toimintahäiriöstä.

lÄlä käytä rengaspaineen tarkastuk-
seen tai säätöön.
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1 Nosta tavaratilan lattialevyn 
kahva ja poista sitten lattialevy.

2 Ota renkaan paikkaussarja 
esiin.

VAROITUS

nVaro ajaessasi

lSäilytä renkaan paikkaussarjaa ta-
varatilassa.
Äkkijarrutus-, väistö- tai kolaritilan-
teessa voi syntyä henkilövahinkoja.

lPaikkaussarja on tarkoitettu käytet-
täväksi yksinomaan autossasi.
Älä käytä paikkaussarjaa muissa 
autoissa, koska seurauksena voi 
olla kuolemaan tai vakavaan louk-
kaantumiseen johtava onnetto-
muus.

lÄlä käytä paikkaussarjaa renkaisiin, 
joiden koko on eri kuin alkuperäis-
ten, tai mihinkään muuhun tarkoi-
tukseen. Jos renkaita ei ole kunnol-
la korjattu, voi seurauksena olla 
kuolemaan tai vakavaan loukkaan-
tumiseen johtava onnettomuus.

nTiivisteaineen käyttöä koskevat 
turvallisuusohjeet

lTiivisteaineen nieleminen on terve-
ydelle vaarallista. Jos olet niellyt tii-
visteainetta, juo mahdollisimman 
paljon vettä ja käänny välittömästi 
lääkärin puoleen.

lJos tiivisteainetta joutuu silmiin tai 
tarttuu iholle, pese se välittömästi 
pois vedellä. Jos epämiellyttävä olo 
jatkuu, käänny lääkärin puoleen.

Renkaan paikkaussarjan 
esiin ottaminen
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 Tyyppi A

1 Ota paikkaussarja esiin pussis-
ta.

2 Kiinnitä renkaan paikkaussarjan 
mukana oleva tarra kuljettajan 
istuimelta helposti nähtävissä 
olevaan paikkaan.

3 Irrota venttiilinhattu puhjenneen 
renkaan venttiilistä.

4 Poista korkki suuttimesta.

5 Liitä suutin venttiiliin.

Kierrä suuttimen päätä myötäpäivään 
mahdollisimman pitkälle.

Pullon tulee riippua pystysuuntaisesti 
koskettamatta maata. Jos pullo ei riipu 
pystysuuntaisesti, siirrä autoa niin, että 
renkaan venttiili asettuu oikein.

6 Poista korkki pullosta.

Korjaustoimenpiteet 
tilanteessa
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7 Vedä letku ulos kompressorista.

8 Liitä pullo kompressoriin.

Kierrä suuttimen päätä myötäpäivään 
mahdollisimman pitkälle.

9 Varmista, että kompressorin kat-
kaisin on OFF-asennossa.

10 Irrota virtapistoke kompressoris-
ta.

11Kytke sähköliitin sähkön ulosot-
toon. (S. 375)

12Tarkista ohjeistettu rengaspaine.

Ohjeistettu rengaspaine on ilmoitettu 
tarrassa, kuvan osoittamassa paikassa. 
(S. 500)

13Käynnistä hybridijärjestelmä.
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14Kytke kompressori päälle (ON) 
tiivisteaineen ruiskuttamiseksi ja 
renkaan täyttämiseksi.

15Täytä rengasta, kunnes ohjeis-
tettu rengaspaine saavutetaan.

Tiivisteainetta virtaa renkaa-
seen, paine nousee ja laskee 
sitten asteittain.

Ilmanpainemittari näyttää todelli-
sen rengaspaineen arvon noin 1 
minuutin kuluttua (5 minuutin 
kuluttua alhaisissa lämpötilois-
sa) katkaisimen päälle kytkemi-
sestä.

Täytä rengasta, kunnes ohjeis-
tettu rengaspaine saavutetaan.

 Jos rengaspaine on edelleen oh-
jeistusta alhaisempi, kun rengas-
ta on täytetty 35 minuuttia katkai-
sin päälle kytkettynä, rengas on 
vaurioitunut liikaa, jotta sen voisi 
korjata. Käännä kompressorin 
katkaisin pois päältä ja ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon.

 Jos rengaspaine ylittää ohjeiste-
tun paineen, säädä rengaspai-
netta päästämällä hieman ilmaa 
pois. (S. 469, 500)

16Sammuta kompressori.

17 Irrota suutin renkaan venttiilistä 
ja vedä sitten sähköpistoke irti 
sähkön ulosotosta.

Jonkin verran tiivisteainetta voi valua 
ulos, kun letku irrotetaan.
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18Paina painiketta päästääksesi 
paineen pullosta.

19Kiinnitä venttiilinhattu suutti-
meen.

20Asenna venttiilinhattu korjatun 
renkaan venttiiliin.

21 Irrota letku pullosta ja aseta pul-
lon korkki paikoilleen.

Sijoita pullo alkuperäiseen pussiin.

22Säilytä pulloa ja kompressoria ti-
lapäisesti tavaratilassa.

23Jotta tiivisteaine levittyisi tasai-
sesti renkaan sisällä, aja heti 
täytön jälkeen 5 km alle 80 km/h 
nopeudella.

24Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan noin 5 km:n ajon jälkeen 
kovalle, tasaiselle alustalle ja 
kytke kompressori.

25Tarkista rengaspaine.

Jos rengaspaine on alle 
130 kPa (1,3 bar): Reikää ei voi 
korjata. Ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.

Jos rengaspaine on 130 kPa 
(1,3 bar) tai korkeampi, mutta 
alle ohjeistetun paineen: Siirry 
vaiheeseen 26.
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Jos rengaspaine on ohjeistuk-
sen mukainen (S. 500): Siirry 
vaiheeseen 27.

26Kytke kompressorin katkaisin 
päälle ja täytä rengasta, kunnes 
ohjeistettu rengaspaine on saa-
vutettu. Aja noin 5 km ja suorita 
sitten vaihe 24.

27Laita kompressori alkuperäi-
seen pussiin ja säilytä renkaan 
paikkaussarjaa tavaratilassa.

28Vältä äkillisiä jarrutuksia, kiihdy-
tyksiä ja jyrkkiä käännöksiä ja 
aja varovaisesti alle 80 km/h no-
peudella lähimmälle SUZUKI-
jälleenmyyjälle tai muulle am-
mattitaitoiselle korjaamolle ren-
kaan korjausta tai vaihtoa var-
ten.

Varmistu siitä, että SUZUKI-jälleenmyy-
jä tai ammattitaitoinen korjaamo saa 
tiedon siitä, että renkaassa on tiivisteai-
netta, kun viet renkaan korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi.

 Tyyppi B

1 Ota paikkaussarja esiin pussis-
ta.

2 Kiinnitä renkaan paikkaussarjan 
mukana oleva tarra kuljettajan 
istuimelta helposti nähtävissä 
olevaan paikkaan.

3 Irrota venttiilinhattu puhjenneen 
renkaan venttiilistä.

4 Poista korkki suuttimesta.

5 Liitä suutin venttiiliin.

Kierrä suuttimen päätä myötäpäivään 
mahdollisimman pitkälle.

Pullon tulee riippua pystysuuntaisesti 
koskettamatta maata. Jos pullo ei riipu 
pystysuuntaisesti, siirrä autoa niin, että 
renkaan venttiili asettuu oikein.
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6 Poista korkki pullosta.

7 Vedä letku ulos kompressorista.

8 Liitä pullo kompressoriin.

Kierrä suuttimen päätä myötäpäivään 
mahdollisimman pitkälle.

9 Varmista, että kompressorin kat-

kaisin on  (OFF)-asennossa.

10 Irrota virtapistoke kompressoris-
ta.

11Kytke sähköliitin sähkön ulosot-
toon. (S. 375)

12Tarkista ohjeistettu rengaspaine.
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Ohjeistettu rengaspaine on ilmoitettu 
tarrassa, kuvan osoittamassa paikassa. 
(S. 500)

13Käynnistä hybridijärjestelmä.

14Kytke kompressori  (päälle ) 

tiivisteaineen ruiskuttamiseksi ja 
renkaan täyttämiseksi.

15Täytä rengasta, kunnes ohjeis-
tettu rengaspaine saavutetaan.

Tiivisteainetta virtaa renkaa-
seen, paine nousee ja laskee 
sitten asteittain.

Ilmanpainemittari näyttää todelli-
sen rengaspaineen arvon noin 1 
minuutin kuluttua (5 minuutin 
kuluttua alhaisissa lämpötilois-
sa) sen jälkeen, kun katkaisin on 

kytketty  (päälle).

Täytä rengasta, kunnes ohjeis-
tettu rengaspaine saavutetaan.
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 Jos rengaspaine on edelleen oh-
jeistusta alhaisempi, kun rengas-
ta on täytetty 35 minuuttia katkai-

simen ollessa  (päälle kytket-

tynä), rengas on vaurioitunut lii-
kaa, jotta sen voisi korjata. Kään-

nä kompressorin katkaisin  

(pois päältä ) ja ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon.

 Jos rengaspaine ylittää ohjeiste-
tun paineen, säädä rengaspai-
netta päästämällä hieman ilmaa 
pois. (S. 469, 500)

16Kytke kompressorin katkaisin 

 (pois päältä).

17 Irrota suutin renkaan venttiilistä 
ja vedä sitten sähköpistoke irti 
sähkön ulosotosta.

Jonkin verran tiivisteainetta voi valua 
ulos, kun letku irrotetaan.

18Paina painiketta päästääksesi 
paineen pullosta.

19Kiinnitä venttiilinhattu suutti-
meen.

20Asenna venttiilinhattu korjatun 
renkaan venttiiliin.

21 Irrota letku pullosta ja aseta pul-
lon korkki paikoilleen.

Sijoita pullo alkuperäiseen pussiin.

22Säilytä pulloa ja kompressoria ti-
lapäisesti tavaratilassa.
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23Jotta tiivisteaine levittyisi tasai-
sesti renkaan sisällä, aja heti 
täytön jälkeen 5 km alle 80 km/h 
nopeudella.

24Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan noin 5 km:n ajon jälkeen 
kovalle, tasaiselle alustalle ja 
kytke kompressori.

25Tarkista rengaspaine.

Jos rengaspaine on alle 130 
kPa (1,3 bar): Reikää ei voi kor-
jata. Ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.

Jos rengaspaine on 130 kPa 
(1,3 bar) tai korkeampi, mutta 
alle ohjeistetun paineen: Siirry 
vaiheeseen 26.

Jos rengaspaine on ohjeistuk-
sen mukainen (S. 500): Siirry 
vaiheeseen 27.

26Kytke kompressorin katkaisin 

 (päälle ) ja täytä rengasta, 

kunnes ohjeistettu rengaspaine 
on saavutettu. Aja noin 5 km ja 
suorita sitten vaihe 24.

27Laita kompressori alkuperäi-
seen pussiin ja säilytä renkaan 
paikkaussarjaa tavaratilassa.

28Vältä äkillisiä jarrutuksia, kiihdy-
tyksiä ja jyrkkiä käännöksiä ja 
aja varovaisesti alle 80 km/h no-
peudella lähimmälle SUZUKI-
jälleenmyyjälle tai muulle am-
mattitaitoiselle korjaamolle ren-
kaan korjausta tai vaihtoa var-
ten.

Varmistu siitä, että SUZUKI-jälleenmyy-
jä tai ammattitaitoinen korjaamo saa 
tiedon siitä, että renkaassa on tiivisteai-
netta, kun viet renkaan korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi.

n Jos rengas täytetään yli ohjeistetun 
rengaspaineen

1 Paina painiketta päästääksesi hie-
man ilmaa ulos.

Tyyppi A
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Tyyppi B

2 Tarkista, että rengaspainemittari 
näyttää suositeltua rengaspainetta.

Jos rengaspaine on alle ohjeistetun pai-
neen, käännä kompressorin katkaisin 

(tyyppi A) päälle tai  (päälle) (tyyppi 
B) uudelleen ja toista täyttötoimenpiteet, 
kunnes ohjeistettu paine on saavutettu.

n Korjatun renkaan venttiili (autot 
ilman rengaspainevaroitinta)

Kun rengas on paikattu renkaan paik-
kaussarjan avulla, venttiili tulee vaihtaa.

n Jos rengas on paikattu paikkaus-
sarjan avulla (autot varustettuna 
rengaspainevaroittimella)

lPaineentunnistusventtiili ja lähetin 
tulee vaihtaa.

lVaikka rengaspaine olisi suositellulla 
tasolla, rengaspaineiden varoitusvalo 
saattaa syttyä/vilkkua.

VAROITUS

nÄlä aja puhjenneella renkaalla

Älä jatka ajamista, jos rengas on puh-
jennut.
Lyhytkin ajo voi vaurioittaa renkaan ja 
vanteen korjauskelvottomaksi.

Puhjenneella renkaalla ajo voi aiheut-
taa kehämäisen uran renkaan sivu-
pintaan. Tällaisessa tilanteessa on 
olemassa vaara, että rengas räjähtää, 
jos paikkaussarjaa käytetään.

nKun korjaat puhjennutta rengas-
ta

lPysäytä autosi turvalliseen paik-
kaan tasaiselle alustalle.

lÄlä kosketa vanteita tai jarrujen ym-
pärillä olevia osia välittömästi ajon 
jälkeen. 
Ajon jälkeen vanteet ja jarrujen ym-
pärillä olevat osat voivat olla erityi-
sen kuumia. Näiden alueiden kos-
kettaminen käsillä, jaloilla tai muilla 
kehon osilla voi johtaa palovammoi-
hin.

lLiitä letku huolellisesti renkaassa 
olevaan venttiiliin. Jos letkua ei liite-
tä kunnolla venttiiliin, seurauksena 
voi olla ilmavuoto ja tiivisteaineen 
roiskuminen ulos.

lJos letku irtoaa venttiilistä renkaan 
täytön aikana, on vaarana, että 
letku liikkuu äkillisesti ilmanpai-
neen takia.

lKun rengas on täytetty, tiivisteainet-
ta voi roiskua, kun letku irrotetaan 
tai renkaasta päästetään ilmaa 
pois.

lNoudata toimintaohjeita renkaiden 
paikkauksessa. Jos toimintaohjeita 
ei noudateta, tiivisteaine saattaa 
ruiskuta ulos.

lPysy etäällä renkaasta sen korjauk-
sen aikana, sillä on olemassa vaa-
ra, että rengas räjähtää korjauksen 
aikana. Jos huomaat renkaassa 
halkeamia tai muodonmuutoksia, 
kytke kompressorin katkaisin pois 

päältä (tyyppi A) tai  (pois pääl-
tä) (tyyppi B) ja lopeta korjaus välit-
tömästi.

lPaikkaussarja voi ylikuumentua, jos 
sitä käytetään pitkään. Älä käytä 
paikkaussarjaa yhtäjaksoisesti 40 
minuuttia kauempaa.

lPaikkaussarjan osat kuumenevat 
käytön aikana. Ole varovainen, kun 
käsittelet paikkaussarjaa toimenpi-
teen aikana ja sen jälkeen. Älä kos-
keta pullon ja kompressorin liityntä-
alueen metalliosaa. Se voi olla eri-
tyisen kuuma.
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VAROITUS

lÄlä kiinnitä auton nopeusvaroitus-
tarraa muualle kuin osoitetulle 
alueelle. Jos tarra kiinnitetään 
alueelle, jossa on SRS-turvatyyny, 
kuten ohjauspyörän keskiöön, se 
voi estää SRS-turvatyynyä toimi-
masta oikein.

lVälttääksesi pullon räjähtämisen tai 
voimakkaan vuodon estä pullon pu-
toaminen tai muu vaurioituminen. 
Tarkasta pullo silmämääräisesti 
ennen käyttöä. Älä käytä pulloa, 
joka on saanut iskun, säröillyt, 
naarmuuntunut, vuotanut tai muu-
ten vaurioitunut. Tällaisessa tilan-
teessa vaihda pullo välittömästi toi-
seen.

nTiivisteaineen levittäminen tasai-
sesti ajamalla

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
estääksesi onnettomuusriskin.
Muuten saatat menettää auton hallin-
nan, josta voi olla seurauksena kuole-
ma ja vakavat vammat.

lAja autolla varovasti alhaisella no-
peudella. Ole erityisen varovainen 
kaarteeseen ajettaessa ja käännet-
täessä.

lJos auto ei kulje suoraan tai jos oh-
jauspyörä tuntuu puoltavan, pysäy-
tä auto ja tarkista seuraavat seikat.

• Renkaan kunto. Rengas on voinut 
irrota vanteelta.

• Rengaspaine. Jos rengaspaine on 
130 kpa (1,3 bar) tai vähemmän, 
rengas saattaa olla vaurioitunut va-
kavasti.

HUOMAA

n Jos rengas korjataan tiivisteai-
neella

lRengas voidaan korjata renkaan 
paikkaussarjan avulla vain, jos ku-
lutuspinnan läpäissyt terävä esine, 
kuten naula tai ruuvi, on aiheuttanut 
vaurion.
Älä irrota terävää esinettä renkaas-
ta. Esineen irrottaminen voi suuren-
taa reikää ja tehdä korjauksen paik-
kaussarjan avulla mahdottomaksi.

lPaikkaussarja ei ole vedenkestävä. 
Varmista, ettei renkaan paikkaus-
sarja pääse kastumaan, kun sitä 
käytetään esimerkiksi sateessa.

lÄlä laita paikkaussarjaa suoraan 
pölyiseen maahan, kuten pienta-
reella olevaan hiekkaan. Jos paik-
kaussarja imee sisäänsä pölyä 
tms., seurauksena voi olla toiminta-
häiriö.

lÄlä käännä pulloa ylösalaisin käyt-
täessäsi sitä, koska niin toimittaes-
sa kompressori voi vaurioitua.

n Renkaan paikkaussarjan varotoi-
menpiteet

lPaikkaussarjan virtalähteen tulee 
antaa henkilöautokäyttöön soveltu-
vaa jännitteeltään 12 V -tasavirtaa. 
Älä liitä paikkaussarjaa mihinkään 
muuhun virtalähteeseen.

lJos paikkaussarjan päälle roiskuu 
bensiiniä, se voi vaurioittaa paik-
kaussarjaa. Huolehdi siitä, ettei se 
pääse kosketuksiin bensiinin kans-
sa.

lSäilytä paikkaussarjaa pakkaukses-
saan estääksesi sen altistumisen li-
alle ja vedelle.

lSäilytä paikkaussarjaa tavaratilassa 
poissa lasten ulottuvilta.

lÄlä yritä purkaa tai muunnella paik-
kaussarjaa. Älä altista osia, kuten 
rengaspainemittaria, iskuille. Ne 
voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
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 Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan kovalle, tasaiselle alustalle.

 Kytke seisontajarru.

 Aseta vaihteenvalitsin P-vaih-
deasentoon.

 Sammuta hybridijärjestelmä.

 Kytke hätävilkut.

HUOMAA

nVälttyäksesi vahingoittamasta 
paineentunnistusventtiilejä ja lä-
hettimiä (rengaspainevaroittimel-
la varustetut autot)

Jos rengas paikataan renkaan paik-
kaussarjan nestemäisen tiivisteai-
neen avulla, paineentunnistusventtiili 
ja lähetin eivät välttämättä toimi nor-
maalilla tavalla. Jos käytät nestemäis-
tä tiivisteainetta, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään, ammattitai-
toiseen korjaamoon tai rengasliikkee-
seen mahdollisimman pian. Jos olet 
käyttänyt nestemäistä tiivisteainetta, 
muista vaihtaa paineentunnistusvent-
tiili ja lähetin korjauttaessasi tai vaih-
taessasi renkaan. (S. 414)

Jos rengas puhkeaa 
(varapyörällä varustetut 
autot)

Autosi on varustettu varapyö-
rällä. Puhjenneen renkaan tilal-
le voidaan vaihtaa varapyörä.

Lisätietoa renkaista: S. 402

VAROITUS

n Jos rengas puhkeaa

Älä jatka ajamista, jos rengas on puh-
jennut. Lyhytkin ajo tyhjällä renkaalla 
voi vaurioittaa renkaan ja vanteen 
korjauskelvottomaksi, minkä seurauk-
sena voi olla onnettomuus.

Ennen auton nostamista 
nosturilla
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Nosturin kahva

Rengasavain

Nosturi

Varapyörä

Hinaussilmukka

Vararenkaan, nosturin ja työkalujen sijainti

VAROITUS

nNosturin käyttö

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. Nosturin käyttäminen väärin 
saattaa johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen, jos auto yl-
lättäen tippuu nosturilta.

lÄlä käytä nosturia muuhun tarkoi-
tukseen kuin renkaiden vaihtami-
seen tai lumiketjujen asentamiseen 
ja poistamiseen.

lKäytä ainoastaan tämän auton mu-
kana tulevaa nosturia vaihtaessasi 
rikkoutunutta rengasta. Älä käytä 
sitä muissa autoissa, äläkä käytä 
muita nostureita vaihtaessasi ren-
kaita autoosi.

lAseta nosturi nostopisteeseen.
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1 Nosta tavaratilan lattialevyn 
kahva ja poista sitten lattialevy.

2 Ota nosturi esiin.

Kiinnitetään

Vapautetaan

1 Poista tavaratilan lattialevy. 
(S. 473)

2 Poista alusta.

3 Irrota varapyörän keskiosassa 
oleva kiinnitin.

VAROITUS

lÄlä pane mitään kehonosaa auton 
alle, kun se on nosturin varassa.

lÄlä käynnistä hybridijärjestelmää 
tai aja autoa auton ollessa nosturin 
varaan tuettuna.

lAutossa ei saa olla ketään noston 
aikana.

lÄlä laita autoa nostaessasi nosturin 
alle tai nostopisteen ja nosturin vä-
liin mitään esineitä.

lÄlä nosta autoa korkeammalle kuin 
mitä renkaan vaihtaminen vaatii.

lKäytä kiinteitä tukia mikäli sinun 
täytyy mennä auton alle.

lKun lasket autoa alaspäin, tarkista, 
että auton lähellä ei ole ketään. Jos 
lähistöllä on ihmisiä, varoita heitä 
suullisesti ennen alas laskemista.

Nosturin ottaminen esiin

Varapyörän esille ottaminen
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1 Aseta esteet pyöriin.

2 Löysää pyörän muttereita hie-
man (yksi kierros).

3 Käännä nosturin osaa  käsin, 
kunnes nosturin loven keskikoh-
ta osuu nostopisteen keskikoh-
taan.

4 Nosturin kammen kokoaminen.

5 Nosta autoa, kunnes rengas ir-
toaa hieman maasta.

VAROITUS

nKun laitat varapyörän takaisin 
paikalleen

Ole varovainen, etteivät sormesi tai 
muut kehonosat jää varapyörän ja 
auton korin väliin.

Puhjenneen renkaan 
vaihtaminen

Puhjennut rengas Esteen paikka

Vasen etupuoli
Oikean takapyö-
rän taakse

Oikea etupuoli
Vasemman taka-
pyörän taakse

Vasen takapuoli
Oikean etupyörän 
eteen

Oikea takapuoli
Vasemman etu-
pyörän eteen
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6 Irrota kaikki pyöränmutterit ja 
pyörä.

Kun asetat pyörän maahan, aseta se 
niin, että vanteen ulkopuoli osoittaa 
ylöspäin välttääksesi naarmuttamasta 
pyörän pintaa.

1 Poista pöly ja lika pyörän koske-
tuspinnoilta.

VAROITUS

nPuhjenneen renkaan vaihtami-
nen

lÄlä kosketa vanteita tai jarrujen ym-
pärillä olevia osia välittömästi ajon 
jälkeen. Ajon jälkeen vanteet ja jar-
rujen ympärillä olevat osat voivat 
olla erityisen kuumia. Näiden aluei-
den koskettaminen käsin, jaloin tai 
muilla kehon osilla esimerkiksi ren-
kaita vaihdettaessa voi aiheuttaa 
palovammoja.

lJos näitä varotoimenpiteitä ei nou-
dateta, voi seurauksena olla mutte-
reiden löystyminen ja pyörän putoa-
minen, mikä voi aiheuttaa kuole-
man tai vakavia vammoja.

• Älä rasvaa tai öljyä pultteja tai mut-
tereita.
Öljy tai rasva saattaa saada aikaan 
sen että mutterit kiristyvät liian tiu-
kalle ja seurauksena voi olla pultin 
tai vanteen vahingoittuminen. Li-
säksi öljy ja rasva saattavat aiheut-
taa pyöränmuttereiden löystymisen, 
ja pyörä saattaa irrota aiheuttaen 
onnettomuuden, josta voi seurata 
kuolema tai vakava loukkaantumi-
nen. Poista muttereissa tai pulteis-
sa oleva rasva tai öljy.

• Kiristytä pyörien mutterit momentti-
avaimella 103 N•m momenttiin 
mahdollisimman pian pyörien vaih-
tamisen jälkeen.

• Kun asennat rengasta, käytä vain 
muttereita, jotka on suunniteltu au-
tossa oleviin vanteisiin.

• Jos havaitset pulttien kierteissä, 
muttereiden kierteissä tai vanteen 
rei'issä halkeamia tai muodonmuu-
toksia, anna SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto.

• Kun kiinnität pyöränmuttereita, var-
mistu, että kartiopinta osoittaa si-
säänpäin. (S. 419)

Varapyörän kiinnittäminen
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Jos jotain ylimääräistä jää pyörän kos-
ketuspinnoille, saattavat pyöränmutte-
rit löystyä auton liikkuessa ja pyörä 
saattaa irrota.

2 Kiinnitä varapyörä paikoilleen ja 
kiristä hieman jokaista pyörän-
mutteria käsin, kaikkia suunnil-
leen yhtä paljon.

Kiristä muttereita kunnes kartio-osa  

koskettaa vannetta .

3 Laske auto.

4 Kiristä jokaista mutteria kaksi tai 
kolme kertaa kuvan osoittamas-
sa järjestyksessä.

Kiristysmomentti:
103 N•m

5 Aseta puhjennut rengas, nosturi 
ja kaikki työkalut säilytyspaikkoi-
hinsa.

n Kompakti varapyörä

lPyörä on suunniteltu väliaikaista käyt-
töä varten (merkintä ʺTEMPORARY 
USE ONLYʺ). Käytä kompaktia vara-
pyörää tilapäisesti ja vain hätätilan-
teessa.

lMuista tarkistaa kompaktin varapyö-
rän ilmanpaine. (S. 500)

n Jos kompakti varapyörä on alle 
asennettuna

Kompaktilla varapyörällä ajettaessa 
auto on matalampi kuin ajettaessa nor-
maaleilla renkailla.

n Suoritettuasi renkaanvaihdon (ren-
gaspainevaroittimella varustetut 
autot)

Rengaspaineen varoitusjärjestelmä on 
nollattava. (S. 415)

n Jos käytät varapyörää (rengaspai-
nevaroittimella varustetut autot)

Koska kompakti varapyörä ei ole varus-
tettu rengaspainevaroittimen paineen-
tunnistusventtiilillä ja lähettimellä, alhai-
sesta rengaspaineesta ei saada varoi-
tusta. Valo jää palamaan myös, jos vaih-
dat varapyörän rengaspaineiden varoi-
tusvalon syttymisen jälkeen.
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n Jos rengas puhkeaa lumen tai jään 
peittämällä tiellä

Asenna kompakti varapyörä auton taka-
akselille. Suorita seuraavat toimenpi-
teet ja asenna lumiketjut auton etupyö-
riin:
1 Korvaa takapyörä tilapäisvarapyöräl-

lä.
2 Vaihda auton takapäästä irrottamasi 

pyörä puhjenneen etupyörän tilalle.
3 Kiinnitä lumiketjut etupyöriin.
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n Nosturin todistus
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VAROITUS

nJos käytät kompaktia varapyörää

lMuista, että kompakti varapyörä on 
tarkoitettu vain sinun autoasi var-
ten. Älä käytä kompaktia varapyö-
rää muissa autoissa.

lÄlä käytä enempää kuin yhtä kom-
paktia varapyörää samanaikaisesti.

lVaihda kompakti varapyörä nor-
maaliin pyörään heti, kun se on 
mahdollista.

lVältä äkillisiä kiihdytyksiä, nopeita 
ohjausliikkeitä, äkkijarrutuksia ja 
vaihtamisia jotka aiheuttavat äkki-
näistä jarrutusta.

nJos kompakti varapyörä on asen-
nettuna

Seuraavat järjestelmät eivät välttä-
mättä pysty tulkitsemaan auton nope-
utta oikein, jolloin ne eivät ehkä toimi 
oikealla tavalla:

• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) ja hätäjarrutustehostin

• VSC

• TRC

• Automaattiset kaukovalot

• Täydellä nopeusalueella mukautu-
va vakionopeussäädin

• EPS

• Pre-Collision-turvajärjestelmä 
(PCS)

• Kaistallapitotoiminto (LTA)

• Rengaspainevaroitin (joissakin mal-
leissa)

• Pysäköintitutka (joissakin malleis-
sa)

• Pysäköimistä avustava jarrutoimin-
to (PKSB) (joissakin malleissa)

• Kuolleen kulman varoitin (BSM) 
(joissakin malleissa)

• Peruutuskamerajärjestelmä

• Pysäköintiavustin (S-IPA) (joissa-
kin malleissa)

n Nopeusrajoitus, kun käytät kom-
paktia varapyörää

Älä aja yli 80 km/h:n nopeudella, kun 
kompakti varapyörä on asennettuna 
autoon.

Kompaktilla varapyörää ei ole suunni-
teltu nopeaa ajoa varten. Näiden va-
rotoimenpiteiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa onnettomuuteen, 
josta voi seurata kuolema tai vakavat 
henkilövahingot.

n Työkalujen ja nosturin käytön jäl-
keen

Ennen kuin jatkat ajamista, varmistu, 
että kaikki työkalut ja nosturi on kiinni-
tetty kunnolla paikoilleen niin, etteivät 
ne kolari- tai äkkijarrutustilanteessa 
voi aiheuttaa vaaraa matkustajille.

HUOMAA

n Ole varovainen, kun ajat kuop-
pien yli kompaktin varapyörän ol-
lessa asennettuna autoosi.

Kompaktilla varapyörällä ajettaessa 
auto on matalampi kuin ajettaessa 
normaaleilla renkailla. Aja varovaises-
ti epätasaisilla tienpinnoilla.

n Ajaminen lumiketjuilla kompaktin 
varapyörän ollessa käytössä

Älä kiinnitä lumiketjuja kompaktiin va-
rapyörään. Ketjut voivat vaurioittaa 
koria ja heikentää ajettavuutta.

n Kun vaihdat renkaita (rengaspai-
nevaroittimella varustetut autot)

Kun irrotat tai asennat vanteita, ren-
kaita tai paineentunnistusventtiilejä ja 
lähettimiä, ota yhteys SUZUKI-jäl-
leenmyyjän tai ammattitaitoiseen kor-
jaamoon, sillä paineentunnistusvent-
tiilit ja lähettimet saattavat vaurioitua, 
jos niitä käsitellään vääriin.
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Syy saattaa olla yksi seuraavista:

 Elektroninen avain ei toimi oi-
kein. (S. 482)

 Auton polttoainesäiliössä ei mah-
dollisesti ole riittävästi polttoai-
netta. Tankkaa auto.

 Ajonestolaitteessa saattaa olla 
toimintahäiriö. (S. 80)

 Ohjauspyörän lukitusjärjestel-
mässä saattaa olla toimintahäi-
riö.

 Hybridijärjestelmässä saattaa 
olla toimintahäiriö johtuen sähkö-
häiriöstä, esim. elektronisen 
avaimen pariston varauksen hei-
kentymisestä tai palaneesta su-
lakkeesta. Toimintahäiriön tyypis-
tä riippuen käytettävissä on kui-
tenkin tilapäinen toimenpide 
hybridijärjestelmän käynnistämi-
seksi. (S. 481)

HUOMAA

nVälttyäksesi vahingoittamasta 
paineentunnistusventtiilejä ja lä-
hettimiä (rengaspainevaroittimel-
la varustetut autot)

Jos rengas paikataan renkaan paik-
kaussarjan nestemäisen tiivisteai-
neen avulla, paineentunnistusventtiili 
ja lähetin eivät välttämättä toimi nor-
maalilla tavalla. Jos käytät nestemäis-
tä tiivisteainetta, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon mahdollisim-
man pian. Kun vaihdat renkaan uu-
teen, muista vaihtaa paineentunnis-
tusventtiili ja lähetin. (S. 414)

Jos hybridijärjestelmä ei 
käynnisty

Syyt siihen, ettei hybridijärjes-
telmä käynnisty, vaihtelevat ti-
lanteen mukaan. Tarkasta seu-
raavat seikat ja suorita asian-
mukaiset toimenpiteet:

Hybridijärjestelmä ei 
käynnisty, vaikka 
suoritetaan ohjeistetut 
käynnistystoimenpiteet 
(S. 201)
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 Hybridiakun (ajoakku) lämpötila 
saattaa olla erittäin alhainen (alle 
noin -30 °C). (S. 201)

Syy saattaa olla yksi seuraavista:

 12 V -akun varaus saattaa olla 
purkautunut. (S. 484)

 12 V -akun akkukengät saattavat 
olla löysällä tai hapettuneet. 
(S. 400)

Syy saattaa olla yksi seuraavista:

 12 V -akun varaus saattaa olla 
purkautunut. (S. 484)

 Toinen tai molemmat 12 V -akun 
akkukengistä voi olla irti. 
(S. 400)

Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen korjaamoon, jos et 
saa ongelmaa poistettua tai et tiedä, 
miten korjaustoimenpide suoritetaan.

Jos hybridijärjestelmä ei käynnisty, 
seuraavia tilapäisiä toimenpiteitä 
voidaan käyttää moottorin käynnis-
tämiseksi siinä tapauksessa, että 
käynnistyspainike ei toimi normaa-
lilla tavalla.
Käytä tätä käynnistysmenetelmää 
ainoastaan hätätapauksessa.

1 Vedä seisontajarrun katkaisi-
mesta tarkistaaksesi, että sei-
sontajarru on kytketty. 
(S. 210)

Seisontajarrun merkkivalo syttyy.

2 Tarkista, että vaihteenvalitsin on 
P-asennossa.

3 Valitse käynnistyspainikkeesta 
ACC-toimintatila.

4 Pidä käynnistyspainike painettu-
na noin 15 sekunnin ajan samal-
la painaen jarrupoljinta tukevas-
ti.

Vaikka hybridijärjestelmä voidaan käyn-
nistää yllä mainitulla tavalla, järjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. Anna 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon tarkastaa auto.

Sisävalot ja ajovalot palavat 
himmeästi, tai äänitorvesta 
ei lähde ääntä tai se kuuluu 
hiljaisena

Sisävalot ja ajovalot eivät 
kytkeydy tai äänitorvesta ei 
lähde ääntä

Käynnistystoiminto 
hätätilanteessa
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n Jos elektroninen avain ei toimi kun-
nolla

lVarmistu, ettei älyavainjärjestelmää 
ole kytketty pois toiminnasta muutetta-
vista asetuksista. Jos toiminto on kyt-
ketty pois päältä, kytke se päälle. 
(Muutettavat asetukset: S. 502)

lTarkista, onko pariston säästötoiminto 
kytketty päälle. Jos toiminto on päällä, 
kytke se pois päältä. (S. 126)

Käytä mekaanista avainta 
(S. 116) suorittaaksesi seuraavat 
toimenpiteet:

Jos kadotat auton 
avaimet

Voit teettää uusia mekaanisia 
avaimia SUZUKI-jälleenmyyjäl-
lä tai ammattitaitoisessa kor-
jaamossa, jos sinulla on muka-
nasi toinen mekaaninen avain 
ja avaimen numerolevyyn 
stanssattu numero.

Säilytä avaimen numerolevy 
turvallisessa paikassa, kuten 
esim. lompakossa, mutta ei au-
tossa.

HUOMAA

nJos auton elektroninen avain ka-
toaa

Jos elektroninen avain on kadonnut, 
auton varastamisen riski kasvaa mer-
kittävästi. Käänny välittömästi 
SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitai-
toisen korjaamon puoleen. Ota mu-
kaan kaikki jäljellä olevat, auton mu-
kana toimitetut elektroniset avaimet.

Jos elektroninen avain 
ei toimi kunnolla

Jos elektronisen avaimen ja 
auton välinen kommunikoin-
tiyhteys on poikki (S. 126) tai 
jos elektronista avainta ei voi 
käyttää siksi, että paristo on 
loppu, älyavainjärjestelmää tai 
lukituksen kauko-ohjainta ei 
voi käyttää. Tällöin ovet voi-
daan avata ja hybridijärjestel-
mä käynnistää seuraavalla ta-
valla.

HUOMAA

n Älyavainjärjestelmän toiminta-
häiriö tai muut avaimeen liittyvät 
ongelmat

Vie auto ja kaikki sen mukana toimite-
tut elektroniset avaimet SUZUKI-jäl-
leenmyyjälle tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

Ovien lukitseminen ja 
lukituksen avaaminen
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1 Lukitsee kaikki ovet

2 Avaa kaikkien ovien lukituksen

n Avaimeen liitetyt toiminnot

1 Sulkee ikkunat (käännä ja pidä 

käännettynä)*

2 Avaa ikkunat (käännä ja pidä kään-
nettynä)*

*: Nämä asetukset tulee asettaa 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammatti-
taitoisella korjaamolla.

1 Varmistu, että vaihteenvalitsin 
on P-asennossa ja paina jarru-
poljinta.

2 Kosketa käynnistyspainiketta 
elektronisen avaimen Suzukin 
merkillä varustetulla puolella.

Kun elektroninen avain havaitaan, sum-
meri soi ja käynnistyspainikkeen ON-
toimintatila tulee valituksi.

Kun älyavainjärjestelmä on kytketty 
pois päältä muutettavista asetuksista, 
käynnistyspainikkeesta tulee valituksi 
ACC-toimintatila.

3 Paina jarrupoljinta tukevasti ja 

tarkista, että  näkyy moni-

toiminäytössä.

4 Paina käynnistyspainiketta ly-
hyesti ja napakasti.

Jos hybridijärjestelmä ei vieläkään 
käynnisty, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

VAROITUS

nKun käytät mekaanisella avai-
mella sähkötoimisia ikkunoita

Käytä sähkötoimisia ikkunoita vasta, 
kun olet varmistunut, ettei kenenkään 
matkustajan mikään kehonosa ole 
vaarassa jäädä ikkunan tai kattoluu-
kun väliin.
Älä myöskään anna lasten käyttää 
mekaanista avainta. Lapset tai muut 
matkustajat voivat jäädä sähkötoimis-
ten ikkunoiden väliin.

Hybridijärjestelmän 
käynnistäminen
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n Hybridijärjestelmän sammuttami-
nen

Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon ja 
paina käynnistyspainiketta, kuten nor-
maalitilanteessa sammuttaessasi hybri-
dijärjestelmän.

n Elektronisen avaimen paristo

Koska yllä esitetty menettelytapa on tar-
koitettu poikkeustapauksiin, suosittelem-
me, että elektronisen avaimen paristo 
vaihdetaan välittömästi sen loputtua. 
(S. 425)

n Hälytin (joissakin malleissa)

Jos ovet lukitaan mekaanisella avaimel-
la, hälytysjärjestelmä ei kytkeydy.
Jos ovien lukitus avataan mekaanisella 
avaimella hälytystoiminnon ollessa kyt-
kettynä, hälytys saattaa laueta. 
(S. 86)

n Eri toimintatilojen valinta käynnis-
tyspainikkeesta

Vapauta jarrupoljin ja paina käynnistys-
painiketta vaiheessa 3 yllä.
Hybridijärjestelmä ei käynnisty ja toimin-
tatilat vaihtuvat aina, kun painiketta pai-
netaan. (S. 203)

Jos 12 V -akun varaus on 
purkautunut

Jos auton 12 V -akun varaus 
on purkautunut, hybridijärjes-
telmä voidaan käynnistää seu-
raavalla tavalla.
Voit myös soittaa SUZUKI-jäl-
leenmyyjälle tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.
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Jos sinulla on apukäynnistyskaape-
lit (tai apusyöttökaapelit) ja toinen 
auto, jossa on 12 V -akku, voit 
käynnistää autosi apuakkukäynnis-
tyksellä alla olevien ohjeiden mu-
kaisesti.

1 Hälyttimellä varustetut autot 
(S. 86): Varmistu, että elektro-
ninen avain on mukanasi.

Riippuen tilanteesta, kun kytket apu-
käynnistyskaapeleita, hälytys saattaa 
laueta ja ovet saattavat lukkiutua. 
(S. 88)

2 Avaa konepelti. (S. 394)

3 Kiinnitä positiivisen käynnistyskaapelin liitin autosi -napaan ja kiinnitä 

positiivisen käynnistyskaapein toinen kaapeli toisen ajoneuvon -na-

paan. Kiinnitä sitten negatiivisen kaapelin liitin toisen ajoneuvon -na-

paan ja kiinnitä negatiivisen kaapelin toisen pään liitin kohtaan .

Hybridijärjestelmän 
käynnistäminen uudelleen
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Autosi positiivinen (+)-napa

Toisen auton positiivinen (+)-napa

Toisen auton negatiivinen (-)-napa

Kiinteä, liikkumaton ja maalaamattomaan kohta pois apukäynnistysliitti-
men läheisyydestä ja kaikista liikkuvista osista kuvan osoittamalla taval-
la

4 Käynnistä toisen auton moottori. 
Lisää moottorin käyntinopeutta 
hieman ja pidä kierrokset sillä 
tasolla noin 5 minuutin ajan la-
dataksesi autosi 12 V -akkua.

5 Avaa jokin ovista ja sulje se 
käynnistyspainikkeen ollessa 
OFF-toimintatilassa.

6 Pidä toisen auton moottorin 
käyntinopeus samana ja käyn-
nistä autosi hybridijärjestelmä 
valitsemalla ON-virtatila.

7 Varmistu, että READY-merkki-
valo syttyy. Jos merkkivalo ei 
syty, ota yhteyttä SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.

8 Kun hybridijärjestelmä on käyn-
nistynyt, irrota käynnistyskaape-
lit päinvastaisessa järjestykses-
sä kuin ne kiinnitettiin.

Kun hybridijärjestelmä saadaan 
käynnistymään, tarkastuta auto 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammat-
titaitoisessa korjaamossa mahdolli-
simman pian.

n Hybridijärjestelmän käynnistämi-
nen 12 V -akun varauksen ollessa 
purkautunut

Hybridijärjestelmää ei voi käynnistää 
työntämällä autoa.

n Estääksesi 12 V -akun varauksen 
purkautumisen

lSammuta ajovalot ja audiojärjestelmä 
aina kun hybridijärjestelmä on sam-
mutettuna.

lSammuta kaikki tarpeettomat sähkö-
toimiset laitteet aina kun autolla aje-
taan hiljaista nopeutta pidempiä aiko-
ja, esimerkiksi ruuhkaliikenteessä.

n Jos 12 V -akku irrotetaan virtapiiris-
tä tai sen varaus pääsee purkautu-
maan

lECU-yksikköön tallennetut tiedot tyh-
jenevät. Jos 12 voltin varaus on pur-
kautunut, anna SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai ammattitaitoisen korjaamon tar-
kastaa auto.

lJotkut järjestelmät saattavat vaatia 
alustuksen. (S. 512)

n Kun irrotat 12 V -akun navat

Kun 12 voltin akun napakengät irrote-
taan, ECU-yksikköön tallennetut tiedot 
tyhjenevät. Ennen kuin irrotat 12 voltin 
akun napakengät, ota yhteyttä SUZUKI-
jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.
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n 12 V -akun lataaminen

12 voltin akun varaus purkautuu vähitel-
len, vaikka autoa ei käytettäsi. Tämä 
johtuu luonnollisista syistä ja tiettyjen 
sähkölaitteiden kulutusominaisuuksien 
vuoksi. Jos auto on pitkän aikaa käyttä-
mättä, 12 V -akun varaus saattaa pur-
kautua, eikä hybridijärjestelmää saada 
käynnistymään. (12 V -akku latautuu au-
tomaattisesti hybridijärjestelmän ollessa 
käynnissä.)

n Kun lataat tai vaihdat 12 V -akun

lAvaimettomalla avaus- ja lukitustoi-
minnolla varustetut autot: Joissain ti-
lanteissa ei ovien lukitusta voida avata 
älyavainjärjestelmän toiminnolla, kun 
12 voltin akun varaus on purkautunut. 
Tässä tilanteessa käytä lukituksen 
kauko-ohjainta tai mekaanista avainta 
avataksesi ovien lukituksen tai lukitak-
sesi ovet.

lHybridijärjestelmä ei välttämättä käyn-
nisty ensimmäisellä yrityksellä sen jäl-
keen, kun 12 voltin akku on ladattu, 
mutta käynnistyy normaalisti toisella 
yrittämällä. Tämä ei ole merkki toimin-
tahäiriöstä.

lKäynnistyspainikkeen toimintatila tal-
lentuu auton muistiin. Kun 12 voltin 
akku kytketään uudelleen, järjestelmä 
palauttaa sen toimintatilan, jossa se 
oli ennen kuin 12 voltin akun varaus 
purkautui. Ennen kuin irrotat 12 V 
-akun virtapiiristä, valitse käynnistys-
painikkeesta OFF-toimintatila.
Jos olet epävarma siitä mikä toiminta-
tila oli valittuna käynnistyspainikkees-
ta ennen kuin 12 voltin akun varaus 
purkautui, ole erityisen varovainen, 
kun kytket 12 V -akun takaisin virtapii-
riin.

n Jos vaihdat 12 V -akun

lKäytä 12-voltin akkua, joka täyttää eu-
rooppalaiset määräykset.

lKäytä 12 V -akkua, jonka ulkomitat 
ovat samat kuin vaihdettavalla akulla 
ja jolla on vastaava 20 tunnin kapasi-
teetti (20 HR) tai suurempi.

• Jos koko on poikkeava, 12 voltin 
akkua ei saada kunnolla kiinnitettyä.

• Jos 20 tunnin kapasiteetti on alhainen, 
vaikka ajanjakso jona autoa ei käytetä 
on lyhyt, 12 voltin akun varaus saattaa 
purkautua ja hybridijärjestelmää ei 
saada käynnistymään.

lLisätietojen saamiseksi ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon.

VAROITUS

n Kun irrotat 12 V -akun navat

Irrota aina negatiivinen (-)-napa en-
sin. Jos plusnapa (+) osuu lähistöllä 
olevaan metalliin plusnapaa irrotetta-
essa, voi syntyä kipinöitä jotka voivat 
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai jopa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantu-
miseen.

n Välttääksesi 12 V -akun pala-
maan syttymisen tai räjähtämi-
sen

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet 
välttääksesi 12 V -akun mahdollisesti 
kehittämän kaasun syttymisen vahin-
gossa:

lVarmista, että jokainen käynnistys-
kaapeli on kytketty oikeaan napaan 
ja että se ei vahingossa kosketa 
muita osia.

lÄlä anna akun ʺ+ʺ-napaan kytketyn 
käynnistyskaapelin toisen pään 
päästä kosketuksiin minkään mui-
den osien kanssa tai metallipintojen 
kanssa, kuten kannatinten tai maa-
laamattomien pintojen kanssa.

lÄlä anna käynnistyskaapeleiden 
ʺ+ʺ- ja ʺ-ʺ-puristimien koskettaa toi-
siaan.

lÄlä tupakoi, sytytä tulitikkua tai sa-
vukkeensytytintä tai päästä avotulta 
lähelle 12 V -akkua.
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 Jos moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötilan mittari nousee punai-
selle alueelle tai ʺMoottorin jääh-
dytysneste ylikuumentunut. Py-
säytä turvalliseen paikkaan. 
Katso omistajan käsikirja.ʺ -viesti 
tulee esiin monitoiminäytölle

1 Pysäköi auto turvalliseen paik-
kaan ja sammuta ilmastointilai-
te ja sammuta sitten hybridijär-
jestelmä.

VAROITUS

nVarotoimenpiteet käsiteltäessä 
12 V -akkua

12 V -akku sisältää myrkyllistä ja syö-
vyttävää akkunestettä, ja muut akun 
osat sisältävät lyijyä ja lyijyn yhdistei-
tä. Huomioi seuraavat varotoimenpi-
teet käsitellessäsi 12 V -akkua:

lKun työskentelet 12 V -akun paris-
sa, käytä aina suojalaseja ja varo, 
ettei akkunestettä (happoa) pääse 
kosketuksiin ihon, vaatteiden tai 
auton korin kanssa.

lÄlä kumarru 12 V -akun päälle.

lJos akkunestettä joutuu ihollesi tai 
silmiisi, pese välittömästi alue ve-
dellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. 
Aseta akkuhapolle altistuneelle 
alueelle märkä sieni tai liina matkal-
la lääkärin vastaanotolle.

lPese aina kätesi käsiteltyäsi 12 vol-
tin akun kiinnikkeitä, napoja ja 
muita akun osia.

lÄlä päästä lapsia 12 V -akun lähel-
le.

nJos vaihdat 12 V -akun

lJos kennon korkki ja tarkastusikku-
na ovat lähellä kiinnityskappaletta, 
akkuneste (rikkihappo) saattaa vuo-
taa ulos.

lOta yhteyttä SUZUKI-jälleenmyy-
jään tai ammattitaitoiseen korjaa-
moon saadaksesi lisätietoa 12 vol-
tin akun vaihtamiseen liittyen.

HUOMAA

nKäsiteltäessä käynnistyskaape-
leita

Kun kytket käynnistyskaapeleita, var-
mistu, etteivät ne pääse kosketuksiin 
jäähdytystuulettimien jne. kanssa.

Jos auto ylikuumenee

Seuraavat seikat voivat kertoa 
siitä, että autosi on ylikuume-
nemassa.

 Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötilan mittari ( S. 96) 
nousee punaiselle alueelle tai 
havaitset huomattavaa tehohä-
viötä hybridijärjestelmässä. 
(Esimerkiksi auton nopeus ei 
nouse.)

 Viesti ʺMoottorin jäähdytysnes-
te ylikuumentunut. Pysäytä tur-
valliseen paikkaan. Katso 
omistajan käsikirja.ʺ tai ʺHybri-
dijärjestelmä on ylikuumentu-
nut Tehoa rajoitetaanʺ ilmestyy 
monitoiminäyttöön.

 Höyryä nousee konepellin alta.

Toimenpiteet
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2 Jos höyryä näkyy: Nosta kone-
pelti ylös varovaisesti, kun höy-
ryn määrä on vähentynyt.
Jos höyryä ei näy: Nosta kone-
pelti varovaisesti ylös.

3 Kun hybridijärjestelmä on viilen-
tynyt tarpeeksi, tarkista letkut ja 
jäähdytin mahdollisten vuotojen 
varalta.

Jäähdytin

Jäähdytystuulettimet

Jos suuria määriä jäähdytysnestettä 
vuotaa ulos, ota välittömästi yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toisen korjaamon.

4 Nesteen pinnan taso on oikea, 
jos se asettuu merkkien FULL ja 
LOW väliin.

Jäähdytysnestesäiliö

FULL-viiva

LOW-merkki

5 Lisää tarvittaessa jäähdytysnes-
tettä.

Hätätapauksessa voidaan käyttää vet-
tä, jos jäähdytysnestettä ei ole saatavil-
la.

6 Käynnistä hybridijärjestelmä ja 
kytke ilmastointilaite toimintaan 
tarkistaaksesi, että jäähdytti-
men jäähdytystuulettimet toimi-
vat ja tarkistaaksesi mahdolliset 
vuodot jäähdyttimestä ja jääh-
dyttimen letkuista.

Tuulettimet toimivat, kun ilmastointilai-
te kytketään päälle heti kylmäkäynnis-
tyksen jälkeen. Varmista, että tuuletti-
met toimivat kuulostelemalla tuuletti-
mien ääntä ja ilmanvirtausta. Jos tätä 
on vaikea todeta, kytke lämmitys-/il-
mastointijärjestelmä vuoroin päälle ja 
pois päältä. (Tuulettimet eivät mahdolli-
sesti toimi kylmissä olosuhteissa.)

7 Jos jäähdytystuulettimet eivät 
ole toiminnassa: Sammuta 
hybridijärjestelmä välittömästi 
ota yhteyttä yhteys SUZUKI-jäl-
leenmyyjään tai ammattitaitoi-
seen korjaamoon.
Jos tuulettimet ovat toiminnas-
sa: Anna SUZUKI-jälleenmyyjän 
tai ammattitaitoisen korjaamon 
tarkastaa auto.
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 Jos monitoiminäyttöön ilmestyy 
viesti ʺHybridijärjestelmä on yli-
kuumentunut. Rajoitettu teho 
käytössäʺ

1 Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan.

2 Sammuta hybridijärjestelmä ja 
nosta konepelti varovaisesti ylös.

3 Kun hybridijärjestelmä on viilen-
tynyt, tarkista letkut ja jäähdytin 
mahdollisten vuotojen varalta.

Jäähdytin

Jäähdytystuulettimet

Jos suuria määriä jäähdytysnestettä 
vuotaa ulos, ota välittömästi yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toisen korjaamon.

4 Nesteen pinnan taso on oikea, 
jos se asettuu säiliössä olevien 
viivojen FULL tai F ja LOW tai L 
väliin.

Jäähdytysnestesäiliö

FULL-viiva

LOW-merkki

5 Lisää tarvittaessa jäähdytysnes-
tettä.

Hätätapauksessa voidaan käyttää vet-
tä, jos jäähdytysnestettä ei ole saatavil-
la.

Jos vettä on lisätty hätätapauksessa, 
tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjäl-
lä tai ammattitaitoisessa korjaamossa 
mahdollisimman pian.

6 Sammutettuasi hybridijärjestel-
män ja odotettuasi vähintään 5 
minuuttia käynnistä hybridijär-
jestelmä uudelleen ja tarkasta 
monitoiminäyttö.
Jos viesti ei häviä: Sammuta 
hybridijärjestelmä ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon.
Jos viestiä ei näy: Hybridijärjes-
telmän lämpötila on pudonnut ja 
autoa voidaan ajaa normaalilla 
tavalla.

Jos viesti ilmestyy toistuvasti, ota yh-
teyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon.
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VAROITUS

nKun teet tarkistuksia konepellin 
alla

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon. Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vakavat henkilövahingot, 
kuten palovammat.

lJos höyryä tulee konepellin alta, älä 
avaa konepeltiä ennen kuin höyryn 
määrä on vähentynyt. Moottoritila 
voi olla erittäin kuuma.

lSen jälkeen kun hybridijärjestelmä 
on sammutettu, tarkasta, että 
READY-merkkivalo on sammunut. 
Kun hybridijärjestelmä on käynnis-
sä bensiinimoottori voi automaatti-
sesti käynnistyä, tai jäähdytystuu-
lettimet voivat yllättäen käynnistyä, 
vaikka bensiinimoottori sammuisi. 
Älä kosketa tai mene lähelle hihno-
jen pyöriviä osia tai tuuletinta. Seu-
rauksena voi olla sormien tai vaat-
teiden (erityisesti solmion, huivin tai 
kaulahuivin) kiinni juuttuminen, joka 
johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

lÄlä löysää jäähdytysnestesäiliön 
korkkeja hybridijärjestelmän ja 
jäähdyttimen ollessa kuumia.
Kuumaa höyryä tai jäähdytysnes-
tettä saattaa suihkuta ulos.

HUOMAA

n Lisättäessä jäähdytysnestettä 
moottoriin/tehonsäätöyksikköön

Lisää jäähdytysnestettä hitaasti sen 
jälkeen, kun hybridijärjestelmä on riit-
tävästi jäähtynyt. Kylmän jäähdytys-
nesteen liian nopea lisääminen voi ai-
heuttaa vahinkoa hybridijärjestelmäl-
le.

n Estääksesi jäähdytysjärjestel-
mään kohdistuvat vahingot

Ota seuraavat varotoimenpiteet huo-
mioon:

lEstä vieraiden aineiden joutuminen 
jäähdytysnesteen sekaan (kuten 
hiekka tai pöly yms.).

lÄlä käytä jäähdytysnesteen lisäai-
neita.
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1 Sammuta hybridijärjestelmä. 
Kytke seisontajarru ja siirrä vaih-
teenvalitsin P-asentoon.

2 Poista muta, lumi tai hiekka etu-
pyörien ympäriltä.

3 Aseta puuta, kiviä tai muita pitoa 
lisääviä aineksia etupyörien alle.

4 Käynnistä hybridijärjestelmä uu-
delleen.

5 Siirrä vaihteenvalitsin asentoon 
D tai R ja vapauta seisontajarru. 
Paina sitten varovasti kaasupol-
jinta.

n Jos auton irrottaminen on hankalaa

Paina -katkaisinta kytkeäksesi 

TRC-luistonestojärjestelmän pois pääl-
tä.

Jos autosi juuttuu kiinni

Noudata seuraavia ohjeita jos 
pyörät luistavat tai auto juuttuu 
kiinni mutaan, hiekkaan tai lu-
meen:

Irrottamismenetelmä

VAROITUS

n Jos yrität irrottaa kiinni juuttu-
nutta autoa

Jos yrität irrottaa kiinni juuttunutta 
autoa sitä edestakaisin heijaamalla, 
varmista, että auton ympärillä ei ole 
ihmisiä, ajoneuvoja tai muita esteitä. 
Auto saattaa myös yllättäen syöksäh-
tää eteenpäin tai taaksepäin vapau-
tuessaan. Noudata erityistä varovai-
suutta.

n Kun siirrät vaihteenvalitsinta

Älä siirrä vaihteenvalitsinta kaasupol-
kimen ollessa painettuna.
Muuten seurauksena voi olla yllättävä 
kiihdytys, joka voi johtaa onnettomuu-
teen ja vakavaan loukkaantumiseen 
tai kuolemaan.

HUOMAA

n Välttääksesi vaihteiston ja mui-
den osien vaurioitumisen

lVältä etupyörien luistattamista ja 
kaasupolkimen painamista tarpeet-
tomasti.

lJos auto ei irtoa näiden toimenpitei-
den jälkeen, auto pitää ehkä irrottaa 
hinaamalla.
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8-1.Tekniset tiedot

*: Kuormaamattomat autot

n Auton tunniste

Valmistenumero (VIN-numero) on 
auton virallinen tunnistetieto. Se on 
autosi ensisijainen tunnistenume-
ro. Sitä tarvitaan rekisteröitäessä 
auton omistajaa.

Numero on stanssattu oikean etuis-
tuimen alle.

Oikeanpuoleinen ohjaus: Tämä nu-
mero on stanssattu myös kojetau-
lun vasempaan yläkulmaan.

Huoltotiedot (polttoaine, öljyn määrä yms.)

Mitat ja massat

Kokonaispituus 4 655 mm

Leveys 1 790 mm

Korkeus* 1 460 mm

Akseliväli 2 700 mm

Raideleveys
Edessä 1 530 mm

Takana 1 530 mm

Kokonaismassa 1 835 kg

Suurin sallittu akselimassa
Edessä 1 050 kg

Takana 970 kg

Suurin sallittu vetoaisan kuormitus 75 kg

Suurin sallittu perävaunumassa
Jarruton 450 kg

Jarrullinen 750 kg

Auton valmistenumero 
(VIN-numero)
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Numero löytyy myös valmistajan 
kilvestä.

n Moottorin numero

Moottorin numero on stanssattu sy-
linterilohkoon, kuvan osoittamaan 
paikkaan.

Moottori

Malli 2ZR-FXE

Tyyppi
4-sylinterinen, 4-tahtinen, 
bensiinikäyttöinen rivimoottori

Sylinterin halkaisija ja iskunpituus 80,5  88,3 mm

Iskutilavuus 1 798 cm3

Venttiilivälys Automaattinen säätö
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n Öljytilavuus (Tyhjennys ja täyt-

tö [Ohjeellinen*])

Polttoaine

Polttoaineen laatu

Jos huomaat tämän kaltaisia polttoaine-
tarroja bensiiniasemalla, käytä vain tarro-
jen mukaisia polttoaineita.

EU alue:
Vain lyijytön bensiini, joka täyttää eu-
rooppalaisen standardin EN228
EU:n ulkopuolinen alue:
Ainoastaan lyijytön bensiini

Oktaaniarvo Vähintään 95

Polttoainesäiliön tilavuus
(ohjeellinen)

43,0 L

Sähkömoottori (ajomoottori)

Tyyppi Kestomagneettisynkronimoottori

Suurin teho 53 kW

Suurin vääntömomentti 163 N•m

Hybridiakku (ajoakku)

Tyyppi Litiumioniakku

Jännite 3,7 V/kenno

Tilavuus 3,6 Ah

Lukumäärä 56 kennoa

Nimellisjännite 207,2 V

Voitelujärjestelmä Suodatti-
men kans-
sa

4,2 L

Ilman suo-
datinta

3,9 L
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*: Öljytilavuus on ohjearvo, jota käyte-
tään öljyä vaihdettaessa. Lämmitä 
moottori ja sammuta hybridijärjestel-
mä, odota vähintään 5 minuuttia ja 
tarkasta öljyn taso mittatikulta.

n Moottoriöljyn valinta

Autosi moottorissa on SUZUKI GE-
NUINE OIL -moottoriöljyä. Suzukin 
suosittelee SUZUKI GENUINE OIL 
-öljyn käyttämistä. Myös jotakin 
toista vastaavanlaatuista öljyä voi-
daan käyttää.

Öljyn laatu:

0W-16:
API-luokan SN-moniasteöljy

0W-20, 5W-30:
API-luokan SL-, SM-, SN- ; tai 
ILSAC -moniasteöljy

Suositeltava viskositeetti (SAE):

Suositus

Ennakoitu lämpötila-alue ennen 
seuraavaa öljynvaihtoa

Autossasi käytetty SAE 0W-16 
-moottoriöljy on kylmäkäynnistyso-
minaisuuksiensa ja polttoainetalou-
dellisuutensa vuoksi paras valinta. 
Jos SAE 0W-16 -moottoriöljyä ei 
ole saatavilla, voit myös käyttää 
SAE 0W-20 -moottoriöljyä. Se tulee 

kuitenkin vaihtaa SAE 0W-16-moot-
toriöljyksi seuraavan öljynvaihdon 
yhteydessä.

Öljyn viskositeetti (0W-16 on tässä 
selitetty esimerkkinä):
• Öljyn viskositeettiluokituksessa 

0W-16 0W tarkoittaa, että öljyllä 
on hyvät kylmäkäynnistysominai-
suudet. Mitä pienempi luku on 
ennen W:tä, sitä paremmat ovat 
öljyn kylmäkäynnistysominaisuu-
det.

• Luku 16 luokassa 0W-16 ilmai-
see viskositeetin, kun öljyn läm-
pötila on korkea. Viskositeetil-
taan suurempi öljy (jonka arvo on 
suurempi) saattaa soveltua 
moottoriin paremmin, jos autolla 
ajetaan suurilla nopeuksilla tai 
erittäin raskaan kuormituksen 
olosuhteissa.

Öljyastioiden tarrojen tulkitseminen:

Jompikumpi tai molemmat API-re-
kisteröidyt merkit on lisätty öljyas-
tioihin auttamaan oikean öljylaa-
dun valitsemisessa.

API Service -tunnus

Yläosa: ʺAPI SERVICE SNʺ tarkoittaa 
öljyn laatua American Petroleum Insti-
tute (API) -luokituksella.
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Keskiosa: ʺSAE 0W-16ʺ tarkoittaa SAE-
viskositeettiarvoa.

Alaosa: ʺResource-Conservingʺ merkin 
alaosassa kertoo, että öljyllä on poltto-
ainetta säästäviä ja ympäristön huomi-
oivia ominaisuuksia.

ILSAC-merkintä

The International Lubricant Specificati-
on Advisory Committee (ILSAC) Certifi-
cation -merkintä löytyy astian etupuolel-
ta.

Jäähdytysjärjestelmä

Tilavuus 
(Ohjeellinen)

Bensiini- 
moottori

5,4 L

Tehonsää-
töyksikkö

1,4 L

Jäähdytysnesteen tyyppi

Käytä jompaa kumpaa seuraavista:
 Toyota Super Long Life Coolant
 Vastaava korkealaatuinen etyleeniglykolipohjainen 

jäähdytysneste, joka ei sisällä silikaattia, amiinia, nit-
riittiä tai boraattia ja jonka pitkäikäisyys perustuu or-
gaaniseen happoteknologiaan

Älä käytä pelkkää vettä.

Sytytysjärjestelmä (sytytystulppa)

Merkki DENSO FC16HR-CY9

Kärkiväli 0,9 mm

HUOMAA

n Iridiumkärkisytytystulpat

Käytä vain iridiumkärkisytytystulppia. Älä säädä sytytystulppien kärkiväliä.

Sähköjärjestelmä (12 voltin akku)

Jännite 20 °C lämpötilassa:
12,0 V tai suurempi
(Valitse OFF-virtatila ja kytke ajovalojen kauko-
valot päälle 30 sekunniksi.)

Latausvirrat

Pikalataus

Hidas lataus

Korkeintaan 15 A

Korkeintaan 5 A
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*: Öljytilavuudet ovat ohjearvoja.
Jos vaihtaminen on tarpeen, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon.

*1: Polkimen vähimmäisetäisyys lattiasta painettuna 300 N voimalla hybridijärjestel-
män ollessa käynnissä.

*2: Muista tarkistaa, että jarrujärjestelmän varoitusvalo (keltainen) ei syty. (Jos jarru-
järjestelmän varoitusvalo syttyy, katso kohta S. 444.)

Hybridivaihteisto

Nestetilavuus* 3,6 L

Öljyn laatu Toyota Genuine ATF WS

HUOMAA

nHybridivaihteistoöljyn laatu

Muun kuin edellä mainitun vaihteistoöljyn käyttö voi aiheuttaa epänormaaleja 
ääniä tai värinöitä, tai viime kädessä vahingoittaa autosi vaihteistoa.

Jarrut

Polkimen etäisyys lattiasta*1 Vähintään 114 mm

Polkimen vapaaliike 1 - 6 mm

Seisontajarrun merkkivalo*2

Vedettäessä seisontajarrukatkaisinta 
1 - 2 sekuntia: syttyy

Painettaessa seisontajarrukatkaisinta 
1 - 2 sekuntia: sammuu

Öljyn laatu
SAE J1703 tai FMVSS nro 116 DOT 3

SAE J1704 tai FMVSS nro. 116 DOT 4

Ohjaus

Vapaaliike Alle 30 mm
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 16 tuuman renkaat

 Kompakti varapyörä (joissakin malleissa)

n Vedettäessä perävaunua

Lisää 20,0 kPa (0,2 bar) suositeltuun rengaspaineeseen ja aja alle 100 km/h.

A: Lasikantapolttimo (kellertävä)

B: Lasikantapolttimot (kirkas)

Renkaat ja vanteet

Rengaskoko 205/55R16 91V

Rengaspaineet
(Suositeltu jäähty-
neiden renkaiden 
paine)

Auton nopeus
Eturengas
kPa (bar)

Takarengas
kPa (bar)

Yli 160 km/h 280 (2,8) 270 (2,7)

160 km/h tai alle 250 (2,5) 240 (2,4)

Vanteen koko 16  7J

Pyöränmuttereiden 
kireys

103 N•m

Rengaskoko T125/70D17 98M

Rengaspaineet
(Suositeltu jäähtyneiden 
renkaiden paine)

420 kPa (4,2 bar)

Vanteen koko 17  4T

Pyöränmuttereiden kireys 103 N•m

Polttimot

Polttimot W Tyyppi

Ulkopuoli
Takasuuntavalot 21 A

Rekisterikilven valot 5 B

Sisäpuoli

Matkustamon etuosan valaistus/kohdevalot 5 B

Ehostuspeilien valot 8 B

Kohdevalo takana 8 B

Tavaratilan valo (polttimotyyppinen) 5 B
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n Etanolisekoitteisen bensiinin käyt-
tö bensiinimoottoreissa

Suzuki hyväksyy sellaisen etanolisekoit-
teisen bensiinin käytön, jossa etanolipi-
toisuus on enintään 10 %. Varmista, että 
käytettävä etanolisekoitteinen bensiini 
täyttää yllä mainitun oktaanivaatimuk-
sen.

n Jos moottori nakuttaa

lOta yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

lSilloin tällöin kiihdytettäessä tai ajet-
taessa mäkiä ylös saattaa esiintyä 
hetkellisesti nakutusta. Tämä on nor-
maalia, eikä anna aihetta huoleen.

Tietoa polttoaineesta

Jos huomaat tämän kaltaisia 
polttoainetarroja bensiiniase-
malla, käytä vain tarrojen mu-
kaisia polttoaineita.

EU alue:
Autossa tulee käyttää ainoas-
taan lyijytöntä bensiiniä, joka 
täyttää eurooppalaisen stan-
dardin EN228.
Valitse 95- tai korkeampioktaa-
ninen lyijytön bensiini, joka 
takaa parhaan mahdollisen 
moottorin suorituskyvyn.

EU:n ulkopuolinen alue:
Autosi moottorissa voidaan 
käyttää vain lyijytöntä polttoai-
netta.
Valitse 95- tai korkeampioktaa-
ninen lyijytön bensiini, joka 
takaa parhaan mahdollisen 
moottorin suorituskyvyn.

HUOMAA

n Polttoaineen laatuvaatimus

lÄlä käytä sopimattomia polttoainei-
ta. Jos sopimattomia polttoaineita 
käytetään, moottori vaurioituu.

lÄlä käytä bensiiniä jossa on metalli-
pitoisia lisäaineita, esimerkiksi man-
gaania, rautaa tai lyijyä. Niiden 
käyttö saattaa vaurioittaa moottoria 
tai päästöjen valvontajärjestelmää.

lÄlä lisää bensiiniin lisäaineita, jotka 
sisältävät metallipitoisia lisäaineita.

lEU alue: Bioetanolia, jota myydään 
nimikkeillä E50 tai E85 sekä poltto-
ainetta, joka sisältää suuria määriä 
etanolia, ei tule käyttää. Tällaisten 
polttoaineiden käyttö vaurioittaa 
auton polttoainejärjestelmää. Jos 
olet epävarma, kysy lisätietoja 
SUZUKI-jälleenmyyjältä tai ammat-
titaitoiselta korjaamolta.

lEU:n ulkopuolinen alue: Bioetano-
lia, jota myydään nimikkeillä E50 tai 
E85 sekä polttoainetta, joka sisäl-
tää suuria määriä etanolia, ei tule 
käyttää. Autossasi voidaan käyttää 
bensiiniä, joka sisältää enintään 
10 % etanolia. Sellaisen bensiinin 
käyttö, joka sisältää enemmän eta-
nolia kuin 10 % (E10), vaurioittaa 
auton polttoainejärjestelmää. Sinun 
tulee varmistua siitä, että tankkaus 
suoritetaan vain sellaisesta paikas-
ta, joka voi taata polttoaineen täyt-
tävän laatu- ja muut vaatimukset. 
Jos olet epävarma, kysy lisätietoja 
SUZUKI-jälleenmyyjältä tai ammat-
titaitoiselta korjaamolta.

lÄlä käytä metanolisekoitteista polt-
toainetta, kuten M15, M85, M100. 
Metanolisekoitteisen polttoaineen 
käyttö saattaa vaurioittaa moottoria 
tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 501  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



502 8-2. Muutettavat asetukset

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

8-2.Muutettavat asetukset

n Asetusten muuttaminen käyt-
täen monitoiminäyttöä

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse ʺMääritysʺ ʺValikkoʺ-näy-
töltä.

3 Valitse ʺAjoneuvoʺ ʺMääritysʺ-
näytöltä.

Useita asetuksia voidaan muuttaa. 
Katso luettelo asetuksista, joita voidaan 
muuttaa.

n Muokkaaminen käyttämällä 
mittariston ohjauspainikkeita

1 Paina  tai  mittariston oh-

jauspainikkeista valitaksesi .

2 Paina  tai  mittariston oh-

jauspainikkeista valitaksesi koh-
teen, jonka asetuksia haluat 
muuttaa.

3 Paina tai paina ja pidä painettu-

na .

Käytettävissä olevat asetukset ovat eri-
laiset riippuen siitä, painetaanko 

-painiketta vai pidetäänkö sitä pai-

nettuna. Noudata näytön ohjeita.

Eräiden toimintojen asetukset muuttuvat samanaikaisesti, kun muiden toi-
mintojen asetuksia muutetaan. Ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon lisätietojen saamiseksi.

Asetukset, joita voidaan muuttaa mediakeskuksen näyttöä käyttäen

Asetukset, joita voidaan muokata mittariston ohjauspainikkeilla

Muutettavat asetukset

Autosi sisältää sähköisiä toi-
mintoja, joiden asetuksia voi-
daan muuttaa. Näiden toimin-
tojen asetuksia voidaan muut-
taa käyttäen monitoiminäyt-
töä, mediakeskuksen näyttöä, 
tai SUZUKI-jälleenmyyjän tai 
ammattitaitoisen korjaamon 
toimesta.

Auton asetusten 
muokkaaminen

VAROITUS

n Asetusten muokkaamisen aikana

Koska hybridijärjestelmän on oltava 
käynnissä asetuksia muokattaessa, 
varmista, että auto on pysäköity riittä-
västi tuulettuvaan paikkaan. Suljetus-
sa tilassa, kuten autotallissa, pako-
kaasut, jotka sisältävät vahingollista 
häkää (CO), saattavat tunkeutua ja 
kertyä auton sisätiloihin. Seuraukse-
na voi olla kuolema tai vakava terve-
yshaitta.

HUOMAA

n Asetusten muokkaamisen aikana

Estääksesi 12 V -akun varauksen 
purkautumisen, varmistu että hybridi-
järjestelmä on käynnissä, kun muok-
kaat asetuksia.

Muutettavat asetukset
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Asetukset, jotka voidaan muuttaa SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammatti-
taitoisella korjaamolla.

Symbolien selitykset: O = Mahdollinen, — = Ei mahdollinen

n Mittarit ja monitoiminäyttö (S. 92, 96, 100)

Toiminto*1 Oletusasetus Valinnainen asetus

Language (Kieli)*2
English 

(Englanti)
*3 — O —

Units (yksiköt)*2 L/100 km
km/L

— O —
miles (MPG)*4

Speedometer display
(Nopeusmittarin näyttö)

Analog 
(Analoginen)

Digital (Digitaalinen) — O —

EV-merkkivalo On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Taloudellisen ajon opastin On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Fuel economy display
(Polttoainetaloudellisuu-
den näyttö)

Total Average 
(Average fuel 

consumption [af-
ter reset]) (Kes-
kim yht. [keski-
kulutus nollauk-

sen jälkeen])

Trip average (Avera-
ge fuel consumption 
[after start]) (Matkan 
kesk. [keskikulutus 
liikkeellelähdön jäl-

keen]) — O —

Tank Average (Avera-
ge fuel consumption 
[after refuel]) (Tankk. 

jälk. [keskikulutus 
tankkauksen jälkeen])

Audio system linked disp-
lay (Audiojärjestelmään lii-
tetty näyttö)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Energy monitor 
(Energiamonitori)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Drive information type 
(Ajotiedon tyyppi)

After start 
(Käynnistyksen 

jälkeen)

After reset (Nollauk-
sen jälkeen)

— O —

Drive information items 
(first item) (Ajotietokohteet 
[ensimmäinen kohde])

Distance
(Etäisyys)

Average vehicle 
speed (Keskinopeus)

— O —
Elapsed time
(Kulunut aika)
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*1: Yksityiskohtia kustakin toiminnosta: S. 100
*2: Oletusasetus vaihtelee maittain.
*3: Arabia, Espanja, Venäjä, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Turkki, Puola, Heprea, 

Norja, Ruotsi, Tanska, Ukraina, Suomi, Kreikka, Tšekki, Portugali, Romania, 
Slovakia, Unkari, Flaami

*4: Joissakin malleissa

n Ovien lukot (S. 117, 121, 482)

Drive information items 
(Second item) (Ajotietokoh-
teet [toinen kohde])

Elapsed time
(Kulunut aika)

Average vehicle 
speed (Keskinopeus) — O —

Distance (Etäisyys)

Nykyisen matkan tulosnäyt-
tö

Drive 
information 
(Ajotiedot)

Eco score (Eco-tulos) — O —

Ponnahdusnäyttö On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Unlocking using a mecha-
nical key (Lukituksen avaa-
minen mekaanisella avai-
mella)

All doors un-
locked in one 
step (Kaikkien 

ovien lukitus au-
keaa yhdellä 

kerralla)

Driver’s door un-
locked in one step, all 
doors unlocked in two 

steps (Kuljettajan 
oven lukitus aukeaa 

ensimmäisellä painal-
luksella, muut toisel-

la)

— — O

Toiminto*1 Oletusasetus Valinnainen asetus
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n Avaimeton avaus- ja lukitustoiminto* ja lukituksen kauko-ohjain 
(S. 117, 124)

*: Joissakin malleissa

n Älyavainjärjestelmä (S. 117, 124)

*1: Avaimettomalla avaus- ja lukitustoiminnolla varustetut autot
*2: Eräät mallit

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Time elapsed before auto-
matic door lock function is 
activated if door is not open-
ed after being unlocked (Vii-
ve, jonka jälkeen ovet auto-
maattisesti lukkiutuvat uu-
delleen, jos ovea ei avata lu-
kituksen avaamisen jälkeen)

30 seconds 
(30 sekuntia)

60 seconds 
(60 sekuntia)

— — O
120 seconds 

(120 sekuntia)

Open door warning buzzer 
(Avoimen oven varoitus-
summeri)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Smart entry & start system 
(Älyavainjärjestelmä)

On (Päällä) Off (Pois päältä) O — O

Smart door unlocking (Luki-
tuksen avaus älyavainjär-

jestelmällä)*1

All the doors 
(Kaikki ovet)

Driver’s door
(Kuljettajan ovi)

O — O

Time elapsed before un-
locking all the door when 
gripping and holding the 
driver’s door handle (Viive, 
jonka jälkeen kaikkien 
ovien lukitus aukeaa, kun 
kuljettajan oven kahvaa pi-

detään vedettynä)*1

Off (Pois päältä)

1.5 seconds 
(1,5 sekuntia)

— — O

2.0 seconds 
(2,0 sekuntia)

2.5 seconds 
(2,5 sekuntia)

Number of consecutive 
door lock operations (Oven 
lukituksen peräkkäisten toi-

mintojen lukumäärä)*2

2 times 
(2 kertaa)

As many as desired 
(Niin monta kuin halu-

taan)
— — O
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n Lukituksen kauko-ohjaus (S. 115, 117, 121)

n Ulkopuoliset taustapeilit (S. 181)

n Sähkötoimiset ikkunat (S. 183)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Wireless remote control 
(Lukituksen kauko-ohjaus)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Unlocking operation (Luki-
tuksen avaaminen)

All doors un-
locked in one 
step (Kaikkien 

ovien lukitus au-
keaa yhdellä 

kerralla)

Driver’s door un-
locked in one step, all 
doors unlocked in two 

steps (Kuljettajan 
oven lukitus aukeaa 

ensimmäisellä painal-
luksella, muut toisel-

la)

O — O

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Automatic mirror folding 
and extending operation 
(Peilien automaattinen tait-
tuminen ja avautuminen)

Linked to the 
locking/un-

locking of the 
doors (Yhdistet-
ty ovien lukituk-
seen/lukituksen 

avaukseen)

Off (Pois päältä)

— — O

Linked to operation of 
the power switch (Yh-

distetty käynnistys-
painikkeen toimin-

taan)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Mechanical key linked ope-
ration (Mekaaniseen avai-
meen liitetty toiminta)

Off (Pois päältä) On (Päällä) — — O

Wireless remote control lin-
ked operation (Yhdistetty 
lukituksen kauko-ohjaimen 
toimintaan)

Off (Pois päältä) On (Päällä) — — O

Wireless remote control lin-
ked operation signal (buz-
zer) (Lukituksen kauko-oh-
jaimen liitetty toimintasig-
naali [summeri])

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O
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n Hämärätunnistimen ohjaama ajovalojärjestelmä (S. 215)

n Pre-Collision-turvajärjestelmä (PCS) (S. 238)

n Kaistallapitojärjestelmä (LTA) (S. 246)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Light sensor sensitivity 
(Hämärätunnistimen herk-
kyys)

Standard 
(Normaali)

-2 - 2 O — O

Follow me home (Time 
elapsed before headlights 
automatically turn off) 
(Saattovalot [Viive, jonka 
jälkeen ajovalot automaatti-
sesti sammuvat])

30 seconds 
(30 sekuntia)

60 seconds 
(60 sekuntia)

— — O
90 seconds 

(90 sekuntia)

120 seconds 
(120 sekuntia)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

PCS (Pre-Collision Sys-
tem) (PCS (Pre-Collision-
turvajärjestel mä))

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Adjust alert timing (Hälytyk-
sen ajoituksen säätö)

Keskivaiheilla
Early (Aikaisin)

— O —
Late (Myöhään)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Lane centering function 
(Mukautuva kaistallapitotoi-
minto)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Ohjausauputoiminto On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Alert sensitivity (Hälytyksen 
herkkyys)

High (Korkea) Standard (Normaali) — O —

Toistuvasta kaistalta poik-
keamisesta varoittava toi-
minto

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Vehicle sway warning sen-
sitivity (Toistuvasta kaistal-
ta poikkeamisesta varoitta-
van toiminnon herkkyys)

Standard (Nor-
maali)

High (Korkea)

— O —
Low (Matala)
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n Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA) (S. 269)

*1: Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA) kytkeytyy päälle, kun käynnistys-
painike painetaan ON-tilaan.

*2: Jos ylitetään nopeusrajoitus, joka on osoitettu lisäkilvellä, varoitussummeri ei toi-
mi.

n Täydellä nopeusalueella mukautuva vakionopeussäädin (S. 255)

n Kuolleen kulman varoitin (BSM)* (S. 272)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

RSA (Road Sign Assist) 
(Liikennemerkkien tunnis-

tusjärjestelmä (RSA))*1

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Excess speed notification 
method (Tapa, jolla ilmoite-

taan ylinopeudesta)*2

Display only 
(vain näyttö)

No notification 
(Ei ilmoitusta)

— O —
Display and buzzer 
(näyttö ja summeri)

Excess speed notification 
level (Ylinopeuden ilmoitus-
kynnys)

2 km/h
10 km/h

— O —
5 km/h

No overtaking notification 
method (Ohituskiellon il-
moitustapa)

Display only 
(vain näyttö)

No notification 
(Ei ilmoitusta)

— O —
Display and buzzer 
(näyttö ja summeri)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Dynamic Radar Cruise 
Control with Road Sign Asist 
(Mukautuva vakionopeus-
säädin liikennemerkkien tun-
nistusjärjestelmällä)

Off (Pois päältä) On (Päällä) — O —

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

BSM (Blind Spot Monitor) 
(Kuolleen kulman varoitin 
(BSM))

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Outside rear view mirror in-
dicator brightness (Ulko-
puolisen taustapeilin merk-
kivalon kirkkaus)

Bright (Kirkas) Dim (Himmeä) — O —
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8-2. Muutettavat asetukset
A

uton tekniset tiedot
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*: Joissakin malleissa

n Pysäköintitutka* (S. 288)

*: Joissakin malleissa

n Peruutusvahtitoiminto (RCTA)* (S. 296)

*: Joissakin malleissa

n Pysäköimistä avustava jarrutoiminto (PKSB)* (S. 301)

*: Joissakin malleissa

Alert timing for presence of 
approaching vehicle (sensi-
tivity) (Lähestyvän ajoneu-
von varoituksen ajoitus 
[herkkyys])

Intermediate 
(Keskivaiheilla)

Early (Aikaisin)

— O —

Late (Myöhään)

Only when vehicle 
detected in blind spot 
(Vain silloin, kun ajo-

neuvo havaitaan 
kuolleessa kulmassa)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Parking assist-sensor 
(Pysäköintitutka)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Buzzer volume (Summerin 
äänenvoimakkuus)

Level2 (Taso2)
Level1 (Taso1)

— O —
Level3 (Taso3)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

RCTA (Rear crossing traffic 
alert) function (Peruutus-
vahtitoiminto [RCTA])

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Buzzer volume (Summerin 
äänenvoimakkuus)

Level2 (Taso2)
Level1 (Taso1)

— O —
Level3 (Taso3)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

PKSB (Parking Support 
Brake) function (PKSB [Py-
säköimistä avustava jarru-
toiminto])

On (Päällä) Off (Pois päältä) — O —

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus
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n Automaattinen lämmitys-/ilmastointijärjestelmä (S. 356)

n Valaistus (S. 364)

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Switching between outside 
air and recirculated air 
mode linked to automatic 
mode switch operation 
(Vaihtaminen ulkoilmatoi-
minnon ja ilmankierrätystoi-
minnon välillä automaatti-
toiminnon painikkeeseen 
liittyen)

On (Päällä) Off (Pois päältä) O — O

A/C auto switch operation 
(A/C-katkaisimen auto-
maattinen toiminta)

On (Päällä) Off (Pois päältä) O — O

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus

Time elapsed before the in-
terior lights turn off (Viive, 
jonka jälkeen sisävalot 
sammuvat)

15 seconds 
(15 sekuntia)

Off (Pois päältä)

O — O
7.5 seconds 

(7,5 sekuntia)

30 seconds 
(30 sekuntia)

Operation after the power 
switch is turned off (Toimin-
ta sen jälkeen, kun käyn-
nistyspainikkeesta on valit-
tu OFF-toimintatila)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Operation when the doors 
are unlocked (Toiminta, kun 
ovien lukitus avataan)

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Operation when you ap-
proach the vehicle with the 
electronic key on your per-
son (Toiminta, kun lähestyt 
autoa elektronisen avai-

men kanssa)*

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O
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*: Joissakin malleissa

n Auton asetusten mukauttaminen

Jos älyavaintoiminto on kytkettynä pois 
päältä, avaimetonta avaus- ja lukitustoi-
mintoa ei voida asettaa.

n Seuraavissa tilanteissa muokkaus-
toiminto, jossa asetuksia voidaan 
muuttaa monitoiminäytössä, kyt-
keytyy automaattisesti pois toimin-
nasta

lVaroitusviesti ilmestyy näytölle, kun 
muokkaustoiminnon näyttö ilmestyy 
esiin

lKäynnistyspainikkeesta valitaan OFF-
toimintatila.

lAuto alkaa liikkua muokkaustoiminnon 
ollessa näytöllä.

Cup holder lights (Mukiteli-

neiden valot)* and center 
tray light (ja keskitason va-

lo)*

On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Door trim lights (Oviver-

houksen valot)*
On (Päällä) Off (Pois päältä) — — O

Toiminta Oletusasetus Valinnainen asetus
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8-3.Alustaminen

*: Joissakin malleissa

Alustettavat kohteet

Seuraavat kohteet on alustettava niiden toiminnan normalisoimisek-
si, jos esimerkiksi 12 V -akku on ollut kytkettynä pois virtapiiristä tai 
jos autoa on huollettu:

Luettelo alustettavista kohteista

Kohde Milloin tulisi alustaa Viite

Pysäköimistä avusta-
va jarrutoiminto 

(PKSB)*

• 12 V -akun irrottamisen ja jälleen-
kytkemisen tai akun vaihtamisen jäl-
keen

S. 306

Pysäköintitutka*

• 12 V -akun irrottamisen ja jälleen-
kytkemisen tai akun vaihtamisen jäl-
keen

S. 291

Pysäköintiavustin 

(S-IPA)*

• 12 V -akun irrottamisen ja jälleen-
kytkemisen tai akun vaihtamisen jäl-
keen

S. 334

Rengaspainevaroitin*

• Jos kiertovaihdetaan etu- ja taka-
renkaat, joissa on eri rengaspaine

• Jos vaihdat rengaskokoa
• Jos rengaspainetta muutetaan 

esim. nopeaa ajoa tai suurta kuor-
maa varten

• Kun vaihdetaan kahden rekisteröi-
dyn rengassarjan välillä

S. 415
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Hakemisto

.

Mitä tehdä, jos... 
(Vianetsintä) ...................514

Aakkosellinen 
hakemisto .......................517
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1-1.Mitä tehdä, jos... (Vianetsintä)Mitä tehdä, jos... (Vianetsintä)

 Jos kadotat mekaaniset avaime-
si, uusia alkuperäisiä mekaanisia 
avaimia voidaan teettää 
SUZUKI-jälleenmyyjällä tai am-
mattitaitoisessa korjaamossa. 
(S. 482)

 Jos kadotat elektroniset avaimet, 
auton varastamisen riski kasvaa 
merkittävästi. Ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai am-
mattitaitoiseen korjaamoon välit-
tömästi. (S. 482)

 Onko elektronisen avaimen pa-
riston varaus heikko tai loppuun 
kulunut? (S. 425)

 Onko ON-virtatila valittuna?

Kun lukitset ovia, valitse käynnistyspai-
nikkeesta OFF-toimintatila. (S. 203)

 Onko elektroninen avain jäänyt 
auton sisään?

Kun lukitset ovia, varmistu, että elektro-
ninen avain on mukanasi.

 Toiminto ei välttämättä toimi ra-
dioaaltoihin vaikuttavien olosuh-
teiden takia. (S. 126)

 Onko lapsilukko päälle kytketty-
nä?

Takaovea ei saada avattua auton sisä-
puolelta, kun lapsilukko on kytkettynä. 
Avaa takaovi ulkopuolelta ja kytke lapsi-
lukko pois toiminnasta. (S. 120)

 Painoitko käynnistyspainiketta 
samalla, kun pidit jarrupoljinta 
painettuna? (S. 201)

 Onko vaihteenvalitsin P-vaihdea-
sennossa? (S. 201)

 Onko elektroninen avain havait-
tavissa auton sisätiloissa? 
(S. 125)

 Onko ohjauspyörän lukitus va-
pautunut? (S. 202)

Jos sinulla on ongelmia, tarkis-
ta seuraavat seikat ennen kuin 
otat yhteyttä SUZUKI-jälleen-
myyjään tai ammattitaitoiseen 
korjaamoon.

Ovia ei saada lukittua, 
lukitusta avattua, ovia ei 
saada auki tai kiinni

Kadotat avaimesi

Ovia ei saada lukittua, eikä 
lukitusta avattua

Takaovea ei saada avattua

Jos epäilet, että jotain on 
vialla

Jos hybridijärjestelmä ei 
käynnisty
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 Onko elektronisen avaimen pa-
riston varaus heikko tai loppuun 
kulunut?

Tässä tapauksessa hybridijärjestelmä 
voidaan käynnistää tilapäiskeinoin. 
(S. 483)

 Onko 12 V -akun varaus purkau-
tunut? (S. 484)

 Onko ON-virtatila valittuna?

Jos et saa vaihteenvalitsinta vapautet-
tua painamalla jarrupoljinta käynnistys-
painikkeen ON-toimintatilassa. 
(S. 208)

 Se lukkiutuu automaattisesti 
auton varastamisen estämisek-
si. (S. 202)

 Onko ikkunoiden lukituskatkai-
sin painettuna?

Sähkötoimisia ikkunoita kuljettajan ik-
kunaa lukuun ottamatta ei voida käyt-
tää, jos ikkunoiden lukituskatkaisin on 
painettuna. (S. 185)

 Automaattinen virrankatkaisutoi-
minto aktivoituu, jos auto jäte-
tään ACCESSORY- tai ON-toi-
mintatilaan (hybridijärjestelmä ei 
toimi) tietyksi aikaa. (S. 204)

 Turvavyön muistutusvalo vilkkuu

Käyttävätkö kuljettaja ja matkustaja tur-
vavöitä? (S. 447)

 Seisontajarrun merkkivalo palaa

Onko seisontajarru vapautettu? 
(S. 210)

Riippuen tilanteesta muun tyyppi-
nen varoitussummerin ääni saattaa 
kuulua. (S. 444, 452)

 Avasiko joku auton sisällä oven 
tai liikkuiko auton sisällä jokin sil-
loin, kun hälytystä viritettiin?

Tunnistin havaitsee sen ja hälytys lau-
keaa. (S. 86)

Hälyttimen poiskytkeminen tai häly-
tyksen katkaiseminen voidaan suo-
rittaa seuraavalla tavalla:

 Avaa ovien lukitus avaimettoman 
avaus- ja lukitustoiminnon (jois-
sakin malleissa) avulla tai luki-
tuksen kauko-ohjaimella.

Et voi siirtää vaihteenvalit-
sinta pois P-asennosta, vaik-
ka painaisit jarrupoljinta

Ohjauspyörää ei voi kääntää 
hybridijärjestelmän sammut-
tamisen jälkeen

Ikkunat eivät avaudu tai sul-
keudu ikkunannostinpainik-
keita käytettäessä

Käynnistyspainikkeen toi-
mintatilaksi valitaan auto-
maattisesti OFF-toimintatila

Summeri hälyttää ajon aika-
na

Hälytys on aktivoitunut ja 
äänimerkki soi (hälyttimellä 
varustetut autot)
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 Hybridijärjestelmän käynnistämi-
nen. (Hälytys kytkeytyy pois 
päältä tai hälytys katkeaa muuta-
man sekunnin kuluttua.)

 Onko elektroninen avain jäänyt 
auton sisään?

Tarkista viesti monitoiminäytöltä. 
(S. 452)

 Jos varoitusvalo syttyy tai varoi-
tusviesti ilmestyy näyttöön, katso 
S. 444, 452.

 Renkaan paikkaussarjalla varus-
tetut autot: Pysäytä auto turvalli-
seen paikkaan ja korjaa puhjen-
nut rengas tilapäisesti renkaan 
paikkaussarjalla. (S. 455)

 Vararenkaalla varustetut autot: 
Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan ja korvaa puhjennut rengas 
vararenkaalla. (S. 471)

 Toimi noudattaen ohjeita, jos 
auto juuttuu kiinni mutaan, hiek-
kaan tai lumeen. (S. 492)

Hälytyssummeri soi, kun 
poistut autosta

Jos varoitusvalo syttyy tai 
jos varoitusviesti ilmestyy

Jos ongelma on ilmennyt

Jos rengas puhkeaa

Auto juuttuu kiinni
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Aakkosellinen hakemisto

A

A/C
Automaattinen lämmitys-/

ilmastointijärjestelmä ...............356
Etuistuimille pääasiassa 

kohdistuva ilmavirtaus 
(S-FLOW) ................................360

Sisäilmansuodatin......................420
Ajaminen

Ajotilavalitsin ..............................342
Hybridiauton ajo-ohjeita .............349
Oikea ajoasento ...........................31
Talviajo-ohjeita ...........................351
Toimintoja...................................188
Totutusajovihjeitä .......................189

Ajamista avustavien 
järjestelmien tietonäyttö............104
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Ajoakku (hybridiakku)

Hybridiakun (ajoakku) 
ilmanottoaukko ..........................78

Sijainti ..........................................75
Tekniset tiedot ............................496
Varoitusviesti................................78

Ajomoottori (sähkömoottori).........72
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(VIN-numero) ..............................494
Ajonvakautusjärjestelmä 

(VSC) ...........................................344
Ajonvakautusjärjestelmä+ 

(VSC+) .........................................344
Ajotiedot........................................105
Ajotietojen näyttö .........................101
Ajovalojen käsikäyttöinen 

korkeudensäädin........................217
Ajovalot

Automaattisten kaukovalojen 
järjestelmä ...............................218

Polttimoiden vaihto.....................430
Saattovalojärjestelmä.................217
Valokatkaisin ..............................215

Akku (12 voltin akku)
Akun tarkastus ...........................400
Jos 12 V -akun varaus on 

purkautunut ..............................484
Tarkastukset ennen talvea .........351
Varoitusvalo................................445

Akku (ajoakku) ................................75
Aktiivinen kaarreavustin (ACA) ...344
Alustaminen

Alustettavat kohteet....................512
Rengaspainevaroitin ..................415
Sähkötoimiset ikkunat ................183
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Audiojärjestelmään yhdistetty 

näyttö...........................................104
Automaattinen lämmitys-/

ilmastointijärjestelmä.................356
Automaattiset kaukovalot ............218
Auton tietonäyttö ..........................105
Avaaja

Konepelti ....................................394
Polttoainesäiliön täyttöaukon 

kansi.........................................225
Takaluukku .................................123

Avaimet
Avaimen numerolevy.................. 114
Avaimeton avaus........ 117, 122, 124
Elektroninen avain...................... 114
Jos elektroninen avain 

ei toimi kunnolla .......................482
Jos kadotat auton avaimet .........482
Käynnistyspainike ......................201
Lukituksen kauko-ohjaus............ 115
Mekaaninen avain ...................... 114
Pariston vaihtaminen..................425
Pariston varauksen 
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Varoitussummeri ........................125

Avaimeton avaus
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Avoin taso .....................................368
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eCall .................................................62
SOS-painike.................................62

Eco-tulos .......................................102
Ehostuspeilien valot ....................381

Teho ...........................................500
Ehostuspeilit .................................381
Elektroninen avain ....................... 114

Jos elektroninen avain 
ei toimi kunnolla.......................482

Pariston varauksen 
säästötoiminto .........................126

Pariston vaihtaminen .................425
Energiamonitori ............................107
Etuistuimet

Istuinlämmittimet ........................362
Oikea ajoasento ...........................31
Puhdistus ...................................387
Pääntuet.....................................177
Säätö..........................................174
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Polttimoiden vaihto.....................430

Etusumuvalot
Katkaisin ....................................221
Polttimoiden vaihto.....................430

Etusuuntavalot
Polttimoiden vaihto.....................430
Suuntavalovipu ..........................210

EV-merkkivalo.................................73
EV-osuus .......................................104
EV-sähköajotila .............................205
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Hansikaslokero.............................367
Hansikaslokeron valo ..................367
Hinaaminen

Hinaussilmukka..........................441
Köydellä hinaaminen..................439
Perävaunun vetäminen ..............195
Suurin sallittu 

perävaunumassa .....................494

Hoitotoimenpiteet
Sisäpuoli.....................................387
Turvavyöt....................................387
Ulkopuoli ....................................384
Vanteet ja koristekapselit ...........384

Huoltopistoke..................................75
Huurteenpoistolaite

Takalasi ......................................358
Tuulilasi ......................................357
Ulkopuoliset taustapeilit .............358

Hybridiakku (ajoakku)
Sijainti...........................................75
Tekniset tiedot ............................496
Varoitusviesti ................................78

Hybridiakun (ajoakku) 
ilmanottoaukko.....................78, 422

Hybridiauton ajo-ohjeita...............349
Hybridijärjestelmä...........................72

Ajoneuvon 
lähestymisilmaisinjärjestelmä.....74

Energiamonitori/kulutusnäyttö....107
EV-sähköajotila ..........................205
Hybridijärjestelmän 

käynnistäminen........................201
Hybridijärjestelmää 

koskevat varoitukset ..................75
Hätäsulkujärjestelmä....................78
Jarrutusenergian talteenotto ........73
Jos hybridijärjestelmä 

ei käynnisty ..............................480
Korkeajänniteosat ........................75
Käynnistyspainike 

(POWER-painike) ....................201
Ylikuumeneminen.......................490

Hybridijärjestelmän ilmaisin ........102
Hybridivaihteisto...........................207
Häikäisysuojat...............................381
Häiriön sattuessa

Jos 12 V -akun varaus on 
purkautunut ..............................484

Jos auto juuttuu kiinni 
tilanteessa, jossa vesi 
nousee .....................................437

Jos auto ylikuumenee ................488
Jos autoasi on hinattava ............439

COROLLA(TMUK)_HV_OEM_OM99Y01FI.book  Page 518  Friday, January 22, 2021  11:51 AM



519Aakkosellinen hakemisto

COROLLA HV_TMUK_OM99Y01FI

Jos autosi juuttuu kiinni..............492
Jos autosi on pysäytettävä 

hätätapauksessa .....................436
Jos elektroninen avain 

ei toimi kunnolla.......................482
Jos epäilet, että jotain 

on vialla ...................................442
Jos hybridijärjestelmä 

ei käynnisty..............................480
Jos kadotat auton avaimet .........482
Jos rengas puhkeaa...........455, 471
Jos varoitussummerin 

ääni kuuluu ..............................444
Jos varoitusvalo syttyy ...............444
Jos varoitusviesti ilmestyy 

näyttöön...................................452
Hälytin

Hälytin ..........................................86
Varoitussummeri ........................444

Hämärätunnistimen 
ohjaama valojärjestelmä............216

Hätäjarrutussignaali .....................345
Hätäjarrutustehostin ....................344
Hätävilkut ......................................436

I

Ikkunat
Pesin ..........................................221
Sähkötoimiset ikkunat ................183
Takalasin huurteenpoistolaite.....358

Ikkunaturvatyynyt...........................37
Istuimet

Istuinlämmittimet ........................362
Lasten istuimet / lasten 

turvalaitteen asennus ................48
Oikea tapa istua ...........................31
Puhdistus ...................................387
Pääntuet.....................................177
Säädön varotoimenpiteet ...........174
Säätö..........................................174

Istuinlämmittimet..........................362

J

Jarrut
Hätäjarrutussignaali ...................345
Jarrunpitojärjestelmä..................213
Jarrutusenergian talteenotto ........73
Neste..........................................499
Seisontajarru ..............................210
Varoitusvalo................................444

Jarrutusenergian talteenotto .........73
Jarruvalot

Hätäjarrutussignaali ...................345
Polttimoiden vaihto.....................430

Jäähdytin .......................................400
Automaattinen lämmitys-/

ilmastointijärjestelmä................356
Istuinlämmittimet ........................362
Ohjauspyörän lämmitys..............362
Ulkopuoliset taustapeilit .............358

Jäähdytysjärjestelmä ...................398
Hybridijärjestelmän 

ylikuumeneminen.....................490
Moottori ylikuumenee .................488

K

Kaistallapitojärjestelmä (LTA)
Toiminta......................................246
Varoitusviestit .............................255

Kaksoislukitusjärjestelmä..............86
Katkaisimet

Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
katkaisin ...................................256

Ajotilavalitsin ..............................342
Automaattisten kaukovalojen 

järjestelmä................................218
EV-sähköajotilan katkaisin .........205
Hätävilkkujen katkaisin...............436
Ikkunoiden lukituskatkaisin.........185
Istuinlämmittimien katkaisimet ...362
Jarrunpidon katkaisin .................213
Kaistallapitojärjestelmän 

(LTA) -katkaisin ........................251
Keskuslukituskatkaisin ............... 119
Käynnistyskatkaisin....................201
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Käynnistyspainike ......................201
Mittariston ohjauspainikkeet.......101
Nopeudenrajoittimen katkaisin...266
Näytön vaihdon painike................98
Ohjauspyörän lämmityksen 

katkaisin...................................362
Ovien lukituspainikkeet .............. 119
PKSB (Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto) -katkaisin ...........302
Pysäköintitutkan katkaisin..........289
RCTA-katkaisin ..........................296
Seisontajarrun katkaisin.............210
SOS-painike.................................62
Sähkötoimisten 

ikkunannostimien 
katkaisimet...............................183

Takalasin ja ulkopuolisten 
taustapeilien 
huurteenpoistolaitteiden 
katkaisin...................................356

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin....46
Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen 

katkaisin...................................221
Täydellä nopeusalueella 

mukautuvan 
vakionopeussäätimen 
katkaisin...................................256

Ulkopuolisten taustapeilien 
säätimet ...................................181

Valokatkaisimet ..........................215
VSC OFF -katkaisin ...................345

Kello...........................................96, 99
Keskijarruvalo

Polttimoiden vaihto.....................430
Keskilokero ...................................368
Keskimääräinen 

polttoaineenkulutus ...................102
Keskinopeus .................................105
Ketjut .............................................352
Kieli (monitoiminäyttö).................105
Kiinni juuttuminen

Jos autosi juuttuu kiinni..............492
Kirkkauden säätö

Mittariston valaistuksen säädin ....98

Kohdevalot ....................................364
Teho ...........................................500

Konepelti
Avaa ...........................................394

Korkeajänniteosat...........................75
Koukut

Kiinnityskoukut (lattiamatto) .........30
Ripustuskoukut...........................369
Tavarakoukut..............................369
Vaatekoukut ...............................382

Kulunut aika ..................................105
Kunnossapito

Auton huoltovaatimukset............390
Huoltotiedot ................................494
Tee-se-itse-huolto.......................392

Kuolleen kulman varoitin 
(BSM) ...........................................272

Kyynärtuki .....................................381
Käynnistyspainike ........................201

Automaattinen 
virrankatkaisutoiminto ..............204

Eri toimintatilojen valinta 
käynnistyspainikkeesta ............203

Käynnistyspainike (moottorin 
käynnistyskatkaisin)

Jos autosi on pysäytettävä 
hätätapauksessa......................436

Käyntinopeusmittari .......................96

L

Langaton laturi..............................376
Lapsilukot......................................120
Lasten turvalaitteet

Matkustaminen lasten kanssa......47
Muistettavia seikkoja ....................48

Lasten turvallisuus
Avaimesta poistetun pariston 

varotoimenpiteet ......................426
Ikkunoiden lukituskatkaisin.........185
Lasten turvalaitteet.......................48
Lasten turvalaitteiden asennus ....48
Miten lapsen tulisi käyttää 

turvavyötä ..................................34
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Sähkötoimisten 
ikkunannostimien varoitukset ..184

Takaovien lapsilukot...................120
Turvatyynyjen varoitukset ............41
Turvavöiden käyttöohjeita ............47
Varoitukset liittyen 

lämmitettävään ohjauspyörään 
ja istuinlämmittimiin .................362

Varotoimenpiteet käsiteltäessä 
12 V -akkua .....................401, 488

Lattialevy.......................................370
Lattiamatot ......................................30
Lauhdutinyksikkö.........................400
Liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmä (RSA) .......269
Liiketunnistin ..................................88
Luistonestojärjestelmä (TRC)......344
Lukituksen kauko-ohjaus

Lukitseminen / lukituksen 
avaaminen ............................... 115

Pariston vaihtaminen .................425
Pariston varauksen 

säästötoiminto .........................126
Lukitus, ohjauspyörä ...................202
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 

(ABS) ...........................................344
Varoitusvalo ...............................446

Lähestymisvaroitus......................262
Lämmitys-/ilmastointijärjestelmä

Automaattinen lämmitys-/
ilmastointijärjestelmä ...............356

Etuistuimille pääasiassa 
kohdistuva ilmavirtaus 
(S-FLOW) ................................360

Sisäilmansuodatin......................420

M

Massa ............................................494
Matkamittari ....................................98
Matkamittari- ja 

osamatkamittarinäyttö
Näytön kohteet.............................98
Näytön vaihdon painike................98

Merkkivalot......................................94

Mitat ...............................................494
Mittari

Asetukset ...................................105
Kello .............................................96
Merkkivalot ...................................94
Mittariston ohjauspainikkeet.......101
Mittariston valaistuksen säädin ....98
Mittarit ..........................................96
Monitoiminäyttö ..........................100
Varoitusvalot...............................444
Varoitusviesti ..............................452

Mittarit..............................................96
Monitoiminäyttö

Ajamista avustavien 
järjestelmien tietonäyttö ...........104

Ajotietojen näyttö........................101
Asetukset ...................................105
Audiojärjestelmään yhdistetty 

näyttö .......................................104
Auton tietonäyttö ........................105
Eco-tulos ....................................102
Energiamonitori ..........................107
EV-osuus....................................104
Hybridijärjestelmän ilmaisin........102
Kaistallapitotoiminto (LTA ) .........251
Kello .............................................99
Mittariston ohjauspainikkeet.......101
Polttoainetaloudellisuus .............102
Rengaspaineet ...........................404
Sähköajon osuus........................104
Taloudellisen ajon opastin ..........102
Täydellä nopeusalueella 

mukautuva 
vakionopeussäädin ..................255

Vakionopeussäädin ....................266
Valikkokuvakkeet........................100
Varoitusviesti ..............................452
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Moottori
ACCESSORY-toimintatila ..........203
Hybridijärjestelmän 

käynnistäminen........................201
Jos autosi on pysäytettävä 

hätätapauksessa .....................436
Jos hybridijärjestelmä 

ei käynnisty..............................480
Konepelti ....................................394
Käynnistyspainike ......................201
Käyntinopeusmittari .....................96
Tila .............................................396
Valmistenumero .........................495
Virtakatkaisin 

(POWER-painike) ....................201
Ylikuumeneminen ......................488

Moottorin jäähdytysneste
Tarkastukset ennen talvea .........351
Tilavuus......................................498
Tarkastus....................................398

Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötilamittari ............................96

Moottorin käynnistyskatkaisin 
(POWER-painike)........................201

Jos autosi on pysäytettävä 
hätätapauksessa .....................436

Moottoriöljy
Tarkastukset ennen talvea .........351
Tarkastus....................................396
Tilavuus......................................496
Varoitusvalo ...............................445

Mukitelineet...................................367
Muutettavat asetukset..................502
Mäkilähtöjärjestelmä ....................344

N

Neste
Hybridivaihteisto.........................499
Jarrut ..........................................499
Pesin ..........................................401

Nopeudenrajoitin ..........................266
Varoitusviesti ..............................268

Nopeusmittari..................................96
Nosturi

Auton oma nosturi ......................472
Nostopisteet hallinosturille .........395

Nosturin kahva..............................472
Nykyinen 

polttoaineenkulutus ...................102
Näyttö

Energiamonitori ..........................107
Kaistallapitotoiminto (LTA ) .........251
Monitoiminäyttö ..........................100
Nopeudenrajoitin ........................266
Pysäköintitutka ...........................288
RCTA..........................................296
Täydellä nopeusalueella 

mukautuva 
vakionopeussäädin ..................255

Varoitusviesti ..............................452
Näytön vaihdon painike .................98

O

Ohjauspyörä
Mittariston ohjauspainikkeet.......101
Ohjauspyörän lämmitys..............362
Säätö..........................................179

Ohjauspyörän lukitus
Ohjauspyörän lukituksen 

vapautus ..................................202
Ohjauspyörän 

lukitusjärjestelmän 
varoitusviesti ............................202

Ohjauspyörän lämmitys...............362
Ohjaustehostin (sähkötoiminen 

ohjaustehostinjärjestelmä)........344
Varoitusvalo................................446

Osamatkamittarit ............................98
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Ovet
Avoimen oven 

varoitussummeri .............. 118, 120
Ovien ikkunat .............................183
Ovien lukot ......................... 117, 121
Sivuovet ..................................... 117
Takaluukku .................................121
Takaovien lapsilukot...................120
Ulkopuoliset taustapeilit .............181

Ovi
Kaksoislukitusjärjestelmä.............86

Ovien lukot
Lukituksen kauko-ohjaus ........... 115
Sivuovet ..................................... 117
Takaluukku .................................121
Älyavainjärjestelmä ....................124

P

Peilit
Ehostuspeilit...............................381
Sisäpuolinen taustapeili .............180
Ulkopuoliset taustapeilit .............181
Ulkopuolisten taustapeilien 

huurteenpoistolaite ..................358
Peruutusvahti (RCTA) ..................296
Peruutusvahtitoiminto (RCTA) ....298
Peruutusvalo

Polttimoiden vaihto.....................430
Perävaunun vetäminen ................195
Peseminen ja vahaaminen...........384
Pesin

Katkaisin ....................................221
Tarkastukset ennen talvea .........351
Tarkastus....................................401

PKSB (Pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto)..............................301

Varoitusviesti..............................305
Polttimot

Vaihtaminen ...............................430
Polttoaine

Polttoainemittari ...........................96
Polttoainesäiliön täyttäminen .....225
Tiedot .........................................501
Tilavuus......................................496

Tyyppi.........................................496
Varoitusvalo................................447

Polttoaineenkulutus
Keskimääräinen 

polttoaineenkulutus..................102
Nykyinen polttoaineenkulutus ....102

Polttoainemittari .............................96
Polttoainesäiliön täyttäminen

Polttoainelaadut .........................496
Polttoainesäiliön täyttöaukon 

korkin avaaminen.....................225
Tilavuus......................................496

Polttoainesäiliön täyttöaukon 
kansi

Polttoainesäiliön täyttäminen .....225
Polttoainetaloudellisuus ..............102
Polviturvatyynyt..............................37
Pre-Collision-turvajärjestelmä 

(PCS)
Toiminta......................................238
Varoitusvalo................................449

Puhdistus
Sisäpuoli.....................................387
Turvavyöt....................................387
Tutkatunnistin .............................228
Ulkopuoli ....................................384
Vanteet ja koristekapselit ...........384

Puhjennut rengas
Autot ilman varapyörää ..............455
Rengaspainevaroitin ..................404
Vararenkaalla varustetut autot ...471

Pullotelineet ..................................367
Puristumissuojatoiminto

Sähkötoimiset ikkunat ................183
Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto (liikkumattomat 
kohteet) ...............................301, 307

Toiminta......................................307
Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto (takana risteäviä 
ajoneuvoja varten)......................313

Toiminta......................................313
Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto (takana risteävät 
ajoneuvot) ...................................301
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Pysäköintiavustin (S-IPA)
Toiminta......................................317

Pysäköintitutka
Toiminta......................................288
Varoitusviesti......................291, 305

Päiväajovalojärjestelmä...............216
Päiväajovalot

Polttimoiden vaihto.....................430
Pääntuet ........................................177

R

RCTA
Toiminta......................................296
Varoitusviesti..............................297

Rekisterikilven valot
Polttimoiden vaihto.....................432
Teho ...........................................500
Valokatkaisin ..............................215

Rengaspaineet..............................417
Huoltotiedot................................500
Varoitusvalo ...............................448

Rengaspainevaroitin
Alustus .......................................415
ID-koodien rekisteröinti ..............416
Paineentunnistusventtiilien 

ja lähettimien asentaminen......414
Toiminta......................................404
Varoitusvalo ...............................448

Renkaan paikkaus ........................455
Renkaat

Jos rengas puhkeaa...........455, 471
Ketjut..........................................352
Koko...........................................500
Rengaspaineet...........................417
Rengaspainevaroitin ..................404
Renkaan paikkaussarja..............455
Renkaiden kiertovaihto ..............404
Talvirenkaat................................351
Tarkastus....................................402
Vaihtaminen ...............................471
Varapyörä...................................471
Varoitusvalo ...............................448

Ripustuskoukut ............................369

S

Saattovalojärjestelmä...................217
Safety Sense

Automaattiset kaukovalot ...........218
Kaistallapitotoiminto (LTA)..........246
Liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmä (RSA) ......269
Pre-Collision-turvajärjestelmä 

(PCS) .......................................238
Täydellä nopeusalueella 

mukautuva 
vakionopeussäädin ..................255

Seisontajarru
Seisontajarrun vapauttamisesta 

muistuttava varoitussummeri ...212
Toiminta......................................210
Varoitusvalo................................450
Varoitusviesti ..............................212

Sisäilmansuodatin ........................420
Sisäpuolinen taustapeili...............180
Sisävalot ........................................364

Sisävalo edessä .........................364
Teho ...........................................500

Sisääntulovalaistus ......................365
Sivuikkunat....................................183
Sivupeilit

Kuolleen kulman varoitin 
(BSM).......................................272

Peruutusvahtitoiminto (RCTA)....296
Säätö..........................................181
Taittaminen.................................182

Sivusuuntavalot
Suuntavalovipu...........................210

Sulakkeet .......................................427
Sumuvalot

Katkaisin.....................................221
Polttimoiden vaihto.....................430

Suuntavalot
Polttimoiden vaihto.....................430
Suuntavalovipu...........................210

Sytytystulppa ................................498
Sähköajon osuus..........................104
Sähköisesti ohjattu 

jarrujärjestelmä (ECB)................344
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Sähkömoottori (ajomoottori) .........72
Sähkön ulosotto ...........................375
Sähkötoiminen ohjaustehostin 

(EPS)............................................344
Varoitusvalo ...............................446

Sähkötoimiset ikkunat
Ikkunoiden lukituskatkaisin ........185
Ovien lukitukseen liitetty 

ikkunoiden toiminta..................184
Puristumissuojatoiminto .............183
Toiminta......................................183

Sähkötoimisten ikkunoiden 
lukituskatkaisin ..........................185

Säilytystilat ...................................366

T

Takaistuimet..................................175
Pääntuet.....................................177

Takalasin huurteenpoistolaite .....358
Takalasinpyyhin............................223
Takaluukku....................................121
Takasumuvalo

Katkaisin ....................................221
Polttimoiden vaihto.....................430

Takasuuntavalot
Polttimoiden vaihto.....................430
Suuntavalovipu ..........................210

Takavalot
Polttimoiden vaihto.....................430
Valokatkaisin ..............................215

Taloudellisen ajon opastin...........102
Talviajo-ohjeita..............................351
Talvirenkaat...................................351
Tartuntakahvat ..............................381
Taustapeili

Sisäpuolinen taustapeili .............180
Ulkopuoliset taustapeilit .............181

Tavarakoukut ................................369
Tavaratilan suojaverho.................371
Tavaratilan valo

Teho ...........................................500
Tavaratilan varustus.....................369
Tavaraverkko.................................372
Tee-se-itse-huolto.........................390

Tehonsäätöyksikkö.........................75
Tehonsäätöyksikön 

jäähdytysneste
Tarkastukset ennen talvea .........351
Tarkastus....................................398
Tilavuus......................................498

Tekniset tiedot...............................494
Toimintahäiriön varoitusvalo.......445
Toimintasäde.................................102
Toisen törmäyksen 

jarrutustoiminto (SCB)...............345
Totutusajovihjeitä .........................189
Tunnistetiedot

Auto............................................494
Moottori ......................................495

Tunnistin
Automaattisten kaukovalojen 

järjestelmä................................218
Hämärätunnistimen ohjaama 

ajovalojärjestelmä ....................216
Kaistallapitotoiminto (LTA)..........246
Kuolleen kulman varoitin 

(BSM).......................................272
Liiketunnistin ................................88
Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto (liikkumattomat 
kohteet) ....................................308

Pysäköimistä avustava 
jarrutoiminto (takana risteävät 
ajoneuvot) ................................313

Pysäköintitutka ...........................288
RCTA..........................................297
Sisäpuolinen taustapeili .............180
Tutkatunnistin .....................227, 285
Tuulilasinpyyhkimet 

sadetunnistimen avulla ............222
Turvatyynyn 

poiskytkentäjärjestelmä...............46
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Turvatyynyt
Ikkunaturvatyynyjen 

toimintaolosuhteet .....................39
Ikkunaturvatyynyjen 

varotoimenpiteet ........................41
Oikea ajoasento ...........................31
Sivu- ja ikkunaturvatyynyjen 

toimintaolosuhteet .....................39
Sivu- ja ikkunaturvatyynyjen 

varotoimenpiteet ........................41
Sivuturvatyynyjen 

toimintaolosuhteet .....................39
Sivuturvatyynyjen varoitukset ......41
SRS-turvatyynyt ...........................37
SRS-varoitusvalo .......................445
Turvatyynyjen muutostyöt 

ja niiden hävittäminen................44
Turvatyynyjen sijainti....................37
Turvatyynyjen 

toimintaolosuhteet .....................39
Turvatyynyjen varotoimenpiteitä 

lapselle ......................................41
Turvatyynyn 

poiskytkentäjärjestelmä .............46
Yleiset turvatyynyjen 

varoitukset .................................41
Turvatyynyt sivuilla ........................37
Turvavyön muistutusvalo ............447
Turvavyöt.........................................33

Hätälukittuva kelauslaite 
(Emergency Locking 
Retractor)...................................35

Lasten turvalaitteen asennus .......48
Merkkivalo ja summeri ...............447
Miten lapsen tulisi käyttää 

turvavyötä ..................................34
Miten turvavyötä käytetään ..........34
Raskaana olevat naiset, 

oikea turvavyön käyttö...............33
SRS-varoitusvalo .......................445
Turvavyön puhdistus ja hoito .....387
Turvavyön säätäminen.................35
Turvavöiden kiristimet ..................35

Tuulilasinpyyhkimet .....................221
Tuulilasinpyyhkimien lämmitin ...360

Työkalut .................................457, 472
Täydellä nopeusalueella 

mukautuva 
vakionopeussäädin ....................255

Varoitusviesti ..............................265

U

Ulkolämpötila ..................................96
Ulkopuoliset taustapeilit

Kuolleen kulman varoitin 
(BSM).......................................272

Peruutusvahtitoiminto (RCTA)....296
Säätö..........................................181
Taittaminen.................................182
Ulkopuolisten taustapeilien 

huurteenpoistolaite...................358
USB-latausliitäntä .........................375

V

Vaatekoukut...................................382
Vaihtaminen

Elektronisen avaimen paristo .....425
Polttimot .....................................430
Renkaat......................................471
Sulakkeet ...................................427

Vaihteenvalitsimen 
lukitusjärjestelmä .......................208

Vaihteenvalitsin
Hybridivaihteisto.........................207
Jos vaihteenvalitsinta ei voi 

siirtää pois 
P-vaihdeasennosta ..................208

Vakionopeussäädin
Täydellä nopeusalueella 

mukautuva 
vakionopeussäädin ..................255

Vakionopeussäädin (täydellä 
nopeusalueella mukautuva 
vakionopeussäädin)...................255
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Valaisimet
Ajovalojen katkaisin ...................215
Automaattisten kaukovalojen 

järjestelmä ...............................218
Ehostuspeilien valot ...................381
Etusisävalot................................364
Kohdevalot edessä ....................365
Kohdevalot takana .....................365
Polttimoiden vaihto.....................430
Saattovalojärjestelmä.................217
Sisävalojen luettelo ....................364
Sisävalot ....................................364
Sumuvalon katkaisin ..................221
Suuntavalovipu ..........................210
Tavaratilan valo ..........................123
Teho ...........................................500

Valikkokuvakkeet..........................100
Vanteet...........................................419

Koko...........................................500
Vaihtaminen ...............................419

Varapyörä ......................................471
Rengaspaineet...........................500
Sijainti tavaratilassa ...................472

Varkaudenestojärjestelmä
Ajonestolaite ................................80
Hälytys .........................................86
Kaksoislukitusjärjestelmä.............86
Liiketunnistin ................................88

Varoitukset 
liikenneonnettomuuden 
varalta............................................76

Varoitussummerit
ABS............................................446
Alhainen moottorin öljynpaine....445
Avaa ovi ............................. 118, 120
Brake Override -järjestelmä .......446
Hybridijärjestelmä ......................445
Hybridijärjestelmän 

ylikuumeneminen.....................445
Jarrujärjestelmä .........................444
Jarrunpitojärjestelmä..................450
Kaistallapitotoiminto 

(LTA) ................................246, 448
Korkean jäähdytysnesteen 

lämpötilan ................................444

Latausjärjestelmä .......................445
Lähestymisvaroitus ....................262
Moottori ......................................445
PKSB (Pysäköimistä avustava 

jarrutoiminto) ............................449
Pysäköintitutka ...................295, 448
RCTA 

(Rear Crossing Traffic Alert) 
(Peruutusvahti).........................448

Sähkötoimisen 
ohjaustehostimen.....................446

Turvatyynyt.................................445
Turvavyö.....................................447
Äkillisen liikkeellelähdön 

rajoitusjärjestelmä (Drive-Start 
Control -järjestelmä).................446

Varoitustarra....................................75
Varoitusvalot .................................444

ABS............................................446
Alhainen moottorin öljynpaine ....445
Brake Override -järjestelmä .......446
Hybridijärjestelmän 

ylikuumeneminen.....................445
Jarrujärjestelmä..........................444
Jarrunpitotoiminnon 

merkkivalo................................450
Korkean jäähdytysnesteen 

lämpötilan.................................444
Latausjärjestelmä .......................445
Liian vähän polttoainetta ............447
LTA-merkkivalo...........................448
Luiston merkkivalo .....................449
PKSB OFF -merkkivalo ..............449
Pre-Collision-turvajärjestelmä ....449
Pysäköintitutkan poiskytkennän 

merkkivalo................................448
RCTA OFF -merkkivalo ..............448
Rengaspaineet ...........................448
Seisontajarrun merkkivalo..........450
SRS............................................445
Sähkötoimisen 

ohjaustehostimen.....................446
Toimintahäiriön varoitusvalo.......445
Turvavyön muistutusvalo............447
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Äkillisen liikkeellelähdön 
rajoitusjärjestelmä 
(Drive-Start Control 
-järjestelmä).............................446

Varoitusviestit ...............................452
Vipu

Konepellin avausvipu .................394
Konepellin tuulihaka...................394
Pyyhkimen vipu..........................221
Suuntavalovipu ..........................210
Vaihteenvalitsin ..........................207

Virtakatkaisin 
(POWER-painike)........................201

Automaattinen 
virrankatkaisutoiminto..............204

Eri toimintatilojen valinta 
käynnistyspainikkeesta............203

Jos autosi on pysäytettävä 
hätätapauksessa .....................436

Voimansiirto
Ajotilavalitsin ..............................342
Hybridivaihteisto.........................207
Jos vaihteenvalitsinta ei voi 

siirtää pois 
P-vaihdeasennosta..................208

Y

Ylikuumeneminen.........................488
Ylähihnan kiinnityspisteet .............57

Ä

Äkillisen liikkeellelähdön 
rajoitusjärjestelmä (Drive-Start 
Control -järjestelmä) ..................189

Älyavainjärjestelmä
Antennien sijainti........................124
Avaimeton avaus- ja 

lukitustoiminto.................. 117, 122
Hybridijärjestelmän 

käynnistäminen........................201
Äänitorvi ........................................179

Ö

Öljy
Moottoriöljy.................................496

Halutessasi tietoa alla luetel-
luista varusteista katso me-
diakeskuksen käyttöohjekir-
ja.

· Audiovisuaalinen järjestelmä
· Peruutuskamerajärjestelmä
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Yhteystiedot
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TÄRKEÄ TIETÄÄ HUOLTOASEMALLA

Konepellin tuulihaka (S. 394)

Konepellin avausvipu (S. 394)

Polttoainesäiliön täyttöaukon kansi (S. 226)

Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen avaaja (S. 226)

Rengaspaineet (S. 500)

Polttoainesäiliön tila-
vuus (Ohjeellinen)

43,0 L

Polttoaineen laatu
S. 496

S. 501

Jäähtyneiden renkai-
den rengaspaine

S. 500

Öljytilavuus (Tyhjen-
nys ja täyttö –
 ohjeellinen)

S. 496

Moottoriöljyn laatu SUZUKI genuine oil tai vastaava S. 496
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